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EEA's strategi 2009–2013
Denne strategi beskriver vores planer for de kommende fem år. Den er tilpasset nutidens
og fremtidens informationsbehov og lægger generel vægt på en langt bredere anvendelse
af de miljøinformationer, der indsamles. Vi er ved at strømline vore aktiviteter, skabe nye
arbejdsmetoder og udvikle nye metoder, der skal bringe miljøtænkning ind i de vigtigste
politiske beslutningsprocesser på det økonomiske og sociale område.

Vores vision
At blive anerkendt som verdens førende offentlige organ
for levering af aktuelle, relevante og tilgængelige data,
informationer, viden og vurderinger vedrørende Europas
miljø.

Nye måder at fortolke
miljøoplysninger på
En stor del af naturen er offentlig
— den tilhører alle, men det er ikke
alle, der tager vare på den. For at
naturens goder kan blive tillagt den
rigtige værdi, må vi finde ud af,
hvordan vi betaler den rigtige pris
for at beskytte og bevare den.
Hos EEA vil vi opbygge hvad der
svarer til en officiel statistik over
natur- og miljøressourcer, som skal
være sidestillet med de traditionelle
ressourcer i vores erhvervsliv.

Herunder vil vi hen ad vejen
gennemgå det metodemæssige
grundlag for en international
aftale om miljøregnskaber
og foretage en vurdering af
Europas økosystemer og ydelser
— Eureka 2012. I fremtiden
vil vi kunne påvise, hvordan
virksomheder og myndigheder kan
medregne økosystemers ydelse i
omstruktureringen af den globale
økonomi.

Nye måder at udnytte
miljøoplysninger på
Folk har behov for ajourførte
oplysninger om miljøet. Stadigt flere
mennesker udsættes f.eks. for høje
koncentrationer af ozon og partikler
i takt med, at byerne vokser.
Adgang til tidstro ozondata fås nu
via EEA's Ozone web og er ved at
blive stillet til rådighed for læger
og hospitaler som led i oprettelsen
af et system til varsling for udsatte
personer.

I EEA vil vi levere online
luftkvalitetsdata fra
jordovervågningsstationer
og jordobservationsdata fra
GMES‑programmet, så vore
partnere i sundhedssektoren kan
få bedre indsigt i de udbredte
miljøbetingede luftvejssygdomme.

Nye måder at påvise nye
miljøproblemer
Det er yderst vigtigt at forudse,
hvilke typer oplysninger politiske
beslutningstagere, erhvervsliv og
borgere behøver som grundlag for
beslutninger i fremtiden. Med vores
publikation Miljøsignaler i nyt format
vil vi rette læsernes opmærksomhed
mod de spørgsmål, som vi forventer
vil veje tungt på dagsordenen i det
kommende år.
Som typiske eksempler på, at
EEA er kommet den offentlige
efterspørgsel i forkøbet, kan nævnes
agrobrændstoffer, energitilskud,
vurdering af miljøsystemers ydelser
og elektromagnetisk stråling.

Vort arbejde er baseret på
forsigtighedsprincippet, vurdering
af bevisbyrden, beslutningstagning
ved forskellige grader af usikkerhed,
og brug af modeller og scenarier til
beslutningsstøtte.
I løbet af de næste fem år vil vi
opstille en enkel beregningsmetode
til at forudsige de mulige
miljøvirkninger af nutidige og
fremtidige sociale og økonomiske
faktorer.

Nye måder at arbejde på
Efterhånden som flere og flere
er blevet overbevist om miljøets
betydning for deres liv, har der
været en eksplosiv vækst i behovet
for pålidelige lokale informationer.
At skaffe sådanne informationer
gennem EEA's forskellige netværk
har været en unik og positiv
oplevelse. Moderne teknologi
og software har gjort det muligt
for os at høste fordelene ved de
videnskabelige fremskridt inden for
overvågning og observation.

I dag ved vi, at der er meget at
hente fra iagttagelser foretaget
af borgere, især dem, der bor i
fjerntliggende regioner, eller dem,
der gennem deres livsførelse
eller erhverv er tæt på miljøet.
I regioner som den arktiske vil
forandringer ofte blive registreret
af de indfødte hurtigere end
selv det mest gennemtænkte
prøvetagningsprogram. Det
er meget vigtigt, at sådanne
iagttagelser bliver finkæmmet og
overført til den formelle verden af
beregninger og analyse.

Gennem sit globale observatorium
for borgeres miljøiagttagelser har
EEA udvidet og opbygget sine
netværk og kilder til observation
og videnindsamling. I de næste
fem år vil vi oprette en bred
vifte af såvel globale som lokale
miljøovervågningstjenester gennem
øget anvendelse af det fælles
miljøinformationssystem.

Vort mål
Det er vort mål, at EEA skal give
beslutningstagere og borgere
i Europa adgang til rettidig og
relevant information og viden med
henblik på at sikre et pålideligt
grundlag for miljøpolitikken,
give svar på dagligdagens
miljøspørgsmål og sørge for, at
miljøtænkning og miljøuddannelse
bringes ind i de generelle
beslutningsprocesser.

Vi sigter mod, at dette mål nås i
løbet af de næste fem år gennem:
• at støtte den fortsatte
gennemførelse af EU's
miljølovgivning gennem analyser
og vurderinger af Europas miljø
• at sikre fortsat adgang til
miljødata, miljøinformation og
miljøtjenester af høj kvalitet
• at udarbejde integrerede
miljøvurderinger og
fremtidsstudier for Europa i
stadigt mere global sammenhæng

• at behandle prioriterede
miljøspørgsmål af kritisk
betydning, når de kommer på den
politiske dagsorden
• at tilstræbe bedre
kommunikation og formidling til
beslutningstagere og borgere
via brugervenlig, flersproget
multimedie‑information.

Vores strategiske målsætning
Vores nye strategi er baseret på tre
hovedaktiviteter:
• fortsat at støtte det
informationsbehov, der er fastlagt
ved EU-lovgivning og international
lovgivning om miljøet, navnlig det
sjette miljøhandlingsprogram
• at levere mere rettidige
vurderinger af, hvordan og hvorfor
miljøet ændrer sig, og vurderinger
af, om miljøpolitikkerne har været
effektive, herunder det sjette
miljøhandlingsprogram og EU's

strategi for bæredygtig udvikling
samt politikkerne for tilknyttede
områder
• at forbedre koordineringen og
formidlingen af miljødata og
miljøviden på tværs af Europa.

Vores strategiske målsætning er at:
• spille en nøglerolle i formuleringen
og gennemførelsen af EU's
miljøpolitik og tilknyttede områder,
specielt Europa-Kommissionens
miljøhandlingsprogram
• overvåge effektiviteten af
miljøpolitikken i EU og i
EEA's medlemsstater samt i
kandidatlande og potentielle
kandidatlande

• støtte overvågningen af EU's
strategi for bæredygtig udvikling
(gennem hjælp til indikatorer for
bæredygtig udvikling) med fokus
på miljømæssige kerneemner
• udføre integrerede
miljøvurderinger og
-analyser under det sjette
miljøhandlingsprogram og EU's
strategi for bæredygtig udvikling,
miljøtemaer, fremtidsstudier samt
tidlig varsling i forbindelse med
ændringer i samfundsmæssige og
økonomiske strukturer

• give mere rettidige
miljøoplysninger gennem det
fælles miljøinformationssystem og
miljødatacentrene ved at sørge
for mere regelmæssig ajourføring
af oplysningerne og, når det er
muligt, næsten tidstro data
• fostre nye ideer og nytænkning,
specielt om økosystemers ydelser,
ressourceudnyttelse, ny teknologi,
innovation og adfærdsændringer
• opbygge nye internetbaserede
tjenester til brug for
miljøuddannelserne

• sørge for effektive kommunikationsog informationstjenester, der er
med til at sikre, at miljøtænkning
bringes ind i de vigtigste politiske
beslutninger og i europæiske
borgeres dagligliv.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et agentur under Den Europæiske Union. Vores opgave er at formidle
pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Vi er en vigtig informationskilde for dem, der er inddraget
i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker, og også for offentligheden.
På nuværende tidspunkt har EEA 32 medlemslande.
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