Информирамe. Разясняваме. Предлагаме възможности.
Стратегия на ЕАОС 2009–2013

Стратегия на ЕАОС 2009–2013
Настоящата стратегия на ЕАОС очертава плановете ни за следващите пет години. Тя
е изготвена въз основа на днешната и утрешната необходимост от информация с общ
акцент върху доста по-широката употреба на събираната информация за околната среда.
Рационализираме дейностите си, като създаваме нови начини на работа и разработваме
нови методи за включване на екологичното мислене в ежедневното формулиране на
икономическата и социалната политика.

Нашата визия
Да бъдем признати за водещия в света орган по
осигуряване на навременни, актуални и достъпни
европейски данни за околната среда, информация,
знания и оценки.

Нови начини за интерпретиране на
информацията за околната среда
Голяма част от природата
представлява обществено благо,
което всички ние притежаваме,
но не всички се грижим за него.
За да може да оценим природните
блага, ще трябва да открием
начини да заплатим подходящата
цена за тяхното опазване и
съхранение.
В ЕАОС ще изградим еквивалент
на официална статистика
за екологични услуги и
природни богатства, на които
ще бъде отредено място сред
традиционните активи на
икономиката ни.

Междувременно ще потвърдим
методологичната основа на
международно споразумение
за счетоводство на околната
среда и ще извършим оценка
на европейските екосистеми и
услугите, които предлагат —
Eureca 2012. В бъдеще
ще можем да покажем как
компаниите и правителствата
могат да интегрират услугите
на екосистемите, за да
преструктурират глобалната
икономика.

Нови начини за използване на
информацията за околната среда
Хората имат нужда от актуална
информация за околната среда.
Например броят на засегнатите
от излагане на високи нива
на озон и прахови частици се
увеличава с разрастването на
градските области. Достъпът до
данни за озона в почти реално
време вече е възможен чрез Озон
Феб‑страницата на ЕАОС и е
представена на лекари и болници,
за да се осигури система за
предупреждение на уязвими лица.

В ЕАОС ще предоставяме онлайн
данни за качеството на въздуха,
посредством наземни станции
за наблюдение и наблюдение
на Земята от GMES програмата,
с цел партньорите в сферата на
здравеопазването да разберат
повече за преобладаващите
заболявания на дихателните
пътища, свързани с околната
среда.

Нови начини за идентифициране на
нововъзникващи екологични проблеми
От изключително значение е да
предвидим какъв вид информация
ще бъде необходима в бъдеще
на политиците, промишлеността
и гражданите за вземане на
решения. Чрез нашата наскоро
издадена публикация „Сигнали“,
ще представяме на вниманието
на нашите читатели проблемите,
които смятаме, че вероятно
ще имат голямо значение за
програмата през идната година.

Типични примери за работата
на ЕАОС, изпреварваща
общественото търсене, са
агрогоривата, енергийните
субсидии, оценяването на
услугите на екосистемите и
електромагнитното излъчване.
Работата ни се основава на
принципа на предпазните
мерки, оценка на тежестта на
доказателствата, взимане на
решения при различни степени
на сигурност и използването
на модели и сценарии за
подпомагането на взимането на
решения.

През следващите пет години
ще създадем прости системи за
изчисления, които ще ни позволят
да предвидим потенциалното
въздействие върху околната среда
на днешните и утрешни социалноикономически фактори.

Нови начини на работа
Тъй като все повече хора се
убеждават в значимостта на
околната среда за техния живот,
стремително нараства търсенето
на надеждна местна информация.
Осигуряването на информация
чрез мрежите на ЕАОС е
уникален и положителен опит.
Като използваме актуализирани
технологии и софтуер, можем
да извличаме полза от научния
напредък при мониторинга и
наблюдението.

Понастоящем, битува схващането,
че наблюдателите от населението,
особено тези които живеят в
отдалечени региони, или са близо
до околната среда чрез начина
си на живот или професията
си, имат доста да споделят. При
работата в райони като Арктика
често местните хора са тези, които
забелязват промените по-бързо от
която и да е добре проектирана
програма за вземане на проби.
Съчетаването на тези източници
на доказателства в рамките
на формалния свят на оценки
и анализ ще придобие голямо
значение.

ЕАОС разширява и изгражда
своите мрежи и източници
за наблюдение и събиране
на знания чрез глобалната
обсерватория на околната среда
на населението. През следващите
пет години ще разширим
броя на приложенията чрез
Разпределената информационна
система за околната среда (SEIS),
за да осигурим широк обхват на
глобалните и местни услуги за
мониторинг на околната среда.

Нашата цел
Целта на ЕАОС е да предостави
на лицата, които вземат решения
на европейски ниво, както и на
гражданите достъп до навременна
и актуална информация и знания,
за да осигури солидна основа
за политиките в областта на
околната среда, да помогне
за намирането на отговори
на въпросите им за околната
среда в тяхното ежедневие и да
осигури, че екологичното мислене
и образование се интегрират в
процесите на вземане на решения.

Целта ни е да постигнем това през
следващите пет години:
• като продължим да подпомагаме
прилагането на европейското
законодателство в областта на
околната среда чрез анализи
и оценки на околната среда в
Европа;
• като осигуряваме постоянен
достъп до висококачествени
данни, информация и услуги за
околната среда;
• като изготвяме интегрирани
оценки на околната среда и
ранни проучвания за Европа,
с увеличаващ се глобален
контекст;

• като се справяме с критични
екологични приоритети при
появата им в политическия
дневен ред;
• като подобряваме
комуникацията и
разпространението до лицата,
които вземат решения, и до
гражданите чрез мултимедийна,
лесна за ползване и многоезична
информация.

Нашите стратегически цели
Новата ни стратегия е изготвена
върху три основни дейности:
• продължаване на подкрепата
на информационните
потребности, заложени в
европейското и международното
законодателство в областта на
околната среда, и по‑специално
в Шестата програма за действие
за околна среда;
• осигуряване на по‑навременни
оценки за това как и защо се
променя околната среда и дали
са били ефективни екологичните
политики, включително

Шестата програма за действие
за околна среда, Стратегията
на ЕС за устойчиво развитие и
документите в свързаните с тях
области;
• подобряване на координацията
и разпространението на данни
и познания за околната среда в
Европа.

Нашите стратегически цели са:
• да имаме ключова роля в
разработването и реализирането
на европейските политики в
областта на околната среда
и свързаните с тях области,
по-конкретно програмата за
действие на Европейската
комисия в областта на околната
среда;
• да наблюдаваме ефективността
на екологичните политики
на ЕС и държавите-членки

на ЕАОС и на кандидатките
и потенциалните страни
кандидатки;
• да подпомагаме мониторинга на
Стратегията на ЕС за устойчиво
развитие (чрез съдействие
във връзка с показателите за
устойчиво развитие), като се
съсредоточим върху основни
въпроси, свързани с околната
среда;
• да изготвяме интегрирани
оценки и анализи на Шестата
програма за действие за
околната среда и Стратегията
на ЕС за устойчиво развитие,
екологични теми, бъдещи
изследвания и ранни
предупреждения, свързани
с промени в обществените и
икономически структури;

• да осигуряваме достъп до
по-редовно актуализирана
информация и при възможност
данни в почти реално време, за
да се подобри навременността
на информацията за околната
среда чрез Разпределената
информационна система
за околната среда (SEIS) и
центровете за данни за околната
среда;
• да предвиждаме нови идеи и
мислене, по‑специално относно
услугите на екосистемите,
използването на ресурси и
нововъзникващите технологии
и иновации и промените в
поведението;
• да разработваме нови базирани
на сайтове услуги за нуждите
на образованието, свързано с
околната среда;

• да помагаме за осигуряването
чрез ефективна комуникация
и информационни услуги на
интегрирането на екологичното
мислене в процесите на вземане
на решения и ежедневието на
европейските граждани.

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да
предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник
на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на
политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват
32 страни.
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