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Misija
Europos aplinkos agentūra (EAA) siekia stiprinti darnų vystymąsi ir padėti
reikšmingai ir juntamai gerinti Europos aplinką, laiku teikdama tikslinę,
aktualią bei patikimą informaciją sprendimus priimančioms agentūroms ir
visuomenei.

Nariai
EAA narės yra ES valstybės narės,
tačiau jomis gali būti ir ne Europos
Sąjungos valstybės narės. Šiuo
metu Agentūrai priklauso 32 šalys
narės: 27 ES valstybės narės,
taip pat Islandija, Lichtenšteinas,
Norvegija, Šveicarija ir Turkija.
Albanija, Bosnija ir Hercegovina,
Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija, Juodkalnija
ir Serbija — visos šios šalys kartu
paprašė narystės ir jau keletą metų
bendradarbiauja su EAA.

Užsakovai ir tikslinės
grupės

lygmenimis, EAA dirba ir su šiomis
ES institucijomis: Ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetu, Regionų
komitetu, Europos investicijų
banku, Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banku ir ES agentūromis.
Be šių ES institucijų, taip pat
svarbios šios tikslinės grupės —
verslo ir mokslo bendruomenės,
nevyriausybinės organizacijos, taip
pat kitos pilietinės visuomenės
grupės.

Pagrindinės EAA suinteresuotosios
šalys yra Europos Komisija,
Europos Parlamentas ir Europos
Sąjungos Taryba (visų pirma
atsižvelgianti į besikeičiančių
ES pirmininkaujančių valstybių
poreikius), taip pat EAA šalys
narės.
Be minėtų pagrindinių subjektų
grupių formuojančių politikos
kryptis Europos ir nacionaliniu

EAA siekia užmegzti abipusį
dialogą su užsakovais ir tikslinėmis
grupėmis, kad galėtų tinkamai
nustatyti jų informacijos poreikius
ir užtikrinti, kad jie suprastų
EAA teikiamą informaciją ir ja
naudotųsi.
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KIPRAS

A

EAA informacijos centras
EAA informacijos centras teikia
atsakymus pagal kiekvieną gautą
prašymą suteikti informaciją, o
plačiajai visuomenei yra atviras
kiekvieną darbo dieną.

EAA interneto svetainė

EAA veiklos rezultatai

EAA produktų užsakymas

Interneto svetainė eea.europa.
eu — tai vienas iš išsamiausių
viešos informacijos apie
aplinką šaltinių. Tai taip pat yra
didžiausiu pajėgumu veikiantis
EAA informavimo kanalas. Šioje
svetainėje skelbiami nesutrumpinti
visų ataskaitų, santraukų ir
straipsnių tekstai, kad žmonės
galėtų jais naudotis nemokamai.
Svetainėje taip pat skelbiami
duomenys ir informacija, kuria
grindžiamos atskaitos. Vis dažniau
naudojimas įvairialypės terpės
turinys siekiant palengvinti
bendravimą ir pasiekti platesnę
auditoriją.

EAA teikia vertinimus ir informaciją
ataskaitose, glaustose santraukose
bei straipsniuose, spaudai skirtoje
medžiagoje, taip pat pasitelkdama
interneto produktus ir paslaugas.
Teikiama medžiaga apima aplinkos
būklę, nūdienos tendencijas
ir sunkumus, ekonomines ir
socialines varomąsias jėgas,
politikos krypčių veiksmingumą ir
būsimų tendencijų, perspektyvų
bei problemų nustatymą pagal
scenarijų kūrimo ir kitus metodus.

EAA parduoti skirtų spausdintinių
leidinių galima užsisakyti
knygynuose, taip pat iš ES leidinių
biuro prekybos agentų valstybėse
narėse (http://publications.europa.
eu/others/agents/index_en.htm)
arba iš jų interneto knygynų
(http://bookshop.europa.eu).
Atnaujintą turimų leidinių apžvalgą
rasite mūsų interneto svetainėje,
paspaudę nuorodą „produktai ir
(arba) leidiniai“.

Svarbiausių ataskaitų ir įvairių
straipsnių bei pranešimų spaudai
santraukos dažnai verčiamos į EAA
šalių narių oficialias kalbas.

Prašome prenumeruoti EAA
sklaidos kanalo arba pranešimų
paslaugą, jei norite gauti el. laišką,
kai tik interneto svetainėje bus
paskelbta naujų ataskaitų.
Jeigu norite gauti nemokamos
spausdintinės medžiagos, prašome
užpildyti prašymo formą ir pateikti
ją EAA informacijos centrui.

Bendra Europos informacijos apie aplinką sistema (BIAS)
2008 m. vasario mėn. Europos Komisija pasiūlė sukurti Bendrą Europos informacijos apie aplinką sistemą
(BIAS) — internetinę sistemą, kurią pasitelkę viešos informacijos teikėjai dalytųsi aplinkos duomenimis
ir informacija. BIAS apims turimus duomenų srautus ir informaciją, susijusią su ES aplinkos politikos
kryptimis bei teisės aktais, ir suteiks galimybę politikos krypčių kūrėjams ir piliečiams nesunkiai ja naudotis.
Didžiausias iššūkis bus sukurti dvikrypčio komunikavimo platforma grindžiamą BIAS, kuri leistų vartotojams
siųsti informaciją ir ja dalytis.
Per ateinančius keletą metų numatomas EAA ir Eionet bendradarbiavimas su Europos Komisija ir kitomis
suinteresuotosiomis šalimis siekiant įdiegti BIAS. Tai bus atlikta remiantis turimomis ataskaitų teikimo
sistemomis ir priemonėmis (Reportnet), su e. vyriausybe susijusiomis iniciatyvomis, Erdvinės informacijos
infrastruktūra Europoje (angl. INSPIRE), Pasauline aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (angl. GMES) ir
Pasauline žemės stebėjimo sistemų sistema (angl. GEOSS).
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„Visuomenė, politikos formuotojai, mokslo bendruomenė ir politikai – visi drauge prisideda, o ateityje dar labiau prisidės prie
EAA atliekamo darbo. Klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, vandens ir oro kokybė — tai klausimai, dėl kurių kyla
karštų diskusijų. Norėčiau, kad tai tęstųsi ir toliau, o pagrindinį vaidmenį turėtų atlikti šiuolaikiška EAA ir per ateinančius
penkerius metus laiku teikti pažangią, aktualią ir patikimą informaciją.“
EAA valdybos pirmininkas dr. Karsten Sach

Organizacija

Valdymas

Europos bendrija 1990 m. priėmė reglamentą, kuriuo įkūrė EAA ir
Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet), o EAA
visu pajėgumu pradėjo dirbti 1994 m.

EEA valdybą sudaro po vieną atstovą
iš kiekvienos šalies narės, du Europos
Komisijos Aplinkos generalinio direktorato
ir Mokslinių tyrimų generalinio direktorato
atstovai ir du Europos Parlamento paskirti
mokslininkai. Valdyba tvirtina EAA darbo
programas ir skiria vykdomąjį direktorių
bei Mokslo komiteto narius. Komitetas
yra valdybos ir vykdomojo direktoriaus
patariamoji institucija mokslo klausimais.

EAA dirbantys darbuotojai iš 32 šalių narių sutelkti visų pirma
organizacijos būstinėje Kopenhagoje. Tai ekspertai aplinkos ir
tvarios plėtros klausimais, taip pat informacijos valdymo ir ryšių
specialistai. Jie dirba drauge, renka, analizuoja ir aiškina šalių
narių teikiamą informaciją ir skleidžia ją suinteresuotosioms
šalims bei piliečiams ES ir už jos ribų.
Kad palengvintų duomenų rinkimą, valdymą ir analizę, EAA įkūrė
ir vadovauja Europos teminiams centrams (ETC), kurie apima
pagrindines EAA darbo programos aplinkos ir kasdienės veiklos
sritis. Teminiai centrai veikia EAA šalyse narėse.

Vykdomasis direktorius atskaitingas
valdybai darbo programų įgyvendinimo ir
kasdienės EAA veiklos klausimais.
EAA planuoja savo veiklą metinėse darbo
programose, kurias apima penkerių metų
strategija ir daugiametė darbo programa.
Dabartinė strategija apima 2009–2013 m.
laikotarpį.

Valdyba

EAA valdymas

Pirmininkas
32 šalių atstovai
Du Europos Parlamento paskirti nariai
Du Europos Komisijai atstovaujantys nariai
Stebėtojas: Mokslo komiteto pirmininkas

Valdyba

Biuras

Mokslo komitetas
Komitetą sudaro daugiausia 20 mokslininkų, kuriuos skiria
valdyba ir kurie atsako už įvairius aplinkos klausimus.
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Vykdantysis
direktorius

Mokslo
komitetas

Veiklos sritys
EAA siekia:
• tenkinti informacijos poreikius, susijusius su ES ir tarptautiniais aplinkos teisės aktais;
• atlikti Europos aplinkos vertinimus ir vertinti politikos krypčių veiksmingumą;
• gerinti duomenų ir informacijos apie Europos aplinką koordinavimą ir sklaidą.

„Vykdant tvirtą ir įžvalgią politiką
būtina geresnė bei išsamesnė
informacija. Žengdami šia kryptimi
padarėme didžiulę pažangą. Tačiau
mes tik pradedame suvokti, koks yra
aplinkos informacijos potencialas.
Plėtodama veiklą naujomis kryptimis
EAA siekia pasitelkti technologijas,
visų pirma išnaudoti interneto
sąveiką su aplinka, grindžiamą
Bendra Europos informacijos apie
aplinką sistema (BIAS).“
EAA vykdomoji direktorė prof.
Jacqueline McGlade

Eionet ir kiti EAA
partneriai
EAA teikia informaciją, kurią gauna
iš daugybės įvairių šaltinių. Dirbti
su EAA sukurtas nacionalinių
aplinkos institucijų tinklas, Europos
aplinkos informacijos ir stebėjimo
tinklas (Eionet), kuris aprėpia
daugiau kaip 300 institucijų visoje
Europoje. EAA atsako už šio tinklo
plėtrą ir jo veiklos koordinavimą.
Todėl glaudžiai dirbame su
pagrindiniais nacionaliniais
centrais (NFP) — paprastai tai
yra valstybių narių nacionalinės
aplinkos agentūros arba aplinkos
ministerijos. Jos atsako už Eionet
veiklos koordinavimą nacionaliniu
lygmeniu.
Svarbiausias pagrindinių
nacionalinių centrų uždavinys yra
plėtoti ir palaikyti nacionalinį tinklą,
nustatyti nacionalinius informacijos

šaltinius, kaupti ir nukreipti
vykdant stebėseną ir kitą veiklą
surinktus duomenis bei informaciją,
padėti EAA analizuoti surinktą
informaciją ir talkinti perduodant
EAA informaciją galutiniams
vartotojams valstybėse narėse.
Kiti svarbūs EAA partneriai ir
informacijos šaltiniai yra Europos
ir tarptautinės organizacijos,
kaip antai Statistikos agentūra
(Eurostatas) ir Europos Komisijos
Jungtinis tyrimų centras (JTC),
Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacija (EBPO),
Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos
programa (angl. UNEP), Maisto
ir žemės ūkio organizacija
(MŽŪO) ir Pasaulio sveikatos
organizacija(PSO).
EAA artimai bendradarbiauja
su šiomis organizacijomis,
rengdama vertinimus ir informaciją
užsakovams ir tikslinėms grupėms.

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet)
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2009–2013 m. EAA strategija
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„EAA tikslas yra suteikti Europos piliečiams ir pareigūnams, priimantiems sprendimus, galimybę laiku gauti aktualią
informaciją ir žinių, būtinų formuoti pagrįstą aplinkos politiką,, taip pat atsakyti į klausimus, susijusius su aplinka
kasdieniame gyvenime, ir užtikrinti, kad priimant sprendimus būtų visų pirma remiamasi ekologiniu mąstymu ir
švietimu.“
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