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Στρατηγική του ΕΟΠ 2009–2013
Η παρούσα στρατηγική του ΕΟΠ περιγράφει συνοπτικά τα σχέδιά μας για την επόμενη πενταετία.
Είναι διαμορφωμένη με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες πληροφόρησης, με
γενικότερη έμφαση σε μια πολύ πιο ευρεία χρήση των περιβαλλοντικών πληροφοριών που
συλλέγονται. Προχωρούμε στον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων μας, δημιουργώντας
νέους τρόπους εργασίας και αναπτύσσοντας νέες μεθόδους που θα εντάξουν τα περιβαλλοντικά
κριτήρια στον κύριο κορμό της χάραξης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Το όραμά μας
Να αναδειχθούμε παγκοσμίως σαν κορυφαίος φορέας
στην παροχή έγκαιρων, σχετικών και προσβάσιμων
δεδομένων, πληροφοριών, γνώσεων και αξιολογήσεων
σχετικά με το περιβάλλον στην Ευρώπη.

Νέοι τρόποι ερμηνείας των
περιβαλλοντικών πληροφοριών
Μεγάλο μέρος της φύσης αποτελεί
δημόσιο αγαθό το οποίο ανήκει σε
όλους αλλά δεν απολαμβάνει τη
φροντίδα όλων. Στην προσπάθειά
μας να εκτιμήσουμε όσα μας
προσφέρει η φύση, πρέπει να
βρούμε τρόπους για να πληρώσουμε
το σωστό τίμημα για την προστασία
και διατήρησή της.
Στον ΕΟΠ θα αναπτύξουμε τις
ισοδύναμες επίσημες στατιστικές
για τις οικολογικές υπηρεσίες και
τους περιβαλλοντικούς πόρους,
ώστε να τοποθετηθούν δίπλα στα
παραδοσιακά στοιχεία της οικονομίας
μας.

Στην πορεία μας αυτή θα
εδραιώσουμε τη μεθοδολογική
βάση που θα διέπει μια διεθνή
συμφωνία περί περιβαλλοντικής
λογιστικής και θα προβούμε στην
αξιολόγηση των οικοσυστημάτων
και των υπηρεσιών της Ευρώπης
— Eureca 2012. Στο μέλλον θα
είμαστε σε θέση να καταδεικνύουμε
τους τρόπους με τους οποίους
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
μπορούν να ενσωματώνουν τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες με σκοπό
την αναδιάρθρωση της παγκόσμιας
οικονομίας.

Νέοι τρόποι περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
Οι άνθρωποι χρειάζονται επίκαιρες
πληροφορίες σχετικά με το
περιβάλλον τους. Για παράδειγμα,
ο αριθμός των ανθρώπων που
επηρεάζονται από την έκθεση σε
υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος
και σωματιδίων αυξάνεται με
την επέκταση των βιομηχανικών
περιοχών. Η πρόσβαση σε δεδομένα
συγκεντρώσεων όζοντος σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο είναι
πλέον εφικτή μέσω του δικτύου
όζοντος του ΕΟΠ και προωθείται
σε γιατρούς και νοσοκομεία, με
σκοπό να αποτελέσει ένα σύστημα
προειδοποίησης για ευάλωτα άτομα.

Εμείς στον ΕΟΠ θα παρέχουμε
ηλεκτρονικά δεδομένα για την
ποιότητα του αέρα, χρησιμοποιώντας
επίγειους σταθμούς παρακολούθησης
και επίγειες παρατηρήσεις από το
πρόγραμμα GMES, έτσι ώστε οι
εταίροι μας στον τομέα της υγείας να
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα
τα επικρατέστερα αναπνευστικά
νοσήματα που σχετίζονται με το
περιβάλλον.

Νέοι τρόποι ανίχνευσης αναδυόμενων
περιβαλλοντικών προβλημάτων
Το να προβλέψουμε τους τύπους
πληροφοριών που θα χρειάζονται
στο μέλλον οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων, η βιομηχανία και οι
πολίτες για να λαμβάνουν αποφάσεις
είναι ιεξαιρετικά σημαντικό. Μέσω
της νέας επιμελημένης έκδοσης
«Σήματα» εφιστούμε την προσοχή
των αναγνωστών μας στα θέματα
εκείνα που θεωρούμε ότι πιθανόν θα
καταλάβουν βαρύνουσα θέση στην
ατζέντα του επόμενου έτους.
Τυπικά παραδείγματα όπου ο
ΕΟΠ προέβλεψε τις ανάγκες της
κοινής γνώμης είναι τα βιοκαύσιμα,
οι ενεργειακές επιδοτήσεις, η
αποτίμηση των οικοσυστημικών
υπηρεσιών και η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία.

Το έργο μας στηρίζεται στην αρχή
της πρόληψης, στην αξιολόγηση του
ειδικού βάρους των αποδεικτικών
στοιχείων, στη λήψη αποφάσεων
με διαφορετικούς βαθμούς
αβεβαιότητας και στη χρήση
υποστηρικτικών μοντέλων και
σεναρίων για τη λήψη αποφάσεων.
Την επόμενη πενταετία θα
δημιουργήσουμε ένα απλό
υπολογιστικό μοντέλο που θα
μας επιτρέπει να προβλέπουμε τις
πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες
από τις σημερινές και μελλοντικές
κοινωνικές και οικονομικές
πρωτοβουλίες.

Νέοι τρόποι εργασίας
Καθώς ολοένα και περισσότεροι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη
σημασία του περιβάλλοντος στη
ζωή τους, η ζήτηση για αξιόπιστες
τοπικές πληροφορίες αυξάνεται
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η παροχή
πληροφοριών μέσω των δικτύων
του ΕΟΠ είναι μια μοναδική και
ωφέλιμη εμπειρία. Χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες αιχμής και προηγμένα
προγράμματα λογισμικού,
καταφέραμε να αξιοποιήσουμε
τις επιστημονικές εξελίξεις στους
τομείς της παρακολούθησης και της
παρατήρησης.

Σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά
από τους πολίτες παρατηρητές,
ιδιαίτερα από όσους μένουν σε
απομακρυσμένες περιοχές ή
διατηρούν στενή επαφή με το
περιβάλλον λόγω του τρόπου ζωής
ή της εργασίας τους. Σε περιοχές
όπως η Αρκτική, οι ιθαγενείς είναι
συχνά εκείνοι που αντιλαμβάνονται
τις αλλαγές πιο γρήγορα από
οποιοδήποτε καλά σχεδιασμένο
δειγματοληπτικό πρόγραμμα. Η
προσεκτική επιλογή αυτών των
πηγών αποδεικτικών στοιχείων
μέσα από πληθώρα επίσημων
αξιολογήσεων και αναλύσεων θα
αποκτήσει βαρύνουσα σημασία.

Ο ΕΟΠ επεκτείνει και αναπτύσσει τα
δίκτυα και τις πηγές παρατήρησης
και συλλογής γνώσεων μέσω
του παγκόσμιου περιβαλλοντικού
παρατηρητηρίου των πολιτών.
Την επόμενη πενταετία, θα
επεκτείνουμε τον αριθμό των
εφαρμογών, μέσω του ενιαίου
συστήματος πληροφοριών για το
περιβάλλον (ΕΣΠΠ-SEIS), με σκοπό
να παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος
υπηρεσιών παρακολούθησης του
περιβάλλοντος σε παγκόσμιο και
τοπικό επίπεδο.

Η επιδίωξή μας
Η επιδίωξή μας στον ΕΟΠ είναι να
παρέχουμε στους υπεύθυνους για
τη λήψη αποφάσεων και στους
πολίτες της Ευρώπης πρόσβαση σε
έγκαιρη και σχετική πληροφόρηση
και γνώση, η οποία θα αποτελεί
ισχυρό υπόβαθρο για τη χάραξη
περιβαλλοντικής πολιτικής, να
δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά
τους σχετικά με το ρόλο του
περιβάλλοντος στην καθημερινότητά
τους και να διασφαλίσουμε ότι η
περιβαλλοντική ευσυνειδησία και
παιδεία εντάσσονται στον κύριο
κορμό της λήψης αποφάσεων.

Επιδιώκουμε την επίτευξη των
στόχων μας κατά την επόμενη
πενταετία ως εξής:
• στηρίζοντας αδιάλειπτα την
υλοποίηση της κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσω
αναλύσεων και αξιολογήσεων του
περιβάλλοντος στην Ευρώπη
• διασφαλίζοντας τη συνεχή
πρόσβαση σε περιβαλλοντικά
δεδομένα, πληροφορίες και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
• εκπονώντας ολοκληρωμένες
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις
και μελέτες προοπτικών για την
Ευρώπη σε ένα ολοένα και πιο
παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο

• αντιμετωπίζοντας άμεσα τις
κρίσιμες περιβαλλοντικές
προτεραιότητες όταν εμφανίζονται
στην πολιτική ατζέντα
• επικοινωνώντας και
ενημερώνοντας τους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων και τους
πολίτες μέσω φιλικής προς
το χρήστη και πολύγλωσσης
πληροφόρησης με πολυμέσα.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι
Η νέα στρατηγική μας αναπτύσσεται
γύρω από τρεις κύριες
δραστηριότητες:
• αδιάλειπτη υποστήριξη της
ανάγκης για πληροφόρηση, όπως
διατυπώνεται στην κοινοτική και
διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία,
ιδιαίτερα στο 6ο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής δράσης
• παροχή πιο έγκαιρων
αξιολογήσεων σχετικά με
τους τρόπους και τα αίτια των
περιβαλλοντικών αλλαγών,

καθώς και σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των
περιβαλλοντικών πολιτικών,
συμπεριλαμβανομένου του 6ου
προγράμματος περιβαλλοντικής
δράσης, της στρατηγικής για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ και
άλλων πολιτικών σε σχετικού
τομείς

• βελτίωση του συντονισμού και της
διάδοσης των περιβαλλοντικών
δεδομένων και γνώσεων σε όλη
την Ευρώπη.
Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι οι
εξής:
• Να διαδραματίσουμε κεντρικό ρόλο
στην ανάπτυξη και υλοποίηση των
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών
πολιτικών και των σχετικών
τομέων, ιδιαίτερα των
προγραμμάτων περιβαλλοντικής
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Να παρακολουθούμε την
αποτελεσματικότητα των
περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ
και των κρατών μελών του ΕΟΠ,
καθώς και των υποψήφιων και
εν δυνάμει υποψήφιων κρατών
μελών
• Να υποστηρίξουμε την
παρακολούθηση της κοινοτικής
στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (μέσω της ενίσχυσης
των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης),
εστιάζοντας σε βασικά θέματα
περιβάλλοντος
• Να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένες
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και
αναλύσεις για το 6ο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής δράσης και για
την κοινοτική στρατηγική για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς
και περιβαλλοντικά θέματα,
μελέτες προοπτικών και έγκαιρη
προειδοποίηση για τις αλλαγές στις
κοινωνικές και οικονομικές δομές

• Να παρέχουμε πρόσβαση σε
πληροφορίες που ενημερώνονται
πιο τακτικά και, όπου είναι
εφικτό, αντιστοιχούν σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο με σκοπό
τον καλύτερο συγχρονισμό της
πληροφόρησης μέσω του ενιαίου
συστήματος πληροφοριών για
το περιβάλλον (ΕΣΠΠ-SEIS) και
των κέντρων περιβαλλοντικών
δεδομένων
• Να προβλέψουμε νέες ιδέες
και τρόπους σκέψης, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες, τη χρήση πόρων, τις
αναδυόμενες τεχνολογίες και
καινοτομίες και τις αλλαγές στη
συμπεριφορά
• Να αναπτύξουμε νέες διαδικτυακές
υπηρεσίες σχετικά με τις ανάγκες
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

• Να συμβάλουμε, μέσω
αποτελεσματικών υπηρεσιών
επικοινωνίας και πληροφόρησης,
στη διασφάλιση της ενσωμάτωσης
της περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας
τόσο στον κύριο κορμό λήψης
αποφάσεων όσο και στην
καθημερινή ζωή των ευρωπαίων
πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον
μας είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός αποτελεί την
κύρια πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής, και για το ευρύ κοινό. Σήμερα, ο ΕΟΠ αριθμεί 32 χώρες μέλη.
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