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ΠολυετÝσ πρüγραµµα
εργασßασ του ΕΟΠ για
την περßοδο 1999-2003
– σýντοµη επισκüπηση

2

ΕισαγωγÞ
Ο Ευρωπαϊκüσ Οργανισµüσ Περιβάλλοντοσ
(ΕΟΠ) συστάθηκε µε σκοπü να υποστηρίξει την
περιβαλλοντική πολιτική τησ Ευρωπαϊκήσ
Κοινüτητασ και την πρüοδο προσ την
κατεύθυνση τησ βιώσιµησ (αειφüρου) ανάπτυξησ.
Η συµβολή του συνίσταται στην έγκαιρη παροχή
αξιüπιστων, κατάλληλων και αντικειµενικών
πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον. Ο ΕΟΠ
συντονίζει και χρησιµοποιεί ένα ευρύ φάσµα
δεδοµένων και πληροφοριών απü το EIONET
(το Ευρωπαϊκü δίκτυο πληροφοριών και
παρατηρήσεων σχετικά µε το περιβάλλον), ένα
Ευρωπαϊκü δίκτυο εθνικών οργανισµών µε
αντικείµενο τισ περιβαλλοντικέσ πληροφορίεσ στισ
18 χώρεσ που είναι µέλη του ΕΟΠ, στο οποίο
συµµετέχουν και συναφή üργανα τησ Κεντρικήσ
και Ανατολικήσ Ευρώπησ.
Είναι πιεστική η ζήτηση δεδοµένων επι µονίµου
βάσησ που να προσφέρονται σε µορφή
κατάλληλη προσ χρήση απü τουσ υπεύθυνουσ
χάραξησ πολιτικήσ. Με δεδοµένη τη δέσµευση για
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε
üλουσ τουσ άλλουσ τοµείσ πολιτικήσ τησ
Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, και παράλληλα την προσ
ανατολάσ διεύρυνση, έχουν αυξηθεί σε µεγάλο
βαθµü οι ανάγκεσ για αξιüπιστεσ και κατάλληλεσ
περιβαλλοντικέσ πληροφορίεσ, ενώ αναµένεται να
διογκωθούν ακüµη περισσüτερο προκειµένου να
ανταποκριθούν στισ αυξανüµενεσ απαιτήσεισ.
Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, τüσο σε
Ευρωπαϊκü επίπεδο üσο και στα επιµέρουσ
εθνικά επίπεδα, χρειάζονται αντικειµενικέσ,
αξιüπιστεσ και συγκρίσιµεσ πληροφορίεσ αυτού
του είδουσ üταν χαράσσουν, εφαρµüζουν και
αναπτύσσουν περαιτέρω την περιβαλλοντική
πολιτική. Καθώσ νέοι τοµείσ πολιτικήσ και νέεσ
απαιτήσεισ δηµιουργούνται κάθε χρüνο, ο

Οργανισµüσ θα βρεθεί στην ανάγκη να δοκιµάσει
τα üρια των δυνατοτήτων του προκειµένου να
παράσχει πληροφüρηση στουσ κυριüτερουσ
χρήστεσ των προϊüντων του. Επιπλέον, αυτή την
ίδια πληροφüρηση ζητά και µια σειρά
πολυποίκιλων άλλων ενδιαφερüµενων µερών και
οργανισµών. Θα µεγαλώσει επίσησ η ανάγκη για
παροχή κατάλληλων πληροφοριών σε ιδιωτικούσ
φορείσ και µεµονωµένα άτοµα, και τούτο διüτι,
µεταξύ άλλων, κερδίζει έδαφοσ η έννοια τησ
βιώσιµησ ανάπτυξησ και παρατηρείται µια
µεταστροφή απü τον κανονιστικü «τερµατικü»
έλεγχο των σηµειακών πηγών ρύπανσησ προσ τη
µείωση τησ χρήσησ ενέργειασ και υλών µε
προληπτικά µέτρα, üπωσ είναι η καθαρή
παραγωγή και κατανάλωση.
Ο Οργανισµüσ είναι ένα γραφείο ανταλλαγήσ των
πληροφοριών που παρέχονται απü και για το
EIONET, στο οποίο συµµετέχουν αρκετέσ
εκατοντάδεσ συνεισφέροντεσ οργανισµοί. Το
δίκτυο αυτü αποτελεί επίδειξη του τρüπου µε τον
οποίο οι Ευρωπαϊκέσ χώρεσ µπορούν να
συνεργάζονται αποτελεσµατικά και µε αµοιβαίο
üφελοσ. ∆εν είναι µüνο οι πληροφορίεσ που
κοινοποιούνται και βελτιώνονται µε την κοινή
προσπάθεια, αλλά και τα κοινά προβλήµατα που
αντιµετωπίζονται µε την παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών, ενώ υιοθετούνται και κοινέσ λύσεισ.
Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελούσε κύρια
προτεραιüτητα των ενεργειών κατά τη διάρκεια
του πρώτου πολυετούσ προγράµµατοσ εργασίασ,
αλλά θα παραµείνει ωσ πρüκληση για τον
Οργανισµü κατά τα προσεχή έτη. Στην αυγή τησ
νέασ χιλιετίασ, ο Οργανισµüσ θέτει τισ
προτεραιüτητέσ του για το δεύτερο πολυετέσ
πρüγραµµα εργασίασ, του οποίου τα βασικά
σηµεία εκτίθενται στο παρüν έγγραφο.
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Η συµβολÞ του ΕΟΠ
Προτού η ΕΕ ξεκινήσει τισ προσπάθειέσ τησ για
συντονισµü σε αυτü τον τοµέα, τα κράτη µέλη
είχαν επικεντρώσει τισ δικέσ τουσ κυρίωσ στην
ανάπτυξη σε üλη την Ευρώπη εθνικών,
µεµονωµένων συστηµάτων περιβαλλοντικών
δεδοµένων και πληροφοριών. Οι ορισµοί, οι
δείκτεσ και οι στατιστικέσ µέθοδοι διέφεραν,
ακριβώσ üπωσ και τα σηµαντικά δεδοµένα που
προέκυπταν και µαζί µε αυτά και οι εκτιµήσεισ. Ο
Ευρωπαϊκüσ Οργανισµüσ Περιβάλλοντοσ
ιδρύθηκε στην Κοπεγχάγη το 1993 προκειµένου
να συγκεντρώσει, να σταθεροποιήσει και να
προσαρµüσει το ευρύ φάσµα κατάλληλων
δεδοµένων και πληροφοριών που υπήρχαν ήδη
και προέρχονταν απü εθνικούσ οργανισµούσ και
υπηρεσίεσ για το περιβάλλον.
Το έργο αυτü δεν ήταν διüλου εύκολο. Ο
Οργανισµüσ ξεκίνησε µε τη συγκέντρωση και τη
διαλογή των πληροφοριών που υπήρχαν ήδη,
διαµορφώνοντασ µια εικüνα των üσων ήταν
γνωστά ή άγνωστα σχετικά µε το περιβάλλον
στην Ευρώπη. Ταυτüχρονα, σηµειωνüταν έντονη
ζήτηση για δεδοµένα σε µüνιµη βάση που να
παρέχονται σε µορφή έτοιµη για άµεση χρήση
απü τουσ υπεύθυνουσ χάραξησ πολιτικήσ.
Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικήσ έχουν
ανάγκη απü ένα σταθερü έδαφοσ στοιχείων και
αναλύσεων για να στηρίξουν επ’ αυτού
προδιαγραφέσ και δείκτεσ αναφοράσ για τη
διατήρηση και την αποκατάσταση τησ ποιüτητασ
του περιβάλλοντοσ. Προκειµένου να ενισχύσουν
την υφιστάµενη νοµοθεσία, οι υπεύθυνοι για τη
χάραξη πολιτικήσ χρειάζονται το σύστηµα
έγκαιρησ προειδοποίησησ του Οργανισµού

σχετικά µε τα επικείµενα περιβαλλοντικά
προβλήµατα, καθώσ και το σύστηµά του για την
αξιολüγηση τησ αποτελεσµατικüτητασ των
ρυθµίσεων και των λοιπών µέσων για το
περιβάλλον που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Προτού
καθορίσουν το µέγεθοσ τησ οικονοµικήσ
βοήθειασ προσ τισ γειτνιάζουσεσ χώρεσ τησ
Ανατολικήσ Ευρώπησ, οι υπεύθυνοι λήψησ
αποφάσεων χρειάζεται να γνωρίζουν üχι µüνο
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
περιβαλλοντικοί πüροι στισ χώρεσ αυτέσ, αλλά και
το επίπεδο τησ πληροφüρησησ για το περιβάλλον.
Στη συνάντηση κορυφήσ του Λουξεµβούργου τον
∆εκέµβριο του 1997 και αργüτερα στη
συνεδρίαση του Κάρντιφ τον Ιούνιο του 1998, το
Ευρωπαϊκü Συµβούλιο ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρµογή τη
σύνταξη εκθέσεων σχετικά µε τισ τάσεισ σε
συγκεκριµένουσ δείκτεσ για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Τούτο σχετίζεται επίσησ µε τον στüχο τησ ΕΕ που
συνίσταται στην ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών πτυχών σε üλουσ τουσ άλλουσ
τοµείσ πολιτικήσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ.
Ειδικüτερα, το έργο αυτü απαιτεί την ανεξάρτητη
εκτίµηση των επιστηµονικών αβεβαιοτήτων που
συνυφαίνονται µε αυτü τον νέο αλλά ταχύτατα
εξελισσüµενο επιστηµονικü κλάδο. Επιπλέον,
σχετίζεται µε το έργο που επιτελεί ο Οργανισµüσ
üσον αφορά τισ εκτιµήσεισ περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για έργα και πολιτικέσ. Ταυτüχρονα, η
ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο έναρξησ των
προετοιµασιών για την προσ ανατολάσ διεύρυνσή
τησ και, üσον αφορά αυτέσ τισ δραστηριüτητεσ, έχει
αυξηθεί η ζήτηση για αξιüπιστεσ και κατάλληλεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το περιβάλλον.
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Πρüσβαση στισ πληροφορßεσ
Η τρέχουσα τάση στον τοµέα του περιβάλλοντοσ
συνηγορεί για τη σύνταξη περισσüτερων
εκθέσεων που να χαίρουν ευρύτερησ
δηµοσιüτητασ. Και τούτο χαρακτηρίζει τüσο τισ
χώρεσ üσο και τισ µεµονωµένεσ εταιρείεσ. Με την
παροχή και την κοινοποίηση πληροφοριών,
πρακτική που καλλιεργεί ο Οργανισµüσ, δίνεται
σε üλα τα ενδιαφερüµενα µέρη – üργανα τησ ΕΕ,
εθνικά υπουργεία, αλλά και οργανισµοί και
µεµονωµένα άτοµα – ισüτιµη πρüσβαση στισ ίδιεσ
πληροφορίεσ Ευρωπαϊκού επιπέδου. Η παροχή
ελεύθερησ πρüσβασησ στισ πληροφορίεσ που
αφορούν το περιβάλλον ισχυροποιεί τουσ
πολίτεσ, δίνοντάσ τουσ τη δυνατüτητα να
σχηµατίσουν άποψη και να προβούν στισ
ενδεδειγµένεσ ενέργειεσ. Ωσ εκ τούτου, η
πρüσβαση που παρέχει ο Οργανισµüσ στο κοινü
üσον αφορά τα προϊüντα και τισ υπηρεσίεσ του
προωθεί επίσησ την επιδιωκüµενη υποστήριξη
τησ διαδικασίασ συµµετοχήσ του κοινού.

Συνεργασßα
Το γεωγραφικü πλαίσιο που καλύπτουν οι
εργασίεσ του Οργανισµού εκτείνεται ήδη πέραν
των 18 χωρών µελών του µέχρι τισ χώρεσ που
αφορούν τα προγράµµατα PHARE και TACIS
(στισ οποίεσ περιλαµβάνεται και η Ρωσική
Οµοσπονδία), καθώσ και µέχρι τισ χώρεσ που
βρίσκονται στα παράλια τησ Μεσογείου, τησ
Βαλτικήσ και τησ Αρκτικήσ Θάλασσασ.
Αναµένεται üτι αρκετέσ απü τισ χώρεσ του
προγράµµατοσ PHARE θα γίνουν πλήρη µέλη
του Οργανισµού κατά τη διάρκεια τησ περιüδου
προγραµµατισµού 1999-2003, ενώ οι επαφέσ µε
τισ χώρεσ του προγράµµατοσ TACIS πρüκειται να
ενταθούν. Ωστüσο, για να είναι η εµβέλεια των
εκθέσεων πραγµατικά πανευρωπαϊκού επιπέδου
θα χρειαστούν περισσüτεροι πüροι σε
χρηµατοδüτηση και προσωπικü.
Είναι επίσησ απαραίτητη η στενüτερη συνεργασία
µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντοσ τησ ΕΕ
για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τησ
περιβαλλοντικήσ πολιτικήσ τησ Ένωσησ, και µε τη
Γενική ∆ιεύθυνση Ερευνα σχετικά µε το 5ο

Πρüγραµµα-Πλαίσιο για την Ερευνα, καθώσ και
µε τισ Γενικέσ ∆ιευθύνεισ που είναι αρµüδιεσ για
την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών θεµάτων
σε τοµεακέσ πολιτικέσ, üπωσ είναι αυτέσ για τισ
µεταφορέσ, την ενέργεια και τη γεωργία. Η
συνεργασία πρüκειται επίσησ να ενταθεί µε το
Κοινü Κέντρο Ερευνών και τη στατιστική
υπηρεσία (Eurostat) τησ ΕΕ.
Επιπλέον, θα χρειαστεί µεγαλύτερη συνεργασία
µε τρίτουσ φορείσ, üπωσ είναι το Πρüγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον, η
Παγκüσµια Οργάνωση Υγείασ, η UNECE
(Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών
για την Ευρώπη) και ο ΟΟΣΑ. Το έργο που
διεξάγει ο Οργανισµüσ απü κοινού µε αυτούσ
τουσ διεθνείσ οργανισµούσ εξασφαλίζει τη συνοχή
των πληροφοριών και µειώνει την πιθανüτητα
αλληλεπικάλυψησ των εργασιών. Ο Οργανισµüσ
διατηρεί επίσησ σχέσεισ µε πληθώρα άλλων
οργανισµών, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται πανεπιστήµια και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
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Οι µελλοντικÝσ προκλÞσεισ
Στο νέο πολυετέσ πρüγραµµα εργασίασ (ΠΠΕ), ο
Οργανισµüσ έχει ορίσει την αποστολή του για την
επüµενη πενταετία µε την εξήσ διατύπωση:
«Στüχοσ του ΕΟΠ είναι η υποστήριξη τησ
βιώσιµησ ανάπτυξησ και η συµβολή του στην
επίτευξη σηµαντικήσ και µετρήσιµησ βελτίωσησ
του περιβάλλοντοσ στην Ευρώπη µε την παροχή
έγκαιρων, στοχοθετηµένων, συναφών και
αξιüπιστων πληροφοριών στα κέντρα χάραξησ
πολιτικήσ και το κοινü».

1.
2.
3.
4.

Ο Οργανισµüσ, προκειµένου να θέσει τουσ κύριουσ
άξονεσ του έργου του κατά την επüµενη περίοδο
προγραµµατισµού, προσδιüρισερισε επτά
συγκεκριµένεσ προκλήσεισ που καλύπτουν τισ
διάφορεσ αρµοδιüτητέσ του. Οι εν λüγω προκλήσεισ
θα συµβάλουν στον καθορισµü προτεραιοτήτων και
στη διατήρηση τησ ισορροπίασ των πüρων. Με απλά
λüγια, πρέπει να εξευρεθούν λύσεισ στισ τέσσερεσ
πρώτεσ προκλήσεισ προκειµένου να καταστεί δυνατή
για τον Οργανισµü η αντιµετώπιση και των τριών
τελευταίων.

∆ηµιουργία δικτύων. Ανάπτυξη και διατήρηση του EIONET
Σύσταση του Kέντρου Aναφοράσ για περιβαλλοντικέσ πληροφορίεσ
Ανάπτυξη τησ διαδικασίασ παρακολούθησησ-αναφοράσ
Εντοπισµüσ νέων περιβαλλοντικών θεµάτων

ê
5.
6.
7.

é

Συνδροµή στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών µε την παροχή πληροφοριών
για άµεση χρήση των υπευθύνων χάραξησ πολιτικήσ
Υποστήριξη τησ εφαρµογήσ και τησ αξιολüγησησ των περιβαλλοντικών πολιτικών
Υποστήριξη τησ περιβαλλοντικήσ συνιστώσασ τησ διαδικασίασ διεύρυνσησ τησ ΕΕ

Η παραγωγÞ του ΕΟΠ
αέρα, των υδάτων, του εδάφουσ και άλλων
θεµατικών τοµέων

Οι προσπάθειεσ του Οργανισµού αντικατοπτρίζονται
σε ένα ευρύ φάσµα προϊüντων και υπηρεσιών.
·

·

·

Εκθέσεισ περιβαλλοντικήσ αξιολüγησησ, οι
οποίεσ καλύπτουν üλο το φάσµα των
περιβαλλοντικών κινητήριων δυνάµεων,
πιέσεων, συνθηκών, επιπτώσεων και
αντιδράσεων
Εκθέσεισ σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα
που καλύπτουν προβλήµατα, τοµείσ και
θέµατα προτεραιüτητασ
Θεµατικέσ εκθέσεισ – παρακολούθηση του

·

Τεχνικέσ εκθέσεισ, κατευθυντήριεσ γραµµέσ
και εγχειρίδια που απευθύνονται στουσ
ειδικούσ

·

Το Κέντρο Αναφοράσ, το οποίο παρέχει
πρüσβαση στισ βάσεισ δεδοµένων του ΕΟΠ
και σε άλλεσ πηγέσ πληροφüρησησ

·

Υπηρεσίεσ και σύνταξη εκθέσεων που
προορίζονται για τουσ υπεύθυνουσ χάραξησ
πολιτικήσ

Η ανά πενταετία δηµοσιευüµενη έκθεση µε τίτλο «Το περιβάλλον στην Ευρώπη» είναι µάλλον η
πλέον γνωστή έκδοση του Οργανισµού. Απü το 1999 συµπληρώνεται µε τισ ετήσιεσ εκθέσεισ
σχετικά µε τα «Σήµατα απü το περιβάλλον», οι οποίεσ στηρίζονται σε βασικούσ
περιβαλλοντικούσ δείκτεσ. Τüσο η πρώτη üσο και οι δεύτερεσ εκθέσεισ παρέχουν βασικέσ
πληροφορίεσ και ολοκληρωµένη αξιολüγηση που καλύπτουν τισ κινητήριεσ δυνάµεισ, τισ πιέσεισ,
την κατάσταση, τισ επιπτώσεισ και την κοινωνική ανταπüκριση σε σχέση µε διάφορα
περιβαλλοντικά θέµατα. Χάρισ σε αυτά τα στοιχεία είναι σε θέση να παράσχουν µια ευρεία
επισκüπηση τησ παρούσασ κατάστασησ, καθώσ και µια ένδειξη για τισ µελλοντικέσ προοπτικέσ
του περιβάλλοντοσ. Οι πληροφορίεσ και τα συµπεράσµατα που περιλαµβάνονται σε αυτέσ τισ
εκθέσεισ στοιχειοθετούνται µε γραφικέσ παραστάσεισ, χάρτεσ και στατιστικέσ, στοιχεία στα οποία
ειδικοί και µη έχουν την ίδια ελευθερία πρüσβασησ.
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Τοµεßσ του προγρÜµµατοσ
µεθοδολογίασ και των µέσων για την
αποθήκευση δεδοµένων που χρειάζονται ο
ΕΟΠ και το EIONET, καθώσ και η
ανάπτυξη του Κέντρου Αναφοράσ.

Για πρακτικούσ λüγουσ, το έργο του Οργανισµού
üπωσ καθορίστηκε στο ΠΠΕ έχει κατανεµηθεί σε
πέντε επιµέρουσ προγραµµατικούσ τοµείσ:
1.

Θεµατικέσ βάσεισ δεδοµένων και εκθέσεισ,
για τη βελτίωση τησ παρακολούθησησ και τησ
σύνταξησ εκθέσεων σχετικά µε το
περιβάλλον.

2.

Ολοκληρωµένη αξιολüγηση, η οποία
αποδίδει αναλύσεισ σε βάθοσ για
συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα,
γεωγραφικέσ περιοχέσ, οικονοµικούσ τοµείσ ή
αντιδράσεισ στα προβλήµατα.

3.

Περιοδικέσ εκθέσεισ, οι οποίεσ καλύπτουν
την εξέλιξη των εκθέσεων περιβαλλοντικήσ
αξιολüγησησ που προαναφέρθηκαν.

4.

Υποστήριξη του συστήµατοσ εκθέσεων,
üπου περιλαµβάνεται η ανάπτυξη τησ

5.

Υποδοµή υπηρεσιών και δικτύου, η οποία
παρέχει την απαιτούµενη υποστήριξη ΤΠ,
καθώσ και υπηρεσίεσ δηµοσίευσησ, διανοµήσ
και πληροφüρησησ.

Σε κάθε τοµέα, η κάθε επιχειρησιακή οµάδα θα
εργαστεί στο πλαίσιο ορισµένων έργων που
ορίζονται στα προγράµµατα εργασίασ. Η
διαδικασία σύνταξησ εκθέσεων απαιτεί συνεχή
ροή στοιχείων απü üλουσ τουσ τοµείσ του
προγράµµατοσ. Στη συνέχεια παρατίθεται
συνοπτικüσ κατάλογοσ µε τουσ τίτλουσ των
επιµέρουσ έργων στο πλαίσιο των πέντε τοµέων
του προγράµµατοσ.
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Επισκüπηση των τοµÝων του προγρÜµµατοσ,
των οµÜδων Ýργων και των Ýργων
1.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.1
1.1.1

3.1
3.1.1

1.1.2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Συνεργασßα µε την Eurostat üσον αφορÜ
τα δεδοµÝνα
Συνεργασßα µε Üλλεσ υπηρεσßεσ

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

ΠΙΕΣΕΙΣ
ΕκποµπÝσ στην ατµüσφαιρα
Απüβλητα
ΧηµικÝσ ουσßεσ
Απορρßψεισ στα ýδατα
Εκλýσεισ στην ξηρÜ και το Ýδαφοσ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΕΕ98 ¸κθεση για την κατÜσταση του
περιβÜλλοντοσ
ΚατÜσταση και προοπτικÝσ του
περιβÜλλοντοσ στην Ευρþπη

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ποιüτητα του αÝρα
Ποιüτητα των υδÜτων και σχετικοß πüροι
ΚατÜσταση τησ χλωρßδασ, τησ πανßδασ
και των βιοτüπων
ΚατÜσταση του εδÜφουσ
ΚÜλυψη εδαφικþν εκτÜσεων
ΠαρÜκτιο και θαλÜσσιο περιβÜλλον
Θüρυβοσ

2.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ποιüτητα του αÝρα και üζον
ΜεταβολÞ του κλßµατοσ
ΕπιβÜρυνση των υδÜτων
Υπερτροφισµüσ
Οξßνιση
ΜεταβολÝσ στη βιοποικιλüτητα
¸κθεση σε χηµικÝσ ουσßεσ
Υγεßα
ΥποβÜθµιση τησ ξηρÜσ και του εδÜφουσ

2.1.10 ∆ιαχεßριση των αποβλÞτων
2.2
2.2.1
2.2.2

3.1.2
3.2
3.2.1

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΕκθÝσεισ για τα σÞµατα απü το
περιβÜλλον στην Ευρþπη

4.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

4.1

ΣΕΝΑΡΙΑ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ,
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟλοκληρωµÝνη περιβαλλοντικÞ
αξιολüγηση
ΣενÜρια και ανÜλυση προοπτικþν
ΚατευθυντÞριεσ γραµµÝσ για την
εκπüνηση περιβαλλοντικþν εκθÝσεων
ΥποστÞριξη για την εκπλÞρωση των
υποχρεþσεων εκπüνησησ εκθÝσεων
(κοινοτικÞ νοµοθεσßα και πολυµερεßσ
συµφωνßεσ)

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΡοÞ δεδοµÝνων µÝσω του EIONET
ΥποστÞριξη τησ βÜσησ GIS του ΕΟΠ
∆ιαχεßριση τησ αποθÞκησ δεδοµÝνων
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕυρετÞριο των πüρων πληροφοριþν του
ΕΟΠ/EIONET
Η θÝση του ΕΟΠ στον Παγκüσµιο Ιστü: η
πýλη προσ το ΚÝντρο ΑναφορÜσ
Πρüσβαση στην αποθÞκη δεδοµÝνων και
τισ θεµατικÝσ βÜσεισ δεδοµÝνων
Πýλη προσ Üλλεσ πηγÝσ πληροφοριþν GELOS, Envirowindows

2.2.3
2.2.4
2.2.5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠεριοχÞ τησ Μεσογεßου
ΟλοκληρωµÝνη διαχεßριση των
παρÜκτιων ζωνþν (Ο∆ΠΖ)
ΜεταφορÝσ ∆Ε∆ SEA
Τοπßο
Αστικü περιβÜλλον

2. 3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΜεταφορÝσ
Γεωργßα
ΕνÝργεια
Τουρισµüσ
Βιοµηχανßα
ΝοικοκυριÜ
ΜÝσα

4.4.1

4.4.4
4.4.5

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΛΠ.
EIONET και συνεργασßα µε τρßτεσ χþρεσ
(ΕΘΚ, ΕΚΣ, ΕΕΚ)
ΕυρωπαϊκÞ ΕπιτροπÞ (Γ∆XI, Üλλεσ Γ∆,
ΚΚΕρ, Eurostat)
Συµβοýλιο, Κοινοβοýλιο, ΟΚΕ, ΕπιτροπÞ
των Περιφερειþν
∆ιεθνεßσ οργανισµοß
ΜΚΟ (επιχειρÞσεισ και ECO)

2.4

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
¸ρευνα και περιβαλλοντικÞ
πληροφüρηση
ΝÝα περιβαλλοντικÜ θÝµατα

5.

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ

5.1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ
∆υνατüτητεσ ΤΠ
∆υνατüτητεσ τηλεµατικÞσ
ΑνÜπτυξη των εφαρµογþν ΤΠ

2.4.1
2.4.2

4.3.3
4.3.4
4.4

4.4.2
4.4.3

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
∆ηµοσßευση
∆ιανοµÞ και εµπορßα
Κοινοποßηση πληροφοριþν σχετικÜ µε το
περιβÜλλον
ΒιβλιοθÞκη και υπηρεσßεσ πληροφüρησησ
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Θ
B Ýµατα προϋπολογισµοý
Το έργο του ΕΟΠ, κατά το µεγαλύτερο µέροσ
του, έχει εκ φύσεωσ πολυετή χαρακτήρα καθώσ
τα διάφορα έργα ξεκινούν, αναπτύσσονται και
εκτελούνται κατά τη διάρκεια µιασ περιüδου που
καλύπτει αρκετά έτη. Ο Οργανισµüσ τηρεί ένα
πολυετέσ πρüγραµµα εργασίασ (ΠΠΕ). Ωσ εκ
τούτου, η ύπαρξη προβλέψεων για έναν πολυετή
προϋπολογισµü προσφέρει στον Οργανισµü την
απαραίτητη συνοχή για να σκιαγραφήσει τη
µακροπρüθεσµη ανάπτυξη των εργασιών του.
Ο ΕΟΠ άρχισε να λειτουργεί µε χαµηλü
προϋπολογισµü και µικρü αριθµü υπαλλήλων.
Προβλεπüταν üτι οι αρµοδιüτητεσ και ο
προϋπολογισµüσ θα µεγάλωναν σταδιακά µε την
πάροδο των ετών, προκειµένου να συµβαδίζουν
µε την αποστολή και τισ ανάγκεσ των βασικών
πελατών. Οι επιπτώσεισ του περιορισµού στον
προϋπολογισµü έγιναν αντιληπτέσ για πρώτη
φορά το 1998, üταν οι δηµοσιονοµικοί
περιορισµοί είχαν ωσ αποτέλεσµα τον πρüωρο
τερµατισµü διαφüρων έργων. Σε πραγµατικούσ
αριθµούσ, ο ετήσιοσ προϋπολογισµüσ του 1998
ύψουσ 16,8 εκατ. ευρώ συνεπαγüταν µείωση των
διαθέσιµων κεφαλαίων για τισ εξωτερικέσ
δραστηριüτητεσ σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµü του 1997. Ο ετήσιοσ
προϋπολογισµüσ του 1999 προβλέπει κονδύλια
ύψουσ 18,1 εκατ. ευρώ και 68 υπαλλήλουσ για τα
κεντρικά γραφεία του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη. Η
εµπεριστατωµένη ανάλυση των εµπειριών απü το
έργο των πρώτων ετών καθιστά δυνατή την
πρüβλεψη των πüρων που απαιτούνται για την
πλήρη εφαρµογή τησ εντολήσ του Οργανισµού,
üπωσ αυτή ορίζεται στον κανονισµü αριθ. 1210/
90 του Συµβουλίου.
Στο ΠΠΕ έχει προδιαγραφεί ένα σενάριο
ελαχίστων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του

Οργανισµού, προκειµένου αυτüσ να
ανταποκριθεί στισ απαιτήσεισ του έργου του που
έχει καθοριστεί στον ιδρυτικü κανονισµü. Το
σενάριο αυτü προβλέπει ετήσιο προϋπολογισµü
ύψουσ 18-20 εκατ. ευρώ για τα επüµενα 2-3 έτη,
και αύξηση στα 23 εκατ. ευρώ για τα τελευταία
έτη τησ περιüδου προγραµµατισµού. Τα ποσά
αυτά θα παράσχουν τη δυνατüτητα για συνέχιση
ορισµένων επιλεγµένων βασικών έργων που
έχουν τεθεί ωσ κύριεσ προτεραιüτητεσ στα πρώτα
ετήσια προγράµµατα εργασίασ, αλλά δεν
επαρκούν παρά για µικρή µüνο ανάπτυξη άλλων
σηµαντικών θεµάτων.
Το πολυετέσ πρüγραµµα εργασίασ
χαρακτηρίζεται απü ευελιξία η οποία επιτρέπει
την προσθήκη νέων προτεραιοτήτων για έργα,
εφüσον διατεθούν πρüσθετοι πüροι πέραν των
προβλέψεων στο πλαίσιο του πολυετούσ
προϋπολογισµού. Η ευελιξία αυτή θα
εφαρµοστεί στην πράξη µε την άµεση
διαπραγµάτευση µε τουσ βασικούσ πελάτεσ του
τρüπου χρηµατοδüτησησ και ανάληψησ απü τον
Οργανισµü των συµπληρωµατικών
δραστηριοτήτων.
Η κλίµακα δραστηριοτήτων και ο αριθµüσ των
υπαλλήλων που έχουν καθοριστεί για να
αντιµετωπιστούν οι αυξανüµενεσ ανάγκεσ και να
καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσµα εργασιών θα
έχουν επιπτώσεισ στον προϋπολογισµü. Πιο
συγκεκριµένα, προκειµένου να αντιµετωπίσει
θέµατα üπωσ η υποστήριξη τησ διαδικασίασ
διεύρυνσησ τησ ΕΕ, η σύνταξη εκθέσεων
πανευρωπαϊκήσ εµβέλειασ και η ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών προβληµατισµών σε άλλουσ
τοµείσ πολιτικήσ, ο Οργανισµüσ θα χρειαστεί
πρüσθετουσ πüρουσ, πλέον εκείνων που
ορίζονται στο ΠΠΕ.

