Eiropas Vides aģentūra
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Pamatuzdevums un mērķi
Eiropas Vides aģentūras (EVA) uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt sasniegt
ievērojamus un izmērāmus Eiropas vides uzlabojumus, sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai
aktuālu, mērķorientētu, būtisku un ticamu informāciju.
Mūsu svarīgākie mērķi ir būt galvenajam vides informācijas avotam Eiropas līmenī, uzņemties vadošo
funkciju, atbalstot ilgtermiņa pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību, un būt vadošai organizācijai vides
informācijas apmaiņas un rīcībspēju stiprināšanas jomā.

Dalībnieki

jau vairākus gadus ar to sadarbojas.
EVA sadarbojas arī ar Kosovu*, bet
Grenlandei vairākos procesos ir
novērotājas statuss.

EVA dalībnieces ir ES dalībvalstis.
Par dalībniecēm var kļūt arī citas
valstis, kam ar Eiropas Kopienu un
dalībvalstīm ir kopīgas, aģentūras
mērķiem atbilstošas intereses. Pašlaik
EVA dalībnieces ir 33 valstis – 28 ES
dalībvalstis un Islande, Lihtenšteina,
Norvēģija, Šveice un Turcija. Albānija,
Bosnija un Hercegovina, Horvātija,
bijusī Dienvidslāvijas Republika
Maķedonija, Melnkalne un Serbija
ir kopīgi pieteikušās dalībai EVA un

Klienti un mērķgrupas
EVA galvenie sadarbības partneri ir
Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments,
Eiropas Savienības Padome, kas
pievērš īpašu uzmanību mainīgo ES
prezidentūru vajadzībām, un EVA
dalībvalstis.
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* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP
Rezolūcijai Nr. 1244/99 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par
Kosovas neatkarības deklarāciju.
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Valstis, kas sadarbojas

POLIJA

AN

JA

ĪRI

Par svarīgu auditoriju EVA uzskata
arī sabiedrību. Tas atbilst spēkā
esošajiem ES tiesību aktiem par
piekļuvi vides informācijai un
EVA centieniem atbalstīt politikas
īstenošanu un panākt plašāku izpratni
par vides un klimata pārmaiņu
jautājumiem. Politikas pamatā ir
plašākas sabiedrības debates, un
vides politikas atzīšana ir atkarīga no
plaša sabiedrības atbalsta.
EVA cenšas panākt divvirzienu
dialogu ar klientiem un mērķgrupām,
lai pareizi noteiktu to informācijas
vajadzības un pārliecinātos, ka tie
spēj izprast un izmantot EVA sniegto
informāciju.
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Papildus šai Eiropas un dalībvalstu
politikas veidotāju pamatgrupai
EVA sadarbojas ar citām ES
iestādēm. Mēs sadarbojamies arī ar
plašākām interešu grupām politikas
jomā, piemēram, nevalstiskām
organizācijām (NVO), zinātniskajām
un akadēmiskajām aprindām,
uzņēmēju organizācijām, konsultāciju
dienestiem un ideju laboratorijām.

KIPRA
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Darba rezultāti
EVA sniedz novērtējumus un informāciju, kas apkopota
ziņojumos, īsos pārskatos, rakstos un preses materiālos,
kā arī piedāvā dažādus tiešsaistes produktus un
pakalpojumus. Šajos materiālos aģentūra aplūko
vides stāvokli, pašreizējās tendences un problēmas,
ekonomikas un sociālos virzītājspēkus, politikas
efektivitāti, kā arī apzina nākotnes tendences,

perspektīvas un problēmas, izmantojot scenārijus un
citas metodes.
Daži plašākai auditorijai paredzēti ziņojumi, svarīgāko
ziņojumu kopsavilkumi un dažādi raksti un paziņojumi
presei tiek tulkoti EVA dalībvalstu oficiālajās valodās.

Tiešsaiste

Tīklošana

EVA izdevumu pasūtīšana

eea.europa.eu ir viens no
vispusīgākajiem publiskajiem vides
informācijas dienestiem internetā
un noslogotākais EVA informācijas
kanāls. EVA cenšas pāriet no
iespiestām uz tīmekļa publikācijām,
lai pielāgotos arvien pieaugoša
lietotāju skaita vēlmēm, laicīgāk
publicētu materiālus, uzlabotu
izmaksu efektivitāti un samazinātu
aģentūras ietekmi uz vidi.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus,
ļoti svarīga nozīme ir EVA
darbinieku centieniem tieši izplatīt
aģentūras savāktos faktus un
rezultātus, pastāvīgi sadarbojoties
ar Eionet un citām galvenajām
ieinteresētajām personām, sazinoties
ar kontaktpersonām, piedaloties
ekspertu sanāksmēs, uzstājoties
semināros un konferencēs u.tml.
Neraugoties uz iespiesto materiālu
izlaidi un arvien pieaugošo interneta
komunikācijas apjomu, nekas nespēj
aizstāt ieguvumus, ko dod tieša
saziņa informācijas sniedzēju un
lietotāju starpā.

Jūs varat reģistrēties, lai kļūtu
par mūsu abonentu un regulāri
saņemtu mūsu periodisko biļetenu,
informāciju par jaunākajām
publikācijām un ziņojumu, kā arī citu
bezmaksas materiālu elektroniskās
vai cietās kopijas.

Darbinieku vidū ir vides un
ilgtspējīgas attīstības, informācijas
pārvaldības un komunikācijas
jomas eksperti. Kopīgiem spēkiem
viņi strādā, lai apkopotu, analizētu
un interpretētu no dalībvalstīm
saņemto informāciju un to izplatītu
ieinteresētajām organizācijām un
iedzīvotājiem gan ES sistēmā, gan
ārpus tās.

Lai atbalstītu datu vākšanu,
pārvaldību un analīzi, EVA ir
izveidojusi un vada sešus Eiropas
tematiskos centrus (ETC), kas aptver
EVA darba programmas galvenās
vides un darbības jomas. Tematiskie
centri ir tīkli, kurus veido aptuveni
deviņdesmit specializētas, EVA
dalībvalstīs izvietotas iestādes.

Visu ziņojumu, kopsavilkumu
un rakstu pilni teksti ir atrodami
tīmekļa vietnē, kur ir pieejamas
arī interaktīvas diagrammas
un karšu lietotnes, kā arī ar
ziņojumiem saistītas datu kopas un
pamatinformācija. Lai atvieglotu
komunikāciju un uzrunātu plašāku
auditoriju, aktīvi tiek izmantots
sociālo mediju un multivides saturs.
EVA tiešsaistes forumā mēs sniedzam
individuālas atbildes uz ārējiem
informācijas pieprasījumiem. Cilvēki
var uzdot jautājumus arī pa tālruni
vai personīgi ierasties aģentūrā.

Jūs varat mums sekot arī sociālajos
tīklos Facebook un Twitter, vai arī
abonēt EVA RSS plūsmu.
ES Publikāciju biroja tiešsaistes
grāmatnīcā (http://bookshop.
europa.eu) var pasūtīt EVA iespiesto
publikāciju cietās kopijas, no
kurām lielākā daļa ir bezmaksas.
Tā kā notiek pāreja no iespiestām
publikācijām uz tīmekļa publikācijām,
dažas izdevumu kategorijas ir
pieejamas tikai elektroniski.
Atjaunināts pārskats par pieejamām
publikācijām ir atrodams mūsu
tīmekļa vietnes iedaļā “Publikācijas”.

Organizācija
Eiropas Kopiena 1990. gadā pieņēma
regulu, ar ko izveido EVA un Eiropas
Vides informācijas un novērojumu
tīklu (Eionet), un 1994. gadā EVA
nopietni sāka darbu.
Sapulcināti no organizācijas
33 dalībvalstīm, EVA darbinieki
galvenokārt strādā aģentūras
galvenajā mītnē Kopenhāgenā.
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EVA vēlas palīdzēt īstenot Eiropas vērienīgo mērķi līdz 2050. gadam veikt pāreju uz sabiedrību ar zemu
oglekļa emisiju līmeni, kura resursus izmanto efektīvi un kuras ekosistēmas ir izturētspējīgas. Ilglaicīgas
vides problēmas ir savstarpēji saistītas, un to pamatā ir sociāli ekonomiskās sistēmas, kas apmierina
mūsdienu sabiedrības vajadzības, piemēram, pēc pārtikas, enerģijas un transporta. Šīs sabiedrības
pamatsistēmas ir jāmaina pašos pamatos, ja vēlamies pārliecinoši virzīties uz 2050. gada mērķi.
Izpilddirektors
Dr. Hans Bruyninckx

Pārvaldība
EVA valdē ir pa vienam pārstāvim no aģentūras
33 dalībvalstīm, divi pārstāvji no Eiropas Komisijas Vides
ģenerāldirektorāta un Pētniecības ģenerāldirektorāta, kā
arī divi Eiropas Parlamenta izraudzīti zinātniskie eksperti.
Valdes uzdevumos ietilpst EVA darba programmu
pieņemšana, izpilddirektora iecelšana un zinātniskās
komitejas locekļu izraudzīšanās.
EVA zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 20 zinātnieku,
kuri pārzina dažādas vides jomas. Tā ir valdes un
izpilddirektora padomdevēja struktūra zinātniskos
jautājumos. Zinātniskās komitejas priekšsēdētājs piedalās
valdes darbā kā novērotājs.
Izpilddirektors atbild valdei par darba programmu izpildi
un EVA ikdienas vadību.

EVA organizē darbu saskaņā ar ikgadējām darba
programmām, kas atbilst daudzgadu darba programmai,
kura aptver piecu gadu laikposmu. Pašreizējā daudzgadu
darba programma attiecas uz 2014.–2018. gadu un ir
strukturēta ap četrām galvenajām jomām:
• informācijas nodrošināšanu politikas īstenošanai, kas
nozīmē atgriezenisko saiti un ieguldījumu ES politikā,
vispārīgajos un konkrētajos mērķos, pastāvīgi ziņojot
par progresu galvenajās vides jomās;
• sistēmisku problēmu analīzi, sniedzot novērtējumus
makroekonomikas, starpnozaru un ilgtermiņa
perspektīvā un tādējādi atbalstot ES septītās vides
rīcības programmas ilgtermiņa redzējumu;
• zināšanu kopīgu veidošanu, apmaiņu un izmantošanu,
kas nozīmē veidot un uzturēt cilvēku un informācijas
sistēmu tīklus, kuri ir mūsu ziņošanas pamats un
svarīgākais priekšnosacījums;
• EVA pārvaldību, kur mūsu mērķis ir ievērot visus
reglamentējošos normatīvos aktus, kas attiecas
uz aģentūru, vienlaikus nepārtraukti uzlabojot
organizācijas darbības lietderību un efektivitāti.

Valde
Birojs

Izpilddirektors
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Zinātniskā
komiteja

Kā minēts valdes pieņemtajā daudzgadu darba programmā, EVA mērķis ir saglabāt vadošas
organizācijas lomu, nodrošinot nepieciešamo pamatinformāciju vides politikas īstenošanas
uzlabošanai. EVA turklāt vēlas radīt jaunu analītisku informāciju un zināšanas, kas būs
vajadzīgas, lai izprastu un atbalstītu vēl fundamentālāku pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību.
EVA valdes priekšēdētāja
Elisabeth Freytag-Rigler

Eionet un citi EVA partneri
EVA sagatavotā informācija nāk no
dažādiem avotiem. Sadarbībai ar
EVA ir izveidots valstu vides iestāžu
tīkls Eionet, kurā ietilpst vairāk
nekā 300 iestāžu visā Eiropā. EVA
ir atbildīga par tīkla attīstību un
tā darbības koordinēšanu. Lai to
paveiktu, mēs cieši sadarbojamies ar
valstu nacionālajiem koordinācijas
centriem (sk. attēlu), kas parasti
ir dalībvalstu vides aģentūras vai
vides ministrijas. Koordinācijas
centri ir atbildīgi par Eionet darba
koordinēšanu valsts līmenī.

Nacionālo koordinācijas centru
galvenie uzdevumi ir attīstīt un
uzturēt valsts tīklu, apzināt valsts
informācijas avotus, vākt un
pārsūtīt datus un informāciju, kas
iegūta monitoringa un citu darbību
rezultātā, palīdzēt EVA analizēt
informāciju un palīdzēt tiešajiem
lietotājiem dalībvalstīs saņemt EVA
informāciju.
Citi svarīgi EVA partneri un
informācijas avoti ir Eiropas un
starptautiskas organizācijas,
piemēram, Statistikas birojs
(Eurostat) un Eiropas Komisijas

Kopīgais pētniecības centrs (JRC),
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija (ESAO),
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides
programma (UNEP), Pārtikas un
lauksaimniecības organizācija (FAO)
un Pasaules Veselības organizācija
(PVO). EVA cieši sadarbojas ar šīm
organizācijām, gatavojot informāciju
un novērtējumus klientiem un
mērķgrupām. EVA piedalās arī
Eiropas neformālā vides aizsardzības
aģentūru tīkla darbā un nodrošina
sekretariāta pakalpojumus.

Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet)
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EVA darbojas sarežģītā, daudzlīmeņu un daudzu dalībnieku pārvaldības sistēmā ES, valstu
un pasaules mērogā. Šajā sistēmā ietilpst arī pētniecības institūti, uzņēmumi un NVO.
EVA konkrētais uzdevums ir atbalstīt politikas veidošanu ES līmenī un stiprināt dalībvalstu
rīcībspēju , izmantojot Eionet kā vienīgo partneri, lai radītu kvalitatīvu vides datu un
informācijas divvirzienu plūsmas.

EVA daudzgadu darba programma 2014.–2018. gadam.

Kontaktinformācija:
Eiropas Vides aģentūra
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
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Tālr.: +45 33 36 71 00
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