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Eiropas Vides aģentūra

Misija
Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir ES
organizācija, kuras uzdevums ir nodrošināt
precīzu un neatkarīgu vides informāciju.
Mēs esam viens no lielākajiem informācijas
avotiem vides politikas veidotājiem,
īstenotājiem un izvērtētājiem, kā arī
pārējai sabiedrībai.

Dalībvalstis

Klienti

Dalība ir atvērta arī valstīm, kas nav
Eiropas Savienības dalībvalstis. Pašlaik EVA
ir 31 dalībvalsts: visas 25 ES dalībvalstis,
Bulgārija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
Rumānija un Turcija.

Galvenie klienti ir Eiropas Komisija, Eiropas
Parlaments, Eiropas Savienības Padome —
jo īpaši saistībā ar prezidentvalstu maiņu
— un dalībvalstis.

Nākamā gatavojas pievienoties
Šveice. Dalībai EVA ir pieteikušās arī
Albānija, Bosnija-Hercegovina, bijušās
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,
Horvātija, Melnkalne un Serbija.

Papildus šai Eiropas politikas veidotāju
galvenajai grupai, mēs sniedzam
pakalpojumus arī citām ES institūcijām,
piemēram, Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas
Investīciju bankai. Ārpus ES struktūrām
nozīmīgi mūsu informācijas lietotāji ir
darījumu aprindu un akadēmiskās vides
pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas
un pārējā sabiedrība.
Mēs cenšamies veidot abpusēju saziņu ar
mūsu klientiem, lai pareizi noteiktu, kāda
veida informācija viņiem nepieciešama un
lai pārliecinātos, ka sniegtā informācija ir
saprotama un noderīga.
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EVA tīmekļa vietne
Mūsu tīmekļa vietne www.eea.eu.int
ir viens no visaptverošākajiem
publikai sniegtajiem vides informācijas
pakalpojumiem internetā, tas ir arī mūsu
visvairāk izmantotais informācijas kanāls
ar aptuveni 100 000 lietotāju sesijām
kulminācijas mēnešos.

Visu pārskatu, kopsavilkumu un brīﬁngu
pilni teksti ir ievietoti tīmekļa vietnē un tos
var lejupielādēt bez maksas. Ir pieejami arī
pārskatu sagatavošanā izmantotie dati un
informācija.

EVA ieguldījums

EVA produktu pasūtīšana

Mūsu mērķis virzībā uz ilgtspējīgu attīstību
ir palīdzēt ES un EVA dalībvalstīm pieņemt
apzinātus lēmumus par vides uzlabošanu,
integrējot vides jautājumus ekonomiskajā
politikā.

EVA pārdodamās publikācijas var pasūtīt
caur grāmatu veikaliem un ES Publikāciju
biroja valstu tirdzniecības aģentiem
(http://publications.eu.int). Lai iegūtu
aktualizētu kopainu par pieejamām
publikācijām, lūdzu, apmeklējiet mūsu
tīmekļa vietni. Jūs varat pieteikties uz
mūsu paziņošanas pakalpojumu, lai
saņemtu e-pastu ar paziņojumu par jaunu
pārskatu augšupielādi mūsu tīmekļa
vietnē.

Lai to paveiktu, mēs nodrošinām
ar daudzveidīgu informāciju un
novērtējumiem. Tajos iekļauts vides
stāvoklis un tendences, kā arī ar
virzošajiem ekonomiskajiem un sociālajiem
spēkiem saistītās slodzes vidē. Sniegtajā
informācijā tiek aptvertas arī politikas un
to efektivitāte. Mēs cenšamies prognozēt
iespējamās nākotnes tendences, izredzes
un problēmas, izmantojot scenāriju tipa
pētījumus un citas metodes.
Katru gadu mēs publicējam virkni pārskatu
un aizvien pieaugošu skaitu īsu paziņojumu
(brīﬁngu) par īpašiem jautājumiem.
Brīﬁngi un galvenie pārskati parasti ir
tulkoti EVA dalībvalstu oﬁciālajās valodās.

EVA Informācijas centrs
Informācijas centrs sniedz individuālas
atbildes uz ārējiem informācijas
lūgumiem. Mēnesī tas saņem aptuveni 500
pieprasījumus.
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Personīgām bezmaksas materiālu kopijām,
lūdzu, izmantojiet tiešsaistnes pasūtīšanas
pakalpojumu, kas arī atrodas vietnē.
Tajā pieejama arī veidlapa, ko izmanto
jautājumu iesniegšanai EVA informācijas
centram.

Eionet un citi partneri
EVA sniegtā informācija nāk no dažādiem
avotiem.
Viens no galvenajiem avotiem ir Eiropas
vides informācijas un novērojumu tīkls
(Eionet). EVA ir atbildīga par tīkla attīstību
un tā darbības koordinēšanu. Lai to
paveiktu, mēs cieši sadarbojamies ar
nacionālajiem koordinācijas centriem,
parasti dalībvalstu vides aģentūrām vai
vides ministrijām. Tie ir atbildīgi par
nacionālo tīklu koordinēšanu, iesaistot
daudzas institūcijas (kopā aptuveni 300).
Nacionālo koordinācijas centru galvenais
uzdevums ir palīdzēt noteikt nepieciešamo
informāciju, iegūt un pārsūtīt uz EVA datus
un informāciju, kas iegūta dalībvalstu
veiktajā monitoringā un citos pasākumos,
atbalstīt EVA informācijas analizēšanā un
izmantošanā, kā arī palīdzēt izplatīt EVA
informāciju galalietotājiem dalībvalstīs.

strādājam ciešā sadarbībā ar pieciem
Eiropas Tematiskajiem centriem sekojošās
jomās: ūdens, gaiss un klimata izmaiņas,
bioloģiskā daudzveidība, atkritumi un
materiālu plūsma, sauszemes vide.
Citi svarīgi informācijas avoti ir Eiropas un
starptautiskas organizācijas, piemēram,
Statistikas birojs (Eurostat) un Eiropas
Komisijas Kopīgais pētniecības centrs
(JRC), Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija (OECD), Apvienoto
Nāciju Vides programma (UNEP), Pārtikas
un lauksaimniecības organizācija (FAO) un
Vispasaules veselības organizācija (WHO).
Līdztekus tam, ka mēs izmantojam viņu
informāciju, mēs sadarbojamies ar šīm un
citām organizācijām, apkopojot informāciju
klientiem un dažādiem lietotājiem.

Lai atbalstītu datu vākšanu, pārvaldību
un analīzi, mēs esam nodibinājuši un

Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet)
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Vēsture

EVA ir sava valde, kurā ir viens pārstāvis
no katras dalībvalsts, divi Komisijas
pārstāvji un divi ievērojami zinātnieki,
ko ieceļ Eiropas Parlaments. Valdes
pienākumos ietilpst daudzgadējās un
ikgadējas darba programmas un ikgadējā
pārskata pieņemšana, izpilddirektora
iecelšana un zinātniskās komitejas locekļu
nozīmēšana. Pašreizējā daudzgadējā darba
programma ir EVA Stratēģija 2004–2008.

1990. gadā Eiropas Savienība pieņēma
regulu par EVA izveidošanu. Tā stājās
spēkā 1993. gada beigās, tūlīt pēc
lēmuma pieņemšanas par EVA atrašanos
Kopenhāgenā. Aģentūras darbība tika
uzsākta 1994. gadā. Ar šo regulu tika
izveidots arī Eiropas vides informācijas un
novērojumu tīkls (Eionet).

Izpilddirektors ir atbildīgs valdes priekšā
par programmu īstenošanu un par EVA
ikdienas darbību.

EVA vadība

Zinātniskā komiteja sniedz konsultācijas
valdei un izpilddirektoram.

Valde
birojs

Izpilddirektore

Zinātniskā
komiteja

Valde
Priekšsēdētājs
31 valstu pārstāvji
Divi Eiropas Parlamenta iecelti locekļi
Divi locekļi, kas pārstāv Eiropas Komisiju
Novērotājs: Zinātniskās komitejas
priekšsēdētājs

Zinātniskā komiteja
Maksimums 20 Valdes ieceltu zinātnieku

kas mēs esam | ko mēs darām | kā mēs to darām

TH-60-04-490-LV-C

лгария Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España
nce Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarors
lta Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republik
omi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/België Česká repuba Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρος Latv
chtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österreich Pols
tugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United K
m България Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα Esp
nce Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarors
lta Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republik
omi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/België Česká repuba Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρος Latv
chtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österreich Pols
tugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United K
m

Eiropas Vides aģentūra
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dānija
Tālr. +45 33 36 71 00
Fakss +45 33 36 71 99
Tīmekļa vietne: www.eea.eu.int
Uzziņas: www.eea.eu.int/enquiries
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