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Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος

Ιστορικό
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος ιδρύθηκε επίσηµα το 1990 δυνάµει του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 1210/90 (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/1999 και τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1641/2003). Η απόφαση για καθορισµό της έδρας του Οργανισµού στην Κοπεγχάγη ελήφθη το
1993 και ο Οργανισµός λειτουργεί από το 1994.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος είναι ο κατ’εξοχήν αρµόδιος δηµόσιος φορέας στην Ευρώπη
για την παροχή έγκαιρων, στοχοθετηµένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στους φορείς
χάραξης πολιτικής και το κοινό, την υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης και τη συµβολή στην επίτευξη
σηµαντικών και µετρήσιµων βελτιώσεων του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Στις εργασίες του Οργανισµού συγκαταλέγονται ο συντονισµός του Ε∆ΠΠΠ και ενός συστήµατος
πληροφόρησης, η συλλογή και ανάλυση κοινών περιβαλλοντικών δεδοµένων προερχόµενα από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις χώρες µέλη του ΕΟΠ, διεθνείς οργανισµούς, συνθήκες και
συµφωνίες, η παροχή συµβουλών σχετικά µε πολιτικές και η ευρεία διάθεση των εν λόγω συµβουλών,
καθώς και άλλων πληροφοριών.
Η παρούσα στρατηγική του ΕΟΠ 2004–2008 είναι το τρίτο πολυετές πρόγραµµα εργασίας του
Οργανισµού, όπως απαιτεί ο ιδρυτικός του κανονισµός. Εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του
ΕΟΠ κατά τη συνεδρίαση της 25ης Νοεµβρίου 2003.
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Πρόλογος του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η ηµεροµηνία έναρξης της νέας πενταετούς στρατηγικής του ΕΟΠ συµπίπτει µε
την ανάληψη των καθηκόντων µου ως προέδρου του διοικητικού συµβουλίου του
Οργανισµού. Θεωρώ τιµητική την εκλογή µου ως προέδρου για τη σηµαντική αυτή θέση
και αδηµονώ να συνεργαστώ στενά µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τον
εκτελεστικό διευθυντή Jacqueline McGlade για την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΟΠ τα
προσεχή έτη.
Εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόµενο
πρόεδρο, Kees Zoeteman, για την αφοσιωµένη και ικανή ηγεσία του Οργανισµού κατά τη
διάρκεια της προηγούµενης τετραετίας. Του ευχόµαστε το καλύτερο για τις µελλοντικές
του δραστηριότητες.
Κοιτάζοντας την επόµενη πενταετία, θα ήθελα να υπογραµµίσω δύο στρατηγικής σηµασίας
πτυχές της περαιτέρω ανάπτυξης του ΕΟΠ.
Πρώτον, η διεύρυνση, όπου ο ΕΟΠ εξακολουθεί να ηγείται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ενώ η ΕΕ καθαυτή αναµένει τη διεύρυνση κατά 25 µέλη την 1η Μαΐου 2004, ο ΕΟΠ
έχει ήδη 31 µέλη, περιλαµβανοµένης της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.
Συνεργαζόµαστε επίσης στενά µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Κατ’αυτό τον
τρόπο, ο ΕΟΠ δεν βελτιώνει µόνον την ποιότητα και την κάλυψη των περιβαλλοντικών
πληροφοριών, αλλά διαδραµατίζει επίσης µερικό ρόλο στην σταθεροποίηση και την
ανάπτυξη αυτών των χωρών υπέρ της ειρήνης και της ευηµερίας στην Ευρώπη στο
σύνολό της.
∆εύτερον, µεγαλύτερη έµφαση θα δοθεί στις αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας
των πολιτικών. Η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι πλέον ζήτηµα ελάσσονος σηµασίας.
Με στόχο να πείσουµε τόσο τους πολιτικούς όσο και το κοινό ότι οι περιβαλλοντικές
πολιτικές είναι απαραίτητες και θετικές για την κοινωνία στο σύνολό της, πρέπει πρώτα να
αποδείξουµε ότι προσφέρουν πραγµατικά αποτελέσµατα µε αποδοτικό τρόπο. Χαιρετίζω
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επίσης έναν σαφή ρόλο για τον ΕΟΠ
στο συγκεκριµένο τοµέα. Θα συνεργαστούµε στενά µε την Επιτροπή προκειµένου να
επιτύχουµε πραγµατικά αποτελέσµατα.
Lars-Erik Liljelund
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Πρόλογος του Προέδρου της
Επιστηµονικής Επιτροπής

Η Επιστηµονική Επιτροπή χαιρετίζει και υποστηρίζει την εν λόγω Στρατηγική του ΕΟΠ που
παρουσιάζει τις κύριες προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία. Επί αυτής της σταθερής
βάσεως, ο Οργανισµός θα µπορέσει να αυξήσει σηµαντικά την παροχή ανεξάρτητης και
ποιοτικής πληροφόρησης προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Ευρώπης.
Η επιτροπή ανυποµονεί να διαδραµατίσει τον δικό της ρόλο στο πλαίσιο αυτής της
ανάπτυξης. Ο ΕΟΠ δεν πρέπει να δεσµευτεί ο ίδιος στον τοµέα της έρευνας αλλά να
βασιστεί και να ενσωµατώσει τις πρόσφατες ανακαλύψεις του επιστηµονικού κόσµου στις
πληροφορίες που θα παράσχει. Τα µέλη της επιτροπής διαθέτουν στο σύνολό τους υψηλή
επιστηµονική κατάρτιση και καλύπτουν συλλογικά τους τοµείς ειδικοτήτων που είναι
συναφείς προς τις εργασίες του Οργανισµού. Συνεπώς, ρόλος µας είναι να εξασφαλίσουµε
στενούς δεσµούς µεταξύ του ακαδηµαϊκού κόσµου και του ΕΟΠ και να εµπλουτίσουµε τις
εργασίες του µε καίριας σηµασίας στοιχεία.
Η λειτουργία της γεφύρωσης µεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του πολιτικού
κόσµου θεωρείται υψίστης σπουδαιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεικτών. Η
σύλληψη σύνθετων επιστηµονικών εννοιών, θεωριών και υποθέσεων για την εκπόνηση
εύληπτων και, εν γένει, αποδεκτών δεικτών βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών του
Οργανισµού. Σηµαντική πρόκληση συνιστά η ανάπτυξη δεικτών που προσδιορίζουν τους
δεσµούς µεταξύ της περιβαλλοντικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής διάστασης της
βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη εκπόνησης σύνθετων δεικτών, οι οποίοι
θα συνοψίσουν µεγάλο αριθµό πληροφοριών που καλύπτουν περισσότερα πεδία. Στον
συγκεκριµένο τοµέα, επιδίωξή µας θα είναι να ανταποκριθούµε σε αυτή την ανάγκη χωρίς
να αγνοήσουµε τις συχνά περίπλοκες και αντιφατικές τάσεις που κρύβονται πίσω από
σύνθετα αριθµητικά δεδοµένα.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ουσιαστική σηµασία της διασφάλισης ποιότητας των
δεδοµένων και των αξιολογήσεων, καθώς και την ποσοτικοποίηση των ασαφειών. Από
αυτή την άποψη, η διαφάνεια είναι κρίσιµης σηµασίας, σε περίπτωση που πελάτες και
κοινό πρόκειται να κάνουν ορθή χρήση των πληροφοριών που θα παράσχει ο Οργανισµός.
Η επιστηµονική επιτροπή µελετά ήδη τα παραπάνω ζητήµατα και σκοπεύει να προσφέρει
ουσιαστική υποστήριξη στον Οργανισµό από την άποψη αυτή.
Bedrich Moldan
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Γενική παρουσίαση του
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή

Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το περιβάλλον στο οποίο
ζουν, καθώς και από την κοινωνική και οικονοµική τους ανάπτυξη. Ο ΕΟΠ διαδραµατίζει
ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση του µέλλοντος της Ευρώπης παρέχοντας έγκαιρες,
στοχοθετηµένες, συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του
περιβάλλοντος προς τους φορείς χάραξης πολιτικής και το κοινό.
Το πλαίσιο του Οργανισµού εξελίσσεται µε ταχύ ρυθµό. Αρχικά σχεδιασµένος ως
οργανισµός που θα παρείχε πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το περιβάλλον, ο
Οργανισµός καλείται σήµερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη µέλη του όχι µόνον να συντάσσει εκθέσεις και να παρέχει συµβουλές σχετικά µε
την κατάσταση του περιβάλλοντος και τα τεχνικά θέµατα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, αλλά επιπλέον να διασφαλίσει
την αποτελεσµατικότητα των βασικών περιβαλλοντικών και τοµεακών πολιτικών, καθώς
και την υλοποίηση αυτών. Ως εκ τούτου, ο Οργανισµός θα επεκτείνει τις εργασίες του
την προσεχή πενταετία προκειµένου να υποστηρίξει µια σειρά πολιτικών διαδικασιών,
προσφέροντας γνώση σχετικά µε το περιβάλλον στην Ευρώπη, καθώς και δράσεις που θα
αναληφθούν µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Ένα από τα καίρια ζητήµατα των κρατών µελών είναι η ανάγκη για µεγαλύτερο
εξορθολογισµό της αναφοράς δεδοµένων. Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας,
ο Οργανισµός θα συνεργαστεί µε τους σηµαντικότερους διεθνείς εταίρους του,
περιλαµβανοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ειδικότερα της Eurostat και του ΚΚΕρ),
του ΟΟΣΑ και διαφόρων διεθνών συνθηκών για την εξεύρεση τρόπων µε τους οποίους τα
δεδοµένα θα αναφέρονται µια µόνον φορά, θα χρησιµοποιούνται ωστόσο για πολλαπλούς
σκοπούς. Για να υποστηρίξει την κίνηση αυτή, ο Οργανισµός θα επεκτείνει και θα
βελτιώσει περαιτέρω τη διασφάλιση ποιότητας των πληροφοριών που χρησιµοποιεί,
θεσπίζοντας έναν έλεγχο ποιότητας και ένα σύστηµα διαχείρισης. Το σύστηµα θα είναι
ανοικτό στο δίκτυο του ΕΟΠ, που αποτελείται από κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισµούς,
οµάδες πολιτών, βιοµηχανίες και εξειδικευµένους επιστήµονες, ούτως ώστε τα δεδοµένα
να ανακτώνται από την πηγή στην τελική χρήση. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα
υποστηριχθούν από ένα βελτιωµένο πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων στις νέες χώρες
µέλη.
Ο ΕΟΠ εργάζεται επισταµένως για την πραγµατοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων
που παρατίθενται στα νοµοθετικά προγράµµατα και τα προγράµµατα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτοντας τη διεύρυνση, την σταθερότητα και την ασφάλεια,
τη βιώσιµη ανάπτυξη και την οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς. Ακολουθώντας µία
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της βελτίωσης ή της επιδείνωσης της
κατάστασης του περιβάλλοντος, ο ΕΟΠ θα είναι σε θέση να προσφέρει µια µοναδική
επισκόπηση των επιπτώσεων σε διάφορους τοµείς και τοµείς πολιτικής. Κατά τη διάρκεια
της προσεχούς πενταετίας, στόχος του Οργανισµού θα είναι η περαιτέρω επέκταση αυτών
των δυνατοτήτων µε την κατάρτιση µιας σειράς ολοκληρωµένων αξιολογήσεων σχετικά
µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυριοτέρων τοµέων και του περιβάλλοντος, καθώς
και µιας σειράς ενδελεχών εξετάσεων και µελετών σεναρίου για την πρόληψη πιθανών
απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών µε στόχο τη δηµιουργία ενός βιώσιµου, ασφαλούς
και σταθερού προτύπου βιώσιµης ανάπτυξης.
Jacqueline McGlade
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∆ιαµόρφωση του ΕΟΠ

1

Οργάνωση και δίκτυα του ΕΟΠ

Ο Οργανισµός θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνωσή του τον Ιανουάριο του 2004, εγκαίρως ώστε να αρχίσει
να εργάζεται σύµφωνα µε την Στρατηγική του ΕΟΠ 2004–2008. Η νέα δοµή αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίσει
καλύτερα τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των κυριοτέρων πελατών και να παράσχει ένα πιο διάφανο επίπεδο
πρόσβασης σε δεδοµένα, πληροφορίες και µεµονωµένους εµπειρογνώµονες. Συγκροτήθηκαν οµάδες που θα
συνενώσουν µεµονωµένα άτοµα τα οποία θα εργαστούν σχετικά µε πιο ολοκληρωµένες δραστηριότητες που
αφορούν την τοµεακή ανάλυση, την ανάλυση των πολιτικών, την ανάπτυξη νέων συστηµάτων πληροφόρησης
περιλαµβάνοντας χωρικές πληροφορίες, σενάρια και αξιολογήσεις σε βασικούς τοµείς, όπως τα ύδατα και η
βιοποικιλότητα, οι χηµικές ουσίες, τα απόβλητα, η ποιότητα του αέρα, η µεταβολή του κλίµατος, καθώς και το
περιβάλλον και η υγεία.
Εκπονήθηκε ένα εταιρικό πρόγραµµα µε στόχο να παράσχει ένα αποδοτικότερο επίπεδο επικοινωνίας µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, άλλα κοινοτικά όργανα, χώρες µέλη και εταίρους ανά τον κόσµο. Αυτό το
νέο πρόγραµµα θα είναι υπεύθυνο για την προώθηση νέων προϊόντων όπως δελτία, ενηµέρωση και αποτελέσµατα
πολυµέσων, καθώς και για την επικοινωνιακή στρατηγική.
Ο ΕΟΠ είναι µία δικτυακή οργάνωση: βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο Ε∆ΠΠΠ για την παροχή συµβουλών και την
εισαγωγή στοιχείων που αφορούν τους δείκτες, τη ροή δεδοµένων και τον εξορθολογισµό της πληροφόρησης. Οι
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της υλοποίησης των πολιτικών κατευθύνονται επί του παρόντος από ένα
νέο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισµών προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας,
ο Οργανισµός θα συνεχίσει να πριµοδοτεί τα πλεονεκτήµατα των δικτύων του, επιδιώκοντας την επέκτασή τους
µέσω µίας ενεργού διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς υποστήριξη της ανάπτυξης σεναρίων, της
αξιολόγησης των πολιτικών και της διασφάλισης ποιότητας των δεδοµένων.

Κύρια στάδια του κύκλου των πολιτικών, µε την υποστήριξη
δεδοµένων, πληροφοριών και γνώσεων
Εντοπισµός του
ζητήµατος (1)
Πλαισίωση του
ζητήµατος (2)

Αποτελεσµατικότητα
των πολιτικών
µέτρων (6)

Υλοποίηση των
πολιτικών µέτρων
(5)

Γνώση από
πληροφορίες
δεδοµένων

Ανάπτυξη των
πολιτικών µέτρων
(4)
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Εντοπισµός των
πολιτικών µέτρων
(3)

Μια ολοκληρωµένη άποψη

Περιβαλλοντικά και τοµεακά θέµατα
Η στρατηγική του ΕΟΠ είναι ευθυγραµµισµένη µε το 6ο πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης. Ο
Οργανισµός εργάζεται σε τέσσερις κύριους θεµατικούς τοµείς: την αντιµετώπιση της µεταβολής του
κλίµατος, την αντιµετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα/κατανόηση των χωρικών αλλαγών, την
προστασία της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής, την χρήση και διαχείριση των φυσικών
πόρων και των αποβλήτων. Ο κάθε τοµέας επηρεάζεται από µια σειρά κοινωνικών και τοµεακών
διαδικασιών. Την προσεχή πενταετία, ο ΕΟΠ θα εκπονήσει µια σειρά αξιολογήσεων που αφορούν την
σχέση µεταξύ των εν λόγω ζητηµάτων και των διατοµεακών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Περιορισµένος
αριθµός βασικών δεικτών θα χρησιµοποιηθεί για την αναφορά σχετικά µε τις επιπτώσεις των τοµέων στις
περιβαλλοντικές τάσεις και την υγεία του οικοσυστήµατος.

Αέρας

βιοποικιλότητα

Γλυκά
ύδατα

Θάλασσα

Γη &
έδαφος

!

!

!

!

!

Αντιµετώπιση των απωλειών
στη βιοποικιλότητα/
κατανόηση των χωρικών
µεταβολών

□

!

!

!

!

Προστασία της υγείας του
ανθρώπου και της ποιότητας
ζωής

!

!

!

!

!

Βιώσιµη χρήση και διαχείριση
φυσικών πόρων και
αποβλήτων

□

□

!

!

!

Γεωργία

!

!

!

!

!

Χηµικές ουσίες

!

!

!

!

!

Ενέργεια

!

□

!

!

!

Μεταφορές

!

!

□

□

!

Ανάπτυξη της χρήσης γης και
Σχεδιασµός

□

!

!

□

!

∆ιεθνή θέµατα

!

!

!

!

!

Περιβαλλοντικά θέµατα
Αντιµετώπιση της µεταβολής
του κλίµατος

Τοµεακά θέµατα

! κύριος τοµέας εργασίας του ΕΟΠ

□ δευτερεύων τοµέας εργασίας του ΕΟΠ
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Το περιβάλλον της Ευρώπης
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Συστήµατα πληροφόρησης και δίκτυα

Το σύστηµα πληροφόρησης ΕΟΠ/ΕΠ∆∆∆
δηµιουργήθηκε µε στόχο να στηρίξει
το σύνολο των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη ροή δεδοµένων και
πληροφοριών από χώρες και άλλους φορείς
προς τον ΕΟΠ, ενώ επιστρέφονται µέσω
των αξιολογήσεων και των γνώσεων στις
χώρες, τα κοινοτικά όργανα κα άλλους
πελάτες. Το σύστηµα περιλαµβάνει
πρόσωπα και οργανισµούς του δικτύου,
τις δικτυακές τους δραστηριότητες, µία
υποστηρικτική υποδοµή, καθώς και
ηλεκτρονικά µέσα.

ν

Κύρια χρήση των δεικτών είναι η διαβίβαση πληροφοριών µε τρόπο
σαφή και απλό. Οι δείκτες εστιάζουν σε πτυχές που θεωρούνται
συναφείς µε τις πολιτικές, χρησιµοποιώντας δεδοµένα που
είναι ευρέως διαθέσιµα. Εν γένει, οι δείκτες ποσοτικοποιούν τις
πληροφορίες ενσωµατώνοντας διαφορετικά και πολλαπλά σύνολα
δεδοµένων και συµβάλουν στον εντοπισµό των ενυπαρχουσών
τάσεων σε σύνθετα φαινόµενα.
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης πενταετίας, ο Οργανισµός
εργάστηκε από κοινού µε τα µέλη του για την ανάπτυξη
ενός συνόλου βασικών δεικτών, ώστε να αντικατοπτριστεί η
κατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των αναλύσεων
της οικονοµικής απόδοσης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της
υλοποίησης των πολιτικών. Το πρώτο έτος της στρατηγικής,
ο Οργανισµός θα παγιώσει το βασικό σύνολο δεικτών και τις
συναφείς ροές δεδοµένων των χωρών. Οι πληροφορίες αυτές θα
χρησιµοποιηθούν, εν συνεχεία, από τον ΕΟΠ και τον Ε∆ΠΠΠ για
την καταγραφή της προόδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι των
πολιτικών στόχων και επιδιώξεων, καθώς και για τη σύγκριση της
περιβαλλοντικής απόδοσης των χωρών, µε τη χρήση συγκρίσιµων
στοιχείων και συνεκτικής µεθοδολογίας.

∆ιασ
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Γνώση
Προϊόντα

Κυριότεροι
πελάτες
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(α) Βασικό σύνολο δεικτών

τ
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ιό
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Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας,
οι προτεραιότητες του Οργανισµού θα
είναι η βελτίωση του συστήµατος µε στόχο
την αποτελεσµατικότερη υποστήριξη της
ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών
του ΕΟΠ, καθώς και η επέκταση του
δικτύου και των δυνατοτήτων που
απαιτούνται από τους χρήστες. Οι
διαδικασίες της διασφάλισης ποιότητας
θα εισαχθούν και θα ενισχυθούν, µε
στόχο να εξασφαλιστεί η τυποποίηση, η
οµογενοποίηση και οι σαφέστεροι ορισµοί
δεδοµένων για τους χρήστες. Επιπλέον, ο
ΕΟΠ θα συνεισφέρει στην επανεξέταση της
κατάρτισης εκθέσεων, που καθοδηγείται
από την Επιτροπή, µετατρέποντας το
σύστηµα πληροφόρησης σε ένα ευρωπαϊκό

κοινό σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε χωρικές πληροφορίες,
το οποίο θα συνάδει µε τις πρωτοβουλίες του Inspire (υποδοµή για
παροχή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη) και την παγκόσµια
παρακολούθηση στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας
(GMES).

Αξιολογήσεις

Στοχοθετηµένη επικοινωνία
και

Πληροφορίες

∆εδοµένα
∆ι
κτ
υα κ
ή

Πρόσβαση και διαφάνεια
υπηρεσίες

λλ
Αντα

Ευρύ κοινό

ή
αγ

5

(β) Εξορθολογισµός του
συστήµατος
Προβλέπεται επέκταση του δικτύου
µε σκοπό να συµπεριληφθούν οι
δυνατότητες που απαιτούνται για τον
νέο τύπο προϊόντων και υπηρεσιών που
θα αναπτυχθεί την προσεχή πενταετία,
για παράδειγµα στον τοµέα της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Ο Οργανισµός θα παράσχει αξιολογήσεις
σχετικά µε την απόδοση των χωρών στον
τοµέα της παράδοσης και της ποιότητας
δεδοµένων µέσω του συστήµατος αναφοράς
της ροής δεδοµένων προτεραιότητας του
Ε∆ΠΠΠ.
Ο Οργανισµός θα ενισχύσει τη σύνδεση µε
εξωτερικούς οργανισµούς που σχετίζονται
µε τη ροή δεδοµένων (περιλαµβάνοντας
τα χωρικά δεδοµένα) και µε τους δείκτες,
ειδικότερα µε τον ΟΟΣΑ, την Eurostat και
το ΚΚΕρ, συγκεκριµένα επωφελούµενος
από την πρωτοβουλία για παγκόσµια
παρακολούθηση στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES).
Τα ηλεκτρονικά µέσα, η υποδοµή και
η επανεξέταση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Reportnet
θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται,
αξιοποιώντας την χρηµατοδότηση της
Επιτροπής και του ΕΟΠ, µε στόχο να
καταστεί η ροή των πληροφοριών πιο
αποτελεσµατική, διάφανη και διαθέσιµη για
πολλαπλούς σκοπούς.
Η αποθήκη δεδοµένων του ΕΟΠ θα στηρίξει
το βασικό σύνολο δεικτών και θα παράσχει
ένα πλαίσιο διατοµεακής ανάλυσης. Τα
διαδραστικά µέσα που επιτρέπουν στους
χρήστες την ανάλυση περιβαλλοντικών
δεδοµένων, εκπονούν αξιολογήσεις επί
τη βάσει δεικτών για ιδίους σκοπούς και
αναφέρονται στην υλοποίηση της βέλτιστης
πρακτικής.
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(γ) Υπηρεσίες επικοινωνιών για το κοινό
Ο ΕΟΠ θα ενισχύσει τα επικοινωνιακά του συστήµατα για να
φθάσει στους κυριότερους πελάτες του και το ευρύ κοινό µέσω
των καταλληλότερων διαύλων επικοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, θα διατεθεί µία
εκτεταµένη γεωγραφική πύλη ∆ιαδικτύου για περιφερειακές και
επιλεγµένες εντοπισµένες πληροφορίες. Στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στο κοινό για ανεύρεση πληροφοριών σχετικά µε τον
περιβάλλοντα χώρο. Με απλή εισαγωγή του ταχυδροµικού κώδικα
ή µε χρήση διαδραστικού χάρτη και εργαλείων, θα µπορεί κανείς
να εντοπίσει πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες
που έχουν επιπτώσεις στον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα, καθώς
και πληροφορίες για µέτρα και κανονισµούς που θεσπίστηκαν
για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πύλη θα δηµιουργηθεί
βάσει ενός συνδυασµού των δραστηριοτήτων του Οργανισµού µε
άλλες εν εξελίξει πρωτοβουλίες των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και
διεθνείς, εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει ποικιλία ιστορικών και πραγµατικών
δεδοµένων σχετικά µε την ποιότητα του περιβάλλοντος. Για
παράδειγµα, το 2004 θα εγκαινιαστεί το ευρωπαϊκό µητρώο
ρυπογόνων εκποµπών του ΕΟΠ; κατ’αυτό τον τρόπο θα παρέχονται
πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο για µεµονωµένες ρυθµιζόµενες
βιοµηχανίες. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας, ο Οργανισµός θα
αυξήσει την κάλυψη πολλών θεµάτων, ενώ το 2008 θα διαθέτει
ένα σύστηµα που θα καλύπτει τη συνολική επικράτεια των χωρών
µελών του ΕΟΠ.
Πρόκειται να θεσπιστούν υπηρεσίες δικτύου και πολυµέσων που θα
απευθύνονται σε κοινό νεαρής ηλικίας.

Αντιµετώπιση της µεταβολής του κλίµατος

Η πρόληψη ή επιβράδυνση της µεταβολής
του κλίµατος βρίσκεται στο επίκεντρο
της πολιτικής της ΕΕ. ∆ιάφορες πολιτικές
δράσεις που περιλαµβάνουν την
εξοικονόµηση ενέργειας, την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την
ανάπτυξη βιώσιµων πολιτικών στις
µεταφορές, το εµπόριο δικαιώµατος
εκποµπής και τους ευέλικτους µηχανισµούς
του Κιότο θα διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στον καθορισµό της επίτευξης των
στόχων που τέθηκαν από τα κράτη µέλη.
Ο ΕΟΠ δεσµεύεται για την παροχή
αξιολογήσεων και αναλύσεων µε στόχο
την υποστήριξη της υλοποίησης του
Πρωτοκόλλου του Κιότο και την παροχή
συµβουλών και δελτίων στην Επιτροπή,
το Κοινοβούλιο και τις Προεδρίες, για την
προώθηση των νέων τοµέων πολιτικής
που αφορούν το κλίµα, αποσκοπώντας
τόσο στη µείωση της εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου στους τοµείς των µεταφορών,
της ενέργειας, της βιοµηχανίας και της
γεωργίας, όσο και σε πολιτικές που θα
προσαρµοστούν στις επιπτώσεις από τη
µεταβολή του κλίµατος.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, οι
προτεραιότητες του Οργανισµού θα είναι οι εξής:
(α) Αξιολόγηση της προόδου σε σχέση µε τους
στόχους του Κιότο και τους στόχους του
καταµερισµού βαρών
Υποστήριξη για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
UNFCCC και δεσµεύσεις για ‘καταµερισµό βαρών’ εκ µέρους της ΕΕ
και των κρατών µελών (για τα έτη 2008–2012), περιλαµβανοµένης
της επίτευξης, έως το 2005, προφανούς προόδου για την
υλοποίηση των δεσµεύσεων. Αυτό περικλείει, επίσης, την
υποστήριξη των στόχων της ΕΕ για µείωση, έως το 2010, της
έντασης ενέργειας κατά 1 % ετησίως, επιπροσθέτως των όσων θα
συνέβαιναν σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και αύξηση, έως
το 2010, της κατανάλωσης ανανεώσιµης ενέργειας στο 12 % της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας εντός της ΕΕ. Τα επιµέρους
αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•

•
•

αξιολογήσεις της προόδου σε σχέση µε τους στόχους του
Κιότο και την αποτελεσµατικότητα των εθνικών και κοινοτικών
πολιτικών;
παρακολούθηση των αερίων θερµοκηπίου, αναφορά και
επανεξέταση;
συγκριτική ανάλυση της Ευρώπης και άλλων περιοχών του
κόσµου.

(β) Επιπτώσεις στη µεταβολή του κλίµατος,
προσαρµογή και σενάρια
Υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση µιας διεθνούς
συµφωνίας για αυστηρότερους στόχους µείωσης µετά την
πρώτη περίοδο των δεσµεύσεων του Κιότο (2008-2012). Αυτό
καθορίζεται από τον µακροπρόθεσµο στόχο της ΕΕ για µέγιστη
αύξηση της συνολικής θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου άνω
των προβιοµηχανικών επιπέδων, γεγονός που µακροπρόθεσµα
θα απαιτήσει συνολική µείωση των εκποµπών των αερίων
θερµοκηπίου κατά 70 % σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990.
Οι εργασίες αυτές θα στηρίξουν επίσης τη γενική τοµεακή
πολιτική ανάλυση και στρατηγική της ΕΕ στον τοµέα της βιώσιµης
ανάπτυξης για αύξηση της χρήσης βιώσιµης ενέργειας, µέσω της
ανανεώσιµης ενέργειας και του όφελους στην ενεργειακή απόδοση.
Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•

•

•

•

σενάρια τοµεακής ανάπτυξης και επιπτώσεις από τη µεταβολή
του κλίµατος, περιλαµβανοµένων των συνεισφορών των 25 της
ΕΕ;
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη µεταβολή του κλίµατος και
προσαρµογή, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης των εποχικών
χαρακτηριστικών σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. θερµοκρασία,
κατακρήµνιση και καταιγίδες);
ολοκληρωµένες αναλύσεις τοµεακής πολιτικής,
περιλαµβανοµένου του ρόλου των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών;
εντοπισµός ευάλωτων τοµέων και αξιολόγηση της προσαρµογής
στη µεταβολή του κλίµατος.
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Αντιµετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα
και κατανόηση των χωρικών αλλαγών

Στην Ευρώπη έχουµε δεσµευτεί για
την καταστολή των απωλειών στη
βιοποικιλότητα και την προστασία των
περιοχών οικοτόπων και περιοχών ειδικού
ενδιαφέροντος διατήρησης. Προς τούτο,
ο ΕΟΠ θα παρέχει υποστήριξη µέσω
αξιολογήσεων της απόστασης από τον
στόχο, πληροφοριών σχετικά µε τις αλλαγές
στη βιοποικιλότητα σε διάφορες χωρικές
κλίµακες, αναλύσεις της σχέσης µε άλλες
κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις και πιέσεις
και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών
σε άλλους τοµείς πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, οι
προτεραιότητες του Οργανισµού θα είναι οι εξής:
(α) Βιοποικιλότητα
Συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου του 2010 µε καταστολή των
απωλειών στη βιοποικιλότητα µέσω της αξιολόγησης των τάσεων
στη βιοποικιλότητα, όσον αφορά τον φυσικό προγραµµατισµό, τη
γεωργία, τη δασοκοµία, την αλιεία, την περιβαλλοντική ρύπανση,
τη µόλυνση του εδάφους και τη διαχείριση του αγροτικού
περιβάλλοντος. Τα επιµέρους αποτελέσµατα της προσεχούς
πενταετίας θα περιλαµβάνουν:
•
•

•
•

•

•
•
•

αξιολογήσεις της απόστασης από τον στόχο σε σχέση µε το
2010;
δείκτες απόδοσης για πολιτικές στον τοµέα της βιοποικιλότητας,
ειδικότερα εφαρµογή του Natura 2000 και σχέση µε τοµεακές
πολιτικές;
αξιολογήσεις της κατάστασης των δασών;
υποστήριξη των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά
µε το Natura 2000 και σχέδια δράσης στον τοµέα της
βιοποικιλότητας;
συγκέντρωση της υφιστάµενης εµπειρίας και γνώσης µέσω των
δικτύων του Οργανισµού για ανάπτυξη κοινών µεθόδων, µε
σκοπό την παρακολούθηση των οικοτόπων και των ειδών και
πιέσεις επ’αυτών;
τήρηση βάσεων δεδοµένων αναφοράς, πυλών, κατευθυντήριων
γραµµών και δικτύων;
ανάπτυξη δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά µε ξένα
εισβάλλοντα είδη;
ολοκλήρωση της τοµεακής πολιτικής και των οικονοµικών
αναλύσεων.

(β) Τοπίο και αξιολογήσεις της χωρικής µεταβολής
Υποστήριξη των χωρικών απαιτήσεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
και παγκόσµιων πρωτοβουλιών ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων
των βασικών θεµατικών στρατηγικών για τα θαλάσσια συστήµατα
και τα εδάφη, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αλλαγές στη χρήση γης σε
ευαίσθητες από οικολογικής απόψεως περιοχές και την προστασία
των εδαφών. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•

•

•

•
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ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης, περιλαµβανοµένων
των χωρικών δεδοµένων, προκειµένου το φυσικό, πολιτιστικό
και δοµηµένο περιβάλλον να στηρίξει τις θεµατικές και τοµεακές
πολιτικές πρωτοβουλίες;
αξιολογήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης των περιοχών της
Ευρώπης στους τοµείς της βιοποικιλότητας και της µεταβολής
του τοπίου;
αξιολογήσεις των αλλαγών που συνδέονται µε τη µεταβολή του
κλίµατος, την απερήµωση, τη διάβρωση, τη συσσώρευση, την
αγροτική εντατικοποίηση και εκτατικοποίηση και τη µόλυνση;
αξιολογήσεις των παράκτιων και των θαλάσσιων
οικοσυστηµάτων.

Προστασία της υγείας του ανθρώπου και της
ποιότητας ζωής

Μεγάλο µέρος της τεραστίων διαστάσεων
ρύπανσης που χαρακτήρισε τον
προηγούµενο αιώνα αφορούσε εκτενή
τµήµατα της Ευρώπης — δύσοσµοι
ποταµοί, αιθαλοµίχλη, µη οργανωµένοι
χώροι αποβλήτων και µολυσµένο έδαφος.
Ωστόσο, εµφανίζονται άλλες προκλήσεις
που είναι εξίσου επιζήµιες, αν και
λιγότερο προφανείς στην εκδήλωσή τους:
υπερθέρµανση του πλανήτη, χηµικές
ουσίες αποδιοργανωτικές του ενδοκρινικού
συστήµατος, λεπτά σωµατίδια στον αέρα.
Τα νέα προβλήµατα απαιτούν νέες λύσεις
— έναν συνδυαστικό τρόπο σκέψης
που λαµβάνει υπόψη όλες τις πτυχές
ενός συγκεκριµένου προβλήµατος. Η
κοινωνία πρέπει τώρα να κινητοποιήσει
τη συµπεριφορά των καταναλωτών και
την καινοτοµία στις επιχειρήσεις και
στον τρόπο ζωής, παροτρύνοντας τις
κοινότητες στο σχεδιασµό αλλαγών,
παράγοντας και καταναλώνοντας µε
τρόπους που προστατεύουν και ενισχύουν
το περιβάλλον, ενώ διασφαλίζονται η
ευηµερία και η καλύτερη ποιότητα ζωής
για τον καθένα, ειδικότερα όσον αφορά τις
ευάλωτες κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, οι
προτεραιότητες του Οργανισµού θα είναι οι εξής:
(α) Περιβάλλον και υγεία του ανθρώπου
Συµβολή στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας
ζωής στο µέτρο που σχετίζονται µε το περιβάλλον για την
υποστήριξη του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και την
υγεία. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
•

•
•
•

ένα µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο θα αναλύονται θέµατα
περιβάλλοντος και υγείας;
ένα σύνολο δεικτών περιβάλλοντος και υγείας για την
καταγραφή των βασικών περιβαλλοντικών παραγόντων
έντασης, όπως οι επιδράσεις της ποιότητας του αέρα και της
ρύπανσης εσωτερικών χώρων στην υγεία του ανθρώπου, σε
διαβούλευση µε τις χώρες µέλη του ΕΟΠ και την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας;
δηµιουργία δικτύου Ε∆ΠΠΠ για το περιβάλλον και την υγεία;
ένα αναθεωρηµένο σύνολο αξιολογήσεων στον τοµέα του
περιβάλλοντος και της υγείας;
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίµων.

Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα αγγίζουν
τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
προβληµατισµούς; η κοινωνία δεν θα
επιλύσει επιτυχώς τα µεγάλα ζητήµατα
όπως η µεταβολή του κλίµατος, οι
µεταφορές, η ενέργεια και η υγεία, µε την
απλή εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν
το περιβάλλον, αλλά µόνον µέσω πολιτικών
που λαµβάνουν υπόψη τόσο τις κοινωνικές,
όσο και τις οικονοµικές συνέπειες.
Για τον Οργανισµό, αυτό σηµαίνει
εξεύρεση νέων τρόπων εργασίας και
σκέψης σχετικά µε ζητήµατα που θα
µας επιτρέψουν να συνεισφέρουµε στην
εκπόνηση λύσεων. Κατά τη διάρκεια της
προσεχούς πενταετίας, θα αξιοποιήσουµε
την χρήση µιας σειράς προσεγγίσεων,
περιλαµβανοµένων της χωρικής ανάλυσης,
της ανάπτυξης προτύπων για τη δοκιµή
των διαφόρων µελλοντικών σεναρίων,
των οικονοµικών µέσων και της χρήσης
εθελοντικών συµφωνιών. Θα επενδύσουµε
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και σε
δοκιµή της συµπεριφοράς του κοινού για να
εντάξουµε την περιβαλλοντική γνώση στον
κοινοτικό σχεδιασµό.
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(β) Χηµικές ουσίες

(δ) Θαλάσσιο περιβάλλον

Υποστήριξη των πολιτικών που θα µειώσουν
τους κινδύνους που τίθενται από τη χρήση
χηµικών ουσιών. Οι επιµέρους τοµείς
εργασίας θα περιλαµβάνουν:

Υποστήριξη της υλοποίησης της ναυτικής στρατηγικής της ΕΕ
σε συνεργασία µε ναυτικές συµβάσεις, µέσω της αξιολόγησης
της υγείας του οικοσυστήµατος στα οκτώ µεγάλα θαλάσσια
οικοσυστήµατα που περιστοιχίζουν την Ευρώπη. Ιδιαίτερη προσοχή
θα δοθεί στις τάσεις που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των
οικοσυστηµάτων, τον ευτροφισµό, τη ρύπανση, τη συµβατότητα µε
την περιβαλλοντική νοµοθεσία, την ανάλυση της διακυβέρνησης
και την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση της βιώσιµης χρήσης των
θαλάσσιων πόρων. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:

•

•

ανάπτυξη πλαισίου παρακολούθησης και
συστήµατος πληροφόρησης σε σχέση
µε τη συγκέντρωση, την έκθεση και
τις επιδράσεις των χηµικών ουσιών,
περιλαµβανοµένων των φυτοφαρµάκων
σε διάφορα φυσικά και αστικά
συστήµατα;
διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων µε
το νέο Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών
Ουσιών.

•
•

•

(γ) Ποιότητα υδάτων και οδηγία
πλαίσιο για τα ύδατα
Υποστήριξη της εξασφάλισης της
ποιότητας και ποσότητας των υπογείων και
επιφανειακών υδάτων που δεν επιφέρει
σηµαντικές επιδράσεις και κινδύνους για
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Τούτο θα επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό µε
την υποστήριξη της υλοποίησης της οδηγίας
πλαίσιο για τα ύδατα και αξιολόγηση
της προόδου για την επίτευξη της ορθής
κατάστασης της υδάτινης µάζας έως το
2015, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης
των νέων ζητηµάτων. Τα επιµέρους
αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
•

•

αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών
οργανισµών ύδατος;
περαιτέρω ανάπτυξη του
Eurowaternet, του ευρωπαϊκού δικτύου
παρακολούθησης των υδάτινων πόρων,
ώστε να εναρµονιστεί και να υποστηρίξει
την κατάρτιση εκθέσεων σύµφωνα µε
την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και τις
οδηγίες για τα νιτρικά άλατα, τα ύδατα
των αστικών αποβλήτων, το πόσιµο νερό
και τα ύδατα κολυµβήσεως;
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
πληροφόρησης, περιλαµβανοµένων
χωρικών δεδοµένων, που συνδέουν
τα γλυκά ύδατα µε τις παράκτιες
και θαλάσσιες περιοχές, καθώς και
πληροφορίες για την κλίµακα των
λεκανών απορροής ποταµού.

•

•

(ε) Ποιότητα του αέρα
Υποστήριξη της διαδικασίας για εξασφάλιση της ποιότητας
αέρα που δεν θα επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις και κινδύνους
για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Τα επιµέρους
αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
•
•

•

αξιολογήσεις απόστασης στόχου;
αξιολογήσεις τοπικής ρύπανσης και της ρύπανσης του αέρα
εσωτερικών χώρων;
ποιότητα του αέρα και παρακολούθηση µολυσµατικών
ατµοσφαιρικών εκποµπών, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης
του Airbase;
αξιολόγηση της έκθεσης σε αέριους ρύπους, ειδικότερα σε
αστικές περιοχές και οδικά φαράγγια.

(στ) Αστικές περιοχές και θόρυβος
Υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αστικών περιοχών.
Οι επιµέρους τοµείς εργασίας θα περιλαµβάνουν:
•
•

•
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αξιολογήσεις της απόστασης από τον στόχο;
αξιολογήσεις της υγείας του οικοσυστήµατος στα µεγάλα
θαλάσσια οικοσυστήµατα της Ευρώπης µε βάση ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα χωρικών πληροφοριών για την εξέταση
των τάσεων σε φυσικά συστήµατα και τις επιδράσεις της
χερσαίας ρύπανσης;
ανάπτυξη και ροή πληροφοριών για τη ναυτική στρατηγική µε
χρήση του Reportnet και άλλων διαθέσιµων µέσων;
εκπόνηση σεναρίων για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, την
εκµετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και τις µεταφορές στην
Αρκτική και τη Μεσόγειο;
διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων µε τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

αξιολογήσεις των µεταβολών σε χώρους διαβίωσης και χώρους
πρασίνου εντός του αστικού περιβάλλοντος;
υποστήριξη της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό
περιβάλλον, ειδικότερα στον τοµέα της παρακολούθησης της
ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των αστικών περιοχών, της χρήσης
γης, της κατάρτισης εκθέσεων και της βιώσιµης αστικής
διαχείρισης;
αξιολόγηση του θορύβου σε επιλεγµένες περιοχές.

(ζ) Φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι
Υποστήριξη της ανάπτυξης νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την πρόληψη κινδύνων
και την εναρµόνιση της χαρτογράφησης κινδύνων. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα
περιλαµβάνουν:
•
•

περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις επί των φυσικών κινδύνων;
χάρτες σχετικά µε τη χρήση γης και τις απειλές από τεχνολογικούς κινδύνους.

Παρίσι

Βερολίνο

Ρώµη

∆άση γύρω από
ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες

Αθήνα

Λισαβόνα

Βαρσοβία

Βιέννη

Κοπεγχάγη

Άµστερνταµ

11

Βιώσιµη χρήση και διαχείριση φυσικών
πόρων και αποβλήτων

Το αίτηµα της κοινωνίας για νερό, ενέργεια
και µεταλλικά στοιχεία αυξάνεται και,
εκτός εάν αναθεωρηθεί, θα δηµιουργήσει
προβλήµατα για τη µελλοντική οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη. Ολοένα και
περισσότερο, τα απόβλητα θεωρούνται
ως πιθανός πόρος: η εντατική εκ νέου
χρήση και ανακύκλωση των υλικών και
η αποτελεσµατική χρήση στην παραγωγή
θα γίνουν κανόνας. Θα σχεδιάζονται,
θα προωθούνται και θα εγκρίνονται
περισσότερα προϊόντα µε στόχο την
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού
κόστους για την παρασκευή, χρήση και το
τέλος της ζωής τους.
Ο Οργανισµός θα συνεχίσει να παρέχει
πληροφορίες και αξιολογήσεις στηρίζοντας
τις πολιτικές για τη διαχείριση των
αποβλήτων και τη βιώσιµη χρήση των
φυσικών πόρων, ώστε να καταστεί δυνατή
η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η
παρακολούθηση και η συνέχιση και ο
εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, οι
προτεραιότητες του Οργανισµού θα είναι οι εξής:
(α) Αξιολογήσεις της ροής αποβλήτων και υλικών
Υποστήριξη των πολιτικών προθέσεων πέραν των θεµατικών
στρατηγικών σχετικά µε τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων
και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Με στόχο να διασφαλιστεί
η σηµαντική συνολική µείωση του όγκου των αποβλήτων που
δηµιουργούνται, η αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από
την οικονοµική µεγέθυνση, και ότι η κατανάλωση των πόρων
και οι συνακόλουθες επιπτώσεις δεν θα υπερβούν την φέρουσα
ικανότητα του περιβάλλοντος. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα
περιλαµβάνουν:
•
•
•

•
•

•

υποστήριξη των θεµατικών στρατηγικών για βιώσιµη χρήση
φυσικών πόρων και ανακύκλωση αποβλήτων;
αξιολογήσεις της ροής αποβλήτων και υλικών;
ανάλυση της πολιτικής αποβλήτων και φυσικών πόρων,
περιλαµβανοµένης της αποτελεσµατικότητας και της
κατάστασης των δράσεων;
ανάπτυξη δεικτών για χρήση φυσικών πόρων και πρόληψη
δηµιουργίας αποβλήτων;
υποστήριξη των χωρών µελών για κατάρτιση εκθέσεων
σχετικά µε απόβλητα (περιλαµβανοµένης της οδηγίας για τα
απορρίµµατα συσκευασίας) και αναφορά της ροής υλικών;
υποστήριξη του κανονισµού για τα στατιστικά απόβλητα,
περιλαµβανοµένης της δέσµευσης για επανεξέταση των
υποχρεώσεων αναφοράς.

(β) Πληροφορίες για βέλτιστη πρακτική
∆ιευκόλυνση της σηµαντικής συνολικής µείωσης στη χρήση των
πόρων και του όγκου των αποβλήτων που δηµιουργείται, µέσω της
διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε εργαλεία και µέσα πολιτικής. Τα
επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
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εντοπισµό και διάδοση της βέλτιστης πρακτικής και ιστορίες
επιτυχίας.

Ο ΕΟΠ στον ευρύτερο κόσµο

Όπως αναφέρεται στο 6ο πρόγραµµα
περιβαλλοντικής δράσης, κρίνεται
σκόπιµη η πλήρης και ορθή ενσωµάτωση
όλων των πτυχών των περιβαλλοντικών
προβληµατισµών στις εξωτερικές σχέσεις
της ΕΕ µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η εξωτερική
διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ για
βιώσιµη ανάπτυξη εξετάζει αυτή την ανάγκη
ζητώντας βελτιωµένη συνεργασία µε
διεθνείς οργανισµούς και αναπτυσσόµενες
χώρες για να ενισχύσει την ποσότητα, την
ποιότητα, τον αντίκτυπο και τη βιωσιµότητα
της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η πολιτική
της ΕΕ για την ευρύτερη Ευρώπη προωθεί
ιδέες όµοιες µε εκείνες µιας διευρυµένης
ΕΕ µε χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, της Μεσογείου και της ΑΕΚΚΑ
(Ανατολική Ευρώπη, Καύκασος και
Κεντρική Ασία). Ο κανονισµός ΕΟΠ απαιτεί
από τον Οργανισµό να αποφύγει την
αλληλεπικάλυψη µε άλλους οργανισµούς.
Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σηµασίας
ο ΕΟΠ να αναπτύξει συνεργασίες
µε συναφείς διεθνείς οργανισµούς,
γραµµατείες διεθνών συνθηκών και
τρίτες χώρες ώστε να εξασφαλίσει ότι οι
αντίστοιχες δραστηριότητες αντιµετώπισης
περιβαλλοντικών ζητηµάτων είναι ορθά
συντονισµένες µε την αποτελεσµατικότητα
των δραστηριοτήτων. Αυτό θα περιλαµβάνει
µία αυξανόµενη ανταλλαγή εµπειριών,
περαιτέρω ανάπτυξη κοινής µεθοδολογίας
και στοχοθετηµένες κοινές υπηρεσίες και
προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς
πενταετίας, οι προτεραιότητες
του Οργανισµού θα είναι οι
εξής:
(α) Υποστήριξη της πολιτικής
της ΕΕ για χώρες όµορες της
ευρύτερης Ευρώπης
Υποστήριξη της διαβίβασης και ανταλλαγής
περιβαλλοντικών πληροφοριών και
εµπειριών σχετικά µε ζητήµατα,
µεθόδους εργασίας, πλαίσια, κλπ. µε
τις όµορες προς την ΕΕ χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου
και, υποκείµενη στους πόρους, της
ΑΕΚΚΑ, περιλαµβανοµένης της θέσπισης
και παγίωσης των εργασιακών δεσµών
και συνεργασιών µε διεθνείς και

περιφερειακούς οργανισµούς. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα
περιλαµβάνουν:
•
•
•

•

•

βελτιωµένες δυνατότητες και ροή πληροφοριών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράµµατος CARDS;
δηµοσίευση κοινών θεµατικών µηνυµάτων µε το Πρόγραµµα
των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP);
συνεισφορά στο 4ο Global Environmental Outlook (GEO–4)
του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον
(UNEP) προς δηµοσίευση το 2006–07;
βελτιωµένες δυνατότητες και ροή πληροφοριών και σε χώρες
της ΑΕΚΚΑ σύµφωνα µε τη διαδικασία ‘Περιβάλλον για την
Ευρώπη’ και συµµετοχή στην τέταρτη πανευρωπαϊκή έκθεση
αξιολόγησης 2007;
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΕυρωΜεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (που πρόκειται να
δηµιουργηθεί το 2010).

(β) Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της
βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ
Υποστήριξη, σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, της
αξιολόγησης των επιπτώσεων της Ευρώπης στο περιβάλλον χωρών
και περιοχών εκτός Ευρώπης στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης,
της µέτρησης της ανάπτυξης, της µέτρησης της προόδου σε σχέση
µε τους στόχους της χιλιετίας και την παγκόσµια ευθύνη. Οι
επιµέρους τοµείς εργασίας θα περιλαµβάνουν:
•
•

συνεργασία µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το
Περιβάλλον (UNEP) σε µια σειρά GEO και κοινά µηνύµατα;
ανάπτυξη της ροής δεδοµένων για την στήριξη των δεικτών σε
διεθνή θέµατα.

(γ) Ανάπτυξη συνεργασιών για την υποστήριξη της
παγκόσµιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
Παγίωση, µέσω συνεργασιών, των διαδικασιών ανταλλαγής
πληροφοριών για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της
περιβαλλοντικής πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι επιµέρους
τοµείς εργασίας θα περιλαµβάνουν:
•

•

•

εξορθολογισµό της κατάρτισης διεθνών εκθέσεων µέσω της
θέσπισης και ενίσχυσης συµφωνιών µε διεθνείς οργανισµούς και
των συνθηκών που αφορούν ειδικούς πολιτικούς τοµείς;
ενδυνάµωση της συνεργασίας µε οργανώσεις των Ηνωµένων
Εθνών, τον ΟΟΣΑ, διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
την Eurostat για να εξασφαλιστεί η καλύτερη εναρµόνιση
των γενικών δραστηριοτήτων αναφοράς και η παροχή κοινών
πληροφοριών;
συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και του
US EPA για την υποστήριξη της οικοδόµησης γνώσεων στους
τοµείς της υγείας και του περιβάλλοντος.
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Υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης και
περιβαλλοντικές πολιτικές

Οι πρόσφατες περιβαλλοντικές πολιτικές
αναπτύχθηκαν σε µια σειρά πολιτικών
πλαισίων περιλαµβάνοντας τις διαδικασίες
του Κάρντιφ και της Λισαβόνας, το 6ο
σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης και την
στρατηγική της ΕΕ για βιώσιµη ανάπτυξη.
Επιπλέον, οι πολιτικές εξελίξεις, όπως
η διεύρυνση, η παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας, η στρατηγική τοποθέτηση
των στόχων βιωσιµότητας, επιβάρυναν
τον περίπλοκο χαρακτήρα των θεµάτων
και την αβεβαιότητα για το µέλλον.
Κύρια προσέγγιση ήταν η ενασχόληση
µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
προβληµατισµούς, παρά η ευηµερία του
περιβάλλοντος σε σχέση µε άλλους τοµείς
πολιτικής.Κατά συνέπεια, ο Οργανισµός θα
πρέπει επί του παρόντος να ενσωµατώσει
την σκέψη περί ολοκλήρωσης, αβεβαιότητας
και την εφαρµογή της αρχής της
προφύλαξης στο συνολικό της πρόγραµµα.
Η χάραξη ορθών πολιτικών για βιώσιµη
ανάπτυξη απαιτεί βελτιωµένες πληροφορίες
και µεθοδολογίες για την αξιολόγηση
του αντίκτυπου, καθώς και για αναλύσεις
προοπτικών. Θα υπάρξουν επίσης ευκαιρίες
για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωµένων
αξιολογήσεων µε στόχο την στήριξη
οριζοντίων και νέων ζητηµάτων. Ο
Οργανισµός, µε τη συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων, θα αναπτύξει σενάρια και

πρότυπα σχετικά µε µελλοντικά αποτελέσµατα των υφιστάµενων
και προβλεπόµενων πολιτικών για το περιβάλλον και τη βιώσιµη
ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, οι
προτεραιότητες του οργανισµού θα είναι οι εξής:
(α) Βιώσιµη ανάπτυξη
Υποστήριξη της αξιολόγησης και της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά
µε την πρόοδο της στρατηγικής για βιώσιµη ανάπτυξη της ΕΕ,
περιλαµβανοµένης της πρόκλησης της διεύρυνσης και τις εθνικές
διαδικασίες. Για να τοποθετηθούν οι αξιολογήσεις του ΕΟΠ σε
ένα καλύτερο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης µε την ανάπτυξη
κατευθυντήριων γραµµών, βελτιωµένων πληροφοριών σχετικά µε
τιµές αναφοράς της βιωσιµότητας, καθώς και καλύτερη κατανόηση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα
περιλαµβάνουν:
•

•
•

•
•

αξιολόγηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων στο
πλαίσιο του 6ου προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης, των
διαδικασιών του Κάρντιφ και της Λισαβόνας, της στρατηγικής
της ΕΕ σχετικά µε βιώσιµη ανάπτυξη και των διασυνδέσεων
αυτών;
συνδέσεις µεταξύ ΕΟΠ/Ε∆ΠΠΠ και συναφή κοινωνικά και
οικονοµικά δίκτυα και οµάδες εµπειρογνωµόνων;
ανάλυση και διάδοση πληροφοριών και οδηγιών για τη
βιώσιµη ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιπτώσεων επί της
βιωσιµότητας;
οικονοµικές αναλύσεις σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη;
σενάρια για ευρωπαϊκή και περιφερειακή ανάπτυξη.

(β) Οι προκλήσεις της διεύρυνσης
Υποστήριξη της διαδικασίας διεύρυνσης κατά τη διάρκεια του 2004
και των συνακόλουθων απαιτήσεων της ΕΕ. Οι επιµέρους τοµείς
εργασίας θα περιλαµβάνουν:
•
•
•
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υποστήριξη της διαδικασίας προσχώρησης το 2004;
το πλαίσιο διεύρυνσης του 6ου προγράµµατος περιβαλλοντικής
δράσης;
καταγραφή της διαδικασίας διεύρυνσης µετά το 2004.

(γ) Τακτικές οριζόντιες αξιολογήσεις
Λαµβάνοντας υπόψη τον κανονισµό του
ΕΟΠ, ο Οργανισµός θα δηµοσιεύει ανά
πενταετία µία έκθεση σχετικά µε την
κατάσταση, την τάση και τις προοπτικές
για το περιβάλλον της Ευρώπης, που θα
συµπληρώνεται από τακτικές εκθέσεις επί
τη βάσει δεικτών σχετικά µε ειδικά θέµατα.
Αυτό θα συνεχιστεί για την υποστήριξη
του σχεδιασµού των προγραµµάτων
πολιτικής και ειδικότερα την ενδιάµεση
αναθεώρηση του 6ου προγράµµατος
περιβαλλοντικής δράσης (το 2006).
Επιπλέον, οι δραστηριότητες θα εστιάσουν
στη µέτρηση της προόδου και τη συγκριτική
ανάλυση. Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα
περιλαµβάνουν:
•

•
•
•

Έκθεση για την κατάσταση και την
προοπτική του περιβάλλοντος για το
2005
Σήµατα από το περιβάλλον (ετήσια
έκθεση)
Στιγµιότυπα του ΕΟΠ
δελτία για θέµατα πολιτικής.

µε την πρόοδο ως προς τους πολιτικούς στόχους και τις επιδιώξεις,
περιλαµβάνοντας τη µελλοντική προοπτική και τις συγκρίσεις
µεταξύ χωρών και περιφερειών και τη συναγωγή συµπερασµάτων
βάσει εµπειριών, τη διάδοσή τους, καθώς και την ορθή πρακτική.
Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
•

•

(ε) Ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών
Υποστήριξη της κατανόησης των επιπτώσεων και της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών µε ενθάρρυνση της
ανταλλαγής πληροφοριών, την ανάπτυξη στοχοθετηµένων
αξιολογήσεων επιλεγµένων µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής.
Τα επιµέρους αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν:
•
•

•

(δ) Τοµεακές αξιολογήσεις
Για κάθε θέµα προτεραιότητας του 6ου
προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης
και για τους κύριους τοµείς της διαδικασίας
του Κάρντιφ, ο Οργανισµός προτίθεται να
προβαίνει σε τακτική ενηµέρωση σχετικά

µηχανισµούς κατάρτισης εκθέσεων επί τη βάσει δεικτών για τις
µεταφορές, τη γεωργία και την ενέργεια σε πρώτη φάση;
µεθοδολογία και συστάσεις σχετικά µε την εναρµόνιση
δεδοµένων για τοµεακές συγκρίσεις µεταξύ χωρών και
περιφερειών;
ανάλυση και διάδοση της βέλτιστης πρακτικής.

•

πιλοτικές µελέτες (π.χ. πολιτικές σχετικά µε αστικά απόβλητα
και συσκευασίες) περιλαµβανοµένων των οικονοµικών πτυχών;
αναλύσεις αποτελεσµατικού συνδυασµού πολιτικών και
οριζόντια συµβατότητα των συνεργασιών µε άλλους βασικούς
συντελεστές, περιλαµβανοµένου του ΟΟΣΑ;
υποστήριξη του δικτύου ευρωπαϊκών οργανισµών προστασίας,
περιλαµβανοµένων αναλύσεων της ειδικής υλοποίησης
πολιτικών στις χώρες µέλη;
δηµιουργία δικτύου επαγγελµατιών πολιτικών αναλυτών
για την στήριξη της ανάπτυξης ενός µεθοδολογικού οδηγού
και πλαισίου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων πολιτικής
αποτελεσµατικότητας.
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(στ) Νέα ζητήµατα, ατζέντα
έρευνας και ανίχνευση του
ορίζοντα
Παροχή τακτικών αξιολογήσεων επί
νέων ζητηµάτων ούτως ώστε τα σήµατα
από την επιστήµη και την τεχνολογία
να συµπεριληφθούν στις συζητήσεις
περί πολιτικών. Ευαισθητοποίηση και
κατανόηση σχετικά µε βασικά νέα ζητήµατα
µε στοχοθετηµένο κοινό για την στήριξη
των πρώτων φάσεων των πολιτικών
αντιδράσεων. Βασικά νέα ζητήµατα που
προκύπτουν από την επιστηµονική έρευνα,
την παρακολούθηση, τις ανησυχίες των
πολιτών και τις πολιτικές αναλύσεις
θα εντοπιστούν και θα επιλεχθούν για
ανάλυση. Οι επιµέρους τοµείς εργασίας θα
περιλαµβάνουν:
•

•

•
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περιβαλλοντικές τεχνολογίες στον τοµέα
της προσαρµογής στη µεταβολή του
κλίµατος και της ενέργειας;
παρακολούθηση της πορείας και
των επιπτώσεων από τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς;
επιστηµονικές προσεγγίσεις για την
αντιµετώπιση της αβεβαιότητας κατά τη
χάραξη πολιτικών.

(η) Σενάρια και
µελέτες προοπτικής
Ανάπτυξη και ανάλυση σειράς σεναρίων για την υποστήριξη της
αξιολόγησης των προοπτικών για το περιβάλλον ης Ευρώπης
και των συνεπειών των βασικών πολιτικών επιλογών. Ανάπτυξη
συστηµατικών µεθόδων για την εξέταση πιθανών µελλοντικών
τάσεων και πρώιµη ανίχνευση σηµάτων αδυναµίας, νέων θεµάτων
και δυνητικά απρόσµενων εξελίξεων. Τα επιµέρους αποτελέσµατα
θα περιλαµβάνουν:
•
•

•

ανάπτυξη ολοκληρωµένων σεναρίων για το περιβάλλον της
Ευρώπης;
εµπεριστατωµένη ανάλυση σεναρίου των βασικών θεµάτων
(π.χ. αλλαγές στη χρήση γης σε σχέση µε τη µεταβολή του
κλίµατος και το αίτηµα για παροχή ενέργειας και θαλάσσιες
µεταφορές σε ευαίσθητες από περιβαλλοντικής απόψεως
περιοχές, όπως η Αρκτική και η Μεσόγειος);
εκπόνηση προσεγγίσεων του κοινού και συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων στην εκπόνηση σεναρίων και τις αξιολογήσεις.

∆ιαχείριση των πόρων µας
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Η στρατηγική του ΕΟΠ 2004–2008
βασίζεται στην υποκείµενη υπόθεση ότι
η βασική χρηµατοδότηση θα αυξάνεται
σταδιακά κατά µέσο όρο 5 % ετησίως.
∆εδοµένου ότι το συνολικό ποσοστό
πληθωρισµού εκτιµάται στο 2 % περίπου
και η αύξηση των δαπανών µισθοδοσίας του
ΕΟΠ αναµένεται να βρίσκεται µεταξύ
4 έως 5 % τα προσεχή έτη, µία αύξηση του
3 % στις επιδοτήσεις αντικατοπτρίζει το
καθεστώς του βασικού προϋπολογισµού.
Η επιπρόσθετη αύξηση του 2 % εκτιµάται
να απαιτηθεί για την κάλυψη των
αυξανόµενων αναγκών εξορθολογισµού
της αναφοράς δεδοµένων, τη βελτίωση
της διασφάλισης ποιότητας και την
επέκταση της υποστήριξης των πολιτικών
διαδικασιών.
Ο Οργανισµός θα εξακολουθήσει να είναι
πρωτοπόρος, προωθώντας νέα µέλη,
ειδικότερα την Ελβετία και τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αυτές οι γεωγραφικές επεκτάσεις, σε
συνεργασία µε άλλες χώρες και εκτεταµένη
τοµεακή εργασία αναµένονται, και
αξιολογούνται βάσει οριακών συνθηκών,
όπως επισηµαίνεται στον πίνακα. Πόροι
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θα χρησιµοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
των νέων χωρών µελών. Η συνεργασία µε τις τοµεακές γενικές
διευθύνσεις (Γ∆) θα προωθηθεί περαιτέρω — ειδικότερα στους
τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών, της γεωργίας και της
αλιείας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής κοινών
δραστηριοτήτων µε βιοµηχανικούς εταίρους.
Ο Οργανισµός δεσµεύεται να στραφεί προς µια πιο σύγχρονη
προσέγγιση στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων που υποστηρίζει
ότι οι άνθρωποι είναι οι αρχικοί πόροι. Αυτό σηµαίνει έντονη
εστίαση στην κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας του
προσωπικού, περαιτέρω οικοδόµηση των διευθυντικών δεξιοτήτων
και ανεπτυγµένη αίσθηση του παλµού του οργανισµού. Ένα
ισόρροπο σύστηµα βαθµολόγησης της προόδου θα είναι ένα
από τα κυριότερα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την
παρακολούθηση των επιδόσεων σε εσωτερικό επίπεδο και για την
κοινοποίηση των επιδόσεων του ΕΟΠ. Επιπλέον, ο Οργανισµός
ξεκινάει επί του παρόντος την καταχώριση προγράµµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕMAS), που θα στηρίξει
περαιτέρω τη µείωση των επιδράσεων στο περιβάλλον καθώς
και τον σύνδεσµο των εργασιών του µε τη βιοµηχανία και τους
προµηθευτές.
Η διαχείριση και περαιτέρω επεξεργασία της διεύθυνσης του
σχεδίου κατέχει εξέχουσα θέση στην ατζέντα των προτεραιοτήτων,
µε µια στροφή προς τη συνολική διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων
και κατάρτισης προϋπολογισµού. Οι µηχανισµοί ελέγχου και
ανατροφοδότησης θα ενσωµατωθούν στη διοικητική προσέγγιση.
Κατά τη διάρκεια της προσεχούς πενταετίας, ο Οργανισµός θα
εξακολουθήσει να εδρεύει στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6. Η
χωρητικότητα του κτιρίου για 155 γραφεία θα εξεταστεί κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.

Προϋπολογισµός

Προϋπολογισµός
Έτος

Βασική επιδότηση
της ΕΕ

NΣυνεισφορά µη
κοινοτικών χωρών

2004

27 200

3 900

2005

28 600

4 900

Συνεργασία µε
υποψηφίους

Άλλες Γ∆

Συνολικός
προϋπολογισµός

500

31 600

1 000

1 000

35 500

2006

30 000

5 000

2 000

1 500

38 500

2007

32 200

4 400

2 000

1 500

40 100

2008

33 700

4 500

2 000

1 500

41 700

Απασχολούµενο προσωπικό
Έτος

Συνολικό τακτικό
προσωπικό

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Οριακές προϋποθέσεις και υπολογισµοί επί προϋπολογισµού:
•

Η Ελβετία θα προσχωρήσει στον ΕΟΠ το 2005;

•

Η Βουλγαρία και η Ρουµανία αναµένεται να προσχωρήσουν στην ΕΕ τη στιγµή κατά την οποία οι τρέχουσες
άµεσες συνεισφορές θα ενταχθούν στον βασικό προϋπολογισµό του ΕΟΠ;

•

οι άµεσες συνεισφορές για τη συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναµένονται από το 2005 και µετά,
µε πιθανή εξωτερική χρηµατοδότηση για τις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου;

•

οι άµεσες συνεισφορές από Γ∆ του τοµέα αναµένονται από το 2005 και µετά, αρχικά από τη Γ∆-Γεωργία και
στη συνέχεια από άλλες.
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Βασικά έγγραφα του ΕΟΠ
Όραµα του
ΕΟΠ

Η προσδοκία
µας για το
µέλλον της
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης

Ετήσια έκθεση/
Ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων

Επισκόπηση
του έτους που
περιλαµβάνει τις
επιδόσεις έναντι
των στόχων

Στρατηγική ΕΟΠ
2004–2008

Παραθέτει τους
στόχους και τις
επιδιώξεις που
συνδέονται µε τα
µακροπρόθεσµα
οράµατά µας
στον τοµέα της
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης

Ετήσια
έκθεση για το
περιβάλλον

Οι επιδόσεις µας
για τη διαχείριση
του δικών µας
επιδράσεων στο
περιβάλλον κατά
τη διάρκεια του
έτους (µε έναρξη
το 2004)

Ετήσιο σχέδιο
διαχείρισης

Οι προτεραιότητές
µας, οι στόχοι και
η προβλεπόµενη
χρήση των πόρων
για το επόµενο
έτος

Χάρτα πελατών

Η δέσµευσή
µας ως προς τα
κοινοτικά όργανα.
Χώρες µέλη του
ΕΟΠ και κοινωνία

Ιστοθέση του ΕΟΠ
www.eea.eu.int

Παρέχει
πληροφορίες
σχετικά µε το
περιβάλλον και τις
δραστηριότητές µας

Εξαµηνιαία
έκθεση
λειτουργίας

Λεπτοµερής µατιά
στις επιχειρησιακές
µας επιδόσεις
και περίληψη
των οικονοµικών
δεδοµένων και
των δεδοµένων
ανθρωπίνων πόρων

Πολιτική δεδοµένων (2004)
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για προϊόντα ΕΟΠ είναι δωρεάν διαθέσιµα από την υπηρεσία δεδοµένων
της ιστοθέσης του ΕΟΠ, υπό τον όρο ότι η σύµβαση του ΕΟΠ µε τον παροχέα δεδοµένων δεν περιλαµβάνει
περιορισµούς όσον αφορά την πρόσβαση ή την χρήση. Τα νέα προϊόντα του ΕΟΠ στην ιστοθέση θα
περιλαµβάνουν συνδέσεις µε πρωτότυπα σύνολα δεδοµένων ή, σε περίπτωση περιορισµού χρήσης ή
πρόσβασης, συνδέσεις µε µετα-δεδοµένα που περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τον παροχέα
δεδοµένων.
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