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ÁLLÁSHELYEINEK BETÖLTÉSÉRE

(2006/C 135 A/01)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) fő célkitűzése a fenntartható fejlődés támogatása és az Európa
környezeti állapotában bekövetkező jelentős mértékű és mérhető javulás elősegítése, a politikai döntéshozók
és a nyilvánosság időszerű, célzott, megfelelő és megbízható tájékoztatása révén.

Az EEA az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőhálózat (European environment information and
observation network, Eionet) segítségével adatokat és információt gyűjt és terjeszt. Az Eionet az EEA és 32
tagállamának együttműködési hálózata, amely az EU és az együttműködő államok nemzeti összekötőit
(NFP-k), az európai témaközpontokat (ETC-k), a nemzeti referencia-központokat (NRC-k) és a bizottsági
szakértőket köti össze.

Az EEA feladata többek közt az Európai Bizottság szolgálataitól, az EEA tagországaitól, a nemzetközi
szervezetektől, egyezményekből és megállapodásokból származó, megosztott környezeti adatok összegyűjtése
és elemzése, a szakpolitika szempontjából hasznos tanácsadás és az információk széles körben való elérhetővé
tétele.

Az EEA Tudományos Bizottságának szerepe

A Tudományos Bizottság (TB) segítséget nyújt az EEA igazgatótanácsa és az ügyvezető igazgató számára az
EEA tevékenységi területeihez tartozó bármely tudományos témára vonatkozó szakvélemény és tudományos
tanácsadás biztosításában.

Az EEA Tudományos Bizottság felállításáról az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Környezeti
Információs és Megfigyelőhálózat (Eionet) létrehozásáról szóló 1210/90/EGK tanácsi rendelet (*) 10. cikke
rendelkezik. A TB fő feladata az Ügynökség éves és többéves munkaprogramjaival, a tudományos
alkalmazottak toborzásával és az EEA tevékenységéhez kötődő bármely tudományos témával kapcsolatos
vélemények kialakítása.

A Tudományos Bizottságnak jelenleg az alábbi szakterületeken van szüksége a felhívás tárgyát képező
szakértelemre:

1. erőforrás- és hulladékgazdálkodás;

2. veszély- és kockázatfelmérés árvizekre, szárazságra, vulkánkitörésre és ipari kockázatokra vonatkozóan;

3. óceánnal és part menti vizekkel foglalkozó tudományok, beleértve a tengerbiológiát;

4. modellező, különösen a módszertannal és területi elemzéssel kapcsolatosan;

5. élettudomány, beleértve az egészségtudományokat, a fenntartható mezőgazdaságot, biológiát.
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(*) A legutóbb az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított rendelet.



Az EEA Tudományos Bizottságának összetétele

Az EEA Tudományos Bizottságot az EEA tagországainak független tudósai alkotják, akik az Ügynökség
tevékenységeivel kapcsolatos valamennyi környezetvédelmi területet lefedik. A TB-tagokat nyílt kiválasztási
eljárás során jelölik ki.

A Tudományos Bizottság elnökét és a két elnökhelyettesét a tagok közül választják.

A Tudományos Bizottság tagjainak száma legfeljebb 20 lehet.

Örömmel vesszük, ha a bizottsági szakértők elsődleges területükön kívül alapos ismeretekkel rendelkeznek egy
vagy több további környezetvédelmi területen is, ily módon a lehető legtöbb szakágat lefedve.

Az üléseken való megjelenés

A szakértőknek készen kell állniuk arra, hogy rendszeresen – legalább évi három alkalommal – megjelenjenek
a Tudományos Bizottság ülésein. A Tudományos Bizottság üléseire rendszerint az EEA székhelyén,
Koppenhágában kerül sor.

A Tudományos Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban, de minden egész ülésnap után költségtérítésre
jogosultak. A tagok emellett az Ügynökség utazási és szállásköltségek térítésére vonatkozó eljárási
szabályzatának megfelelően utazási térítést és napidíjat kapnak.

Az elnök és az előadók jogosultak a vélemények tervezetének összehangolásával kapcsolatos költségeket
fedező térítésre.

Jogosultság

A fent említett területeken tudományos bizottsági tagságra pályázóknak a következő feltételeknek kell
megfelelniük:

— egyetemi, lehetőleg posztgraduális fokozat az adott tudományos területen,

— a végzettségének megfelelő szinten szerzett, legalább tízéves szakmai tapasztalat,

— az EEA egyik tagországának állampolgára (az Európai Unió tagállamai és Liechtenstein, Norvégia,
Bulgária, Románia, Svájc, illetve Törökország).

A kiválasztás kritériumai

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik rendelkeznek az alábbiakkal:

— tudományos értékelési és/vagy tudományos tanácsadási tapasztalat a kívánt szakterületen,

— mások – lehetőleg az EEA tevékenységi területéhez kapcsolódó – tudományos munkájának és
publikációinak szakértői értékelése terén szerzett tapasztalat,

— képesség komplex információk és dokumentációk elemzésére, valamint tudományos szakvélemények és
jelentések tervezetének megírására,

— minőségbiztosítási eljárások terén szerzett ismeretek,

— igazolt tudományos eredmények a pályázó egyik szakterületén,

— multidiszciplináris, lehetőleg nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat,
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— az angol nyelv ismerete előnyt jelent. Mivel az Ügynökség szeretné kihasználni a modern elektronikus
dokumentumtovábbítási és kommunikációs technológiák adta lehetőségeket, ezek gyakorlati ismerete
előnyt jelent.

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

A Tudományos Bizottság tagjainak kinevezése személyre szólóan történik. A pályázóknak nyilatkozatban kell
vállalniuk, hogy a Tudományos Bizottságban független módon, minden külső befolyástól mentesen
tevékenykednek majd.

Kinevezésük alkalmával a TB új tagjait felkérik egy, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Tudományos
Bizottságának tevékenységeivel kapcsolatos kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására. Ezenkívül valamennyi
tag köteles évente aláírni egy érdekeltségi nyilatkozatot, amely az Ügynökség küldetésére vonatkozó közvetlen
vagy közvetett érdekeltségükkel kapcsolatos információkat tartalmazza.

Kiválasztási eljárás, kinevezés és hivatali idő

A jogosultsági követelményeknek megfelelő pályázatokat az EEA összehasonlító értékelésnek veti alá a fent
ismertetett kiválasztási szempontok alapján.

Az ügyvezető igazgató felkérhet egy bizottságot a jelentkezők szakmai tapasztalatának értékelésére.

A taggá válási feltételeknek megfelelt, de ki nem nevezett pályázók tartaléklistára helyezhetők az esetlegesen
megüresedő pozíciók betöltése céljából.

A hivatali idő négy év, amely egy alkalommal, legfeljebb négy évre meghosszabbítható.

Esélyegyenlőség

Az EEA alkalmazza az Európai Unió nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó politikáját, és az EEA
tagállamainak kiegyensúlyozott földrajzi képviseletet biztosít a Tudományos Bizottságban.

Pályázati eljárás

Az érdeklődő pályázóknak egy pályázati szándékukat kinyilvánító – lehetőleg angol nyelvű – levelet kell
küldeniük, amelynek tartalmaznia kell részletes, a tudományos publikációik listáját is tartalmazó
önéletrajzukat.

Az EEA örömmel veszi, ha a pályázók a jelentkezéseket e-mailen nyújtják be.

Az Ügynökség a postán beadott pályázatokat is elfogadja, amennyiben a pályázó a borítékon világosan
megjelöli azt a szakterületét, amellyel kapcsolatban pályázni kíván.

A jelentkezéseket e-mailen kell elküldeni az alábbi címekre:

1. terület: Erőforrás- és hulladékgazdálkodás
sc.call06-area1@eea.europa.eu

2. terület: Veszély- és kockázatfelmérés árvizekre, szárazságra, vulkánkitörésre és ipari kockázatokra vonatkozóan
sc.call06-area2@eea.europa.eu

3. terület: Óceánnal és part menti vizekkel foglalkozó tudományok, beleértve a tengerbiológiát
sc.call06-area3@eea.europa.eu
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4. terület: Modellező, különösen a módszertannal és területi elemzéssel kapcsolatosan
sc.call06-area4@eea.europa.eu

5. terület: Élettudomány, beleértve az egészségtudományokat, a fenntartható mezőgazdaságot, biológiát
sc.call06-area5@eea.europa.eu

vagy postai úton a következő címre:

Personnel management group
Scientific Committee call 2006 – area (kérjük, adja meg a választott terület számát, 1–5)
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K

Kérjük a pályázókat, hogy a jelen felhívással kapcsolatos minden kérdésüket a következő e-mail címre küldjék:

sc.call06-questions@eea.europa.eu

Egy későbbi fázisban sor kerülhet igazoló dokumentumok bekérésére.

Minden pályázatot bizalmasan kezelünk.

Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. július 20-ig, e-mailen (23:59 közép-európai idő szerint) vagy postai úton
(a feladás dátumát a bélyeg tanúsítja) kell beküldeni a fent megadott címekre.

Az EEA fenntartja magának a jogot arra, hogy az ennél később beküldött jelentkezéseket figyelmen kívül
hagyja.
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