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Το παρόν έντυπο παρουσιάζει το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους που θα διαμορφώσουν τις εργασίες
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων
για το Περιβάλλον τις προσεχείς δεκαετίες. Οι εργασίες που θα διεξαχθούν θα εντάσσονται στα πέντε πεδία
εργασιών που προσδιορίζονται στο έγγραφο. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες
δραστηριότητες θα παρέχονται στα Έγγραφα Προγραμματισμού Εργασιών.
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και
Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον

Ανταπόκριση στις μελλοντικές προκλήσεις
Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας απαιτεί φιλόδοξες πολιτικές υποστηριζόμενες από
εφαρμόσιμες γνώσεις
Κατά την προσεχή δεκαετία, η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες περιβαλλοντικές και κλιματικές
προκλήσεις, και ταυτόχρονα να τονώσει την ανάκαμψη από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τα σχετιζόμενα μέτρα τόνωσης της πράσινης ανάκαμψης υποδεικνύουν τις
φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές θέτοντας
μακροπρόθεσμους στόχους, με συγκεκριμένους σκοπούς και θεσπίζοντας νέα χρηματοδοτικά μέσα.

Παροχή τεκμηριωμένων γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα της Ευρώπης

Ποιοι είμαστε

Η έκθεση «Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές» (SOER 2020) του ΕΟΠ απηύθυνε έκκληση για συστημικές
αποκρίσεις στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις μέσω δράσεων σε διάφορα μέτωπα. Η πλήρης εφαρμογή
των υφιστάμενων περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών είναι σημαντική για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων.
Επίσης, η πλήρης ένταξη των στόχων βιωσιμότητας σε κοινωνικοοικονομικές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικά μέτρα
θα συμβάλλει στην επίτευξη οικονομικά προσιτών και δίκαιων μεταβάσεων στη βιωσιμότητα. Επιπλέον, η Ευρώπη πρέπει
να διαμορφώσει τις συνθήκες για έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο ζωής. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης, αλλά και δέσμευση από πλευράς επιχειρήσεων
για τη στήριξη των απαιτούμενων μεταβάσεων. Πολλοί στόχοι δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρξει
συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια, έτσι η Ευρώπη θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή της τόσο στις γειτονικές
χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι κάνει το δίκτυο ΕΟΠ–Eionet
μοναδικό;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το
Περιβάλλον (Eionet) παρέχουν στους Ευρωπαίους πολίτες
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
και το κλίμα της Ευρώπης από το 1994. Σήμερα το
εκτενές δίκτυό μας συνδέει εκατοντάδες οργανισμούς
από 38 κράτη μέλη και συνεργαζόμενες χώρες.

• Ένα δίκτυο εστιασμένο στην παραγωγή
προστιθέμενης αξίας: Συνδέει οργανισμούς
ανά την Ευρώπη και παρέχει συγκριτική
αξιολόγηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, ενσωμάτωση
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Οι επιλογές των αρμοδίων χάραξης πολιτικής, των επιχειρήσεων και των πολιτών κατά την προσεχή δεκαετία θα
καθορίσουν τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα πραγματώσει τις φιλοδοξίες της. Η Στρατηγική ΕΟΠEionet για την περίοδο 2021-2030 θα στηρίξει τις εν λόγω επιλογές παρέχοντας εφαρμόσιμες γνώσεις όσον αφορά τάσεις,
προοπτικές και λύσεις για μια βιώσιμη Ευρώπη.

• Υποδομή δεδομένων: Καινοτόμος υποδομή
ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για εθνικές
και διεθνείς ροές δεδομένων, υποστηριζόμενη
από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Η βάση γνώσεων που προέκυψε από τη συνεργασία
μας είναι ευρεία και εκτείνεται από την δημοσίευση
μετρήσεων της ποιότητας του αέρα από όλη την Ευρώπη
σε σχεδόν πραγματικό χρόνο έως την τεκμηρίωση
τάσεων και προβλέψεων σχετικά με τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, την παροχή δορυφορικών
δεδομένων για την κάλυψη γης, και την παροχή
ολοκληρωμένων εκτιμήσεων για την κατάσταση του
περιβάλλοντος και του κλίματος στην Ευρώπη.

• Γνώση βασισμένη σε δεδομένα: Περιλαμβάνονται
εκθέσεις, δείκτες και αναλύσεις προόδου σε σχέση
με τον στόχο, αξιοποιώντας την ευρύτερη και
πλέον επίκαιρη συλλογή δεδομένων για θέματα
που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

Η μεγάλη έκρηξη δεδομένων

• Στήριξη πολιτικής: Ρόλος παρόχου τεκμηριωμένων
γνώσεων που στηρίζεται στη στενή συνεργασία με τους
αρμοδίους χάραξης πολιτικής ανά την Ευρώπη και στη
συνεισφορά σε καίριες παγκόσμιες διαδικασίες.

Ατμόσφαιρα
και κλίμα

Βιωσιμότητα
και ευεξία

Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το 2002 (έναρξη του Reportnet),
το σχήμα απεικονίζει τη σταθερή αύξηση των δεδομένων που
παραλαμβάνονται σε τέσσερα περιβαλλοντικά θέματα.

Φύση

Περισσότερα από ένα
περιβαλλοντικά θέματα

Σήμερα χειριζόμαστε σχεδόν 250 φορές περισσότερα δεδομένα σε
σχέση με το 2002.

• Αναλυτική εμπειρογνωσία: Ικανότητα αξιολόγησης
της προόδου, των προοπτικών, των κινητήριων
μοχλών αλλαγής και των δυνητικών αποκρίσεων
πολιτικής, με την κάλυψη ευρείας γκάμας θεμάτων
που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

The European environment —
state and outlook 2020
Knowledge for transition to a sustainable Europe

1995–1999

2021–2030
Ενδιάμεση επανεξέταση της
στρατηγικής ΕΟΠ–Eionet

Έτος
Megabyte
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1,197
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2003
2,490

2004
8,363

2005
8,782

2006
7,961

2007
17,114

2008
28,512

2009
45,072

2010
88,105

2011
69,588

2012
85,932

2013
119,124

2014
125,715

2015
114,429

2016
207,156

2017
162,634

2018
248,628

2019

2020

2025
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Οι φιλοδοξίες της Ευρώπης για την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική
Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων
είναι το καθοριστικό εγχείρημα των καιρών μας. Για να επιτευχθεί
ο στόχος ενός βιώσιμου μέλλοντος, οι πολιτικές πρωτοβουλίες,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,
απαιτούν την ανάληψη δράσεων με την εξής ομαδοποίηση:

Σκοπεύουμε να διαδραματίσουμε κεντρικό ρόλο τόσο
στη στήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα, στο
πλαίσιο των εν λόγω βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, όσο
και στην εφαρμογή του 8ου Προγράμματος Δράσης για το
Περιβάλλον.

• Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και αποκατάσταση των
βιοσυστημάτων

Ομοίως, θα στηρίξουμε παγκόσμιες προσπάθειες όπως
είναι το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.

• Επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
το 2050 και κλιματική ανθεκτικότητα
• Επίτευξη του στόχου της μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον
χωρίς τοξικές ουσίες

Τι θέλουμε να επιτύχουμε:
Το όραμα για το 2030

ΤΟ

ΙΚ

Ο

ΤΟ

ΙΣ

ΕΡ

• Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

Πώς θα εργαστούμε: Στρατηγικοί στόχοι

ΣΣ1

Στήριξη της εφαρμογής πολιτικών και της μετάβασης στη
βιωσιμότητα

ΣΣ2

Παροχή έγκαιρης συμβολής σε λύσεις για την αντιμετώπιση
προκλήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα

Παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης για τη στήριξη της εφαρμογής πολιτικών και
ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών για την επίσπευση και την εντατικοποίηση της
μετάβασης στη βιωσιμότητα.

Παροχή στοχευμένης συμβολής για την ενημέρωση των πολιτικών και των
δημόσιων συζητήσεων, μέσα από την οργάνωση και τη μετάδοση γνώσεων
σχετικά με τρόπους απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων λύσεων σε
κοινωνικές προκλήσεις.

ΣΣ3

Ανάπτυξη ισχυρότερων δικτύων και
εταιρικών σχέσεων

ΣΣ4

Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
δεδομένων, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης

ΣΣ5

Τροφοδότηση των κοινών φιλοδοξιών μας

Υιοθέτηση της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων
τεχνολογιών, των μαζικών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης
και της γεωσκόπησης, που θα συμπληρώσουν και δυνητικά θα
αντικαταστήσουν τις καθιερωμένες πηγές πληροφόρησης με στόχο την
καλύτερη στήριξη της λήψης αποφάσεων.

Ανάπτυξη δομών, εμπειρογνωσίας και δυνατοτήτων σε ολόκληρο
το δίκτυό μας με στόχο την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών
σε γνώσεις, τη διαφύλαξη και τη διαφοροποίηση των πόρων που
απαιτούνται για την επίτευξη του κοινού οράματός μας.

Ενίσχυση του δικτύου μας μέσω ενεργότερης συμμετοχής σε επίπεδο χωρών και
συνεργασίας με άλλους κορυφαίους οργανισμούς με στόχο τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωσίας.

Ι
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ΣΤΡ

ΟΡ

Ο ΕΟΠ και το Eionet θα καταστήσουν εφικτή
μια βιώσιμη Ευρώπη μέσω της παροχής
αξιόπιστων και εφαρμόσιμων γνώσεων ώστε
να διευκολύνουν τη λήψη εμπεριστατωμένων
αποφάσεων σχετικά με προτεραιότητες
και λύσεις, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες
της Ευρώπης.

• Επίτευξη αποδοτικής χρήσης των πόρων σε μια κυκλική οικονομία

ΓΑ
ΣΙ

ΑΣ

ΣΣ2

Τι θα κάνουμε: Πεδία εργασίας
Θα παρέχουμε εφαρμόσιμες γνώσεις σε πέντε πεδία εργασίας. Μέσω των παρακάτω αλληλένδετων πεδίων εργασίας θα εξετάζονται
παραγωγικοί τομείς της Ευρώπης (στους οποίους περιλαμβάνονται η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία και η βιομηχανία) καθώς και τα
συστήματα παραγωγής και η κατανάλωση (ενέργεια, κινητικότητα, τροφή και κτίρια):

ΣΣ3

ΣΣ
4

Κυκλική οικονομία και χρήση πόρων

Αντιμέτωπη με τη συνεχή απώλεια βιοποικιλότητας και την
υποβάθμιση του οικοσυστήματος, η Ευρώπη επιδιώκει να επαναφέρει τη φύση στις ζωές μας. Θα παρακολουθούμε τη μετάβαση
αυτή και θα στηρίξουμε την εφαρμογή και την αξιολόγηση των
δράσεων στο συγκεκριμένο πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης λύσεων βασισμένων στη φύση.

Θα παρακολουθούμε την πρόοδο της μετάβασης
της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία, καθώς
και τα οφέλη που θα αποκομίζονται για το περιβάλλον και το κλίμα. Θα αξιολογούμε τις προσπάθειες
της Ευρώπης για τον περιορισμό των επιπτώσεων
της κατανάλωσης και της παραγωγής πρώτων υλών,
προϊόντων, υπηρεσιών και αποβλήτων από την
κοινωνία μας.

ΣΣ5

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
και προσαρμογή σε αυτή

Δεν περιοριζόμαστε στα μέλη
του Eionet
Οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας προϋποθέτουν η Ευρώπη
να εργαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σε
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και
τους εταίρους της. Θα κινητοποιήσουμε
εμπειρογνωσία και πόρους για τη στήριξη
των εν λόγω φιλοδοξιών ιδίως στις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων και στην άμεση
γειτονιά της Ευρώπης.
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Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί τις
προσεχείς δεκαετίες. Η Ευρώπη αποσκοπεί να επιτύχει κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050 και να καταστεί ανθεκτικότερη και λιγότερο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Θα παρακολουθούμε τη
μετάβαση αυτή και θα στηρίζουμε την ανάπτυξη, την εφαρμογή
και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων στον εν λόγω τομέα.

Ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον
Θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ρύπων
και του μεταβαλλόμενου κλίματος της Ευρώπης στην ανθρώπινη
υγεία, και θα ενισχύσουμε τις γνώσεις μας για τους κοινωνικούς
και δημογραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση
και την ευαισθησία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα στηρίξουμε
τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για μηδενική ρύπανση και την
υλοποίηση συναφών ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων.

Τάσεις, προοπτικές και αποκρίσεις
σε σχέση με τη βιωσιμότητα
Μπορούμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους
μας ενθαρρύνοντας θεμελιώδεις αλλαγές στον
τρόπο ζωής και στα πρότυπα κατανάλωσης και
παραγωγής που ευθύνονται για μη βιώσιμες τάσεις.
Θα αξιολογούμε τάσεις και προοπτικές σε όλες τις
προτεραιότητες, τους τομείς, τα συστήματα και τις
πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, και θα
εμπλέκουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε καινοτομίες
και σε άλλες αποκρίσεις που είναι απαραίτητες για
την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
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Το όραμα του ΕΟΠ–Eionet για το 2030
Η εξασφάλιση μιας βιώσιμης Ευρώπης μέσω της αξιοποίησης αξιόπιστων
και εφαρμόσιμων γνώσεων για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων
σχετικά με τις προτεραιότητες και τις λύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα

Ένα κοινό όραμα για μια βιώσιμη Ευρώπη
Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε εφικτή μια βιώσιμη Ευρώπη μέσα από αξιόπιστες
και εφαρμόσιμες γνώσεις για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων σχετικά με τις
προτεραιότητες και τις λύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες
πολιτικής της Ευρώπης.
Ο ΕΟΠ και το Eionet θα αποτελέσουν μαζί το σημαντικότερο δίκτυο όσον αφορά τις σχετικές
με την πολιτική γνώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσο και σε επίπεδο χωρών.

Η αποστολή μας
Αποστολή μας είναι να αξιολογούμε δεδομένα και πληροφορίες, να παρέχουμε συναφή και
έγκαιρα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής και
κλιματικής βιωσιμότητας και των επιθυμητών κοινωνικών αλλαγών, και να εξασφαλίζουμε τη
συνεχή παρακολούθηση της πλήρους εφαρμογής των συναφών πολιτικών για το περιβάλλον
και το κλίμα.
Αναγνωρίζουμε ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρώπης για το περιβάλλον και το κλίμα θα
επιτευχθούν μέσα από μια σειρά αποφάσεων και διασυνδεδεμένων επιλογών σε διάφορα
επίπεδα—ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό—και θα καταστήσουν απαραίτητη
τη συνεργασία μας με μείζονες εταίρους και άλλους οργανισμούς. Κατά την εξέλιξη των
προγραμμάτων εργασίας μας θα συνεργαζόμαστε στενά με άλλους φορείς παροχής γνώσεων.
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Προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο, θα επικεντρωθούμε περαιτέρω στη
στοχευμένη και έγκαιρη επικοινωνία ώστε να εξασφαλίσουμε ευρεία επιρροή τόσο των
αρμοδίων λήψης αποφάσεων όσο και του κοινού.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

1

Στήριξη της εφαρμογής πολιτικών και της
μετάβασης στη βιωσιμότητα
Παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης για τη στήριξη της εφαρμογής
πολιτικών και ανάπτυξη νέων πολιτικών για την επίσπευση και την
εντατικοποίηση της μετάβασης στη βιωσιμότητα
Οι γνώσεις μας, που βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα και σε δεδομένα
διασφαλισμένης ποιότητας, θα βοηθήσουν την Ευρώπη—την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη
της και τις άλλες χώρες μέλη και τις συνεργαζόμενες χώρες του ΕΟΠ—να επιτύχει τους στόχους
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία, στο 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
η Ευρώπη στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και
Παρατηρήσεων για το περιβάλλον:
•

θα παράγουν τεκμηριωμένες γνώσεις με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των πολιτικών
και την ενημερωμένη ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών ικανών να επισπεύσουν και να
εντατικοποιήσουν τη μετάβαση στη βιωσιμότητα

•

θα αναπτύσσουν περαιτέρω και θα χρησιμοποιούν τα ποικίλα σύνολα δεδομένων υψηλής
ποιότητας με μακροχρόνιες σειρές στοιχείων, στηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών για το
περιβάλλον και το κλίμα

•

θα εξασφαλίζουν τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων με τη
συμμετοχή της Επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ και της ευρύτερης επιστημονικής
κοινότητας

•

θα αναπτύσσουν και θα ανταλλάσσουν γνώσεις για τις μείζονες προκλήσεις και λύσεις όσον
αφορά τη βιωσιμότητα σε ολόκληρο το εύρος των συστημάτων ενέργειας, κινητικότητας,
τροφής και του δομημένου περιβάλλοντος

•

θα εξετάζουν τις ευρύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες της μετάβασης στη βιωσιμότητα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο χωρών, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων
διευκόλυνσης της αλλαγής όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι πόλεις

•

θα ενισχύουν την ικανότητά μας να συμβάλλουμε στην αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων.

Η στήριξη της ενσωμάτωσης των γνώσεων για το περιβάλλον και το κλίμα στον οικονομικό,
χωροταξικό σχεδιασμό και στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής—συμπεριλαμβανομένων
πιο εμπεριστατωμένων στοιχείων όσον αφορά την ευρωπαϊκή-παγκόσμια δυναμική και τις
συνέπειές της για την εφαρμογή πολιτικών ανά την Ευρώπη—αποτελεί προτεραιότητα για τη
συγκεκριμένη στρατηγική.
Κατά την περίοδο 2021-2030, θα παρέχουμε στήριξη στις συναφείς διαδικασίες πολιτικής της ΕΕ,
όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
με βελτιωμένες γνώσεις όσον αφορά, λόγου χάρη, βασικές τάσεις και δείκτες, πρακτικές
υλοποίησης αποτελεσματικές ως προς το κόστος και τη δυνατότητα επίσπευσης κοινωνικών
καινοτομιών για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.

© William Richardson , REDISCOVER Nature / EEA

Στρατηγική ΕΟΠ–Eionet 2021–2030 11

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

2

Παροχή έγκαιρης συμβολής σε λύσεις για την
αντιμετώπιση προκλήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα
Παροχή στοχευμένης συμβολής για την ενημέρωση των πολιτικών και
των δημόσιων συζητήσεων, μέσα από την οργάνωση και τη μετάδοση
γνώσεων σχετικά με τρόπους απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις
Ο αντίκτυπος και η επιρροή των γνώσεων του ΕΟΠ-Eionet θα εξαρτηθούν από την
ικανότητα και τις δυνατότητές μας να διαθέσουμε τις γνώσεις μας στους συναφείς
δημόσιους διαλόγους και στις συζητήσεις για την πολιτική τη σωστή στιγμή και στη σωστή
μορφή. Για τον σκοπό αυτό:
•

θα ενισχύσουμε την ικανότητά μας να παρακολουθούμε και να προσδιορίζουμε
αναδυόμενα ζητήματα και να κινητοποιούμε ταχέως τις συναφείς γνώσεις που κατέχει
το δίκτυό μας και άλλοι εταίροι

•

θα ενισχύσουμε την ικανότητά μας να παρέχουμε άμεση απόκριση σε αιτήματα
ενημέρωσης αρμοδίων χάραξης πολιτικής

•

θα ανταλλάσσουμε καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης στις ευρωπαϊκές χώρες

•

θα αναπτύσσουμε και θα παρέχουμε τις γνώσεις μας σε αρμοδίους χάραξης πολιτικής
και στο κοινό σε μορφές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, προκειμένου να
διευκολύνουμε την ευρύτερη υιοθέτηση και αξιοποίησή τους στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

•

θα αναπτύσσουμε συνεχώς προσεγγίσεις, διαύλους και εργαλεία επικοινωνίας
προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι οι γνώσεις μας είναι εύληπτες, διαθέσιμες
και προσβάσιμες για όλους, και παράλληλα θα ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να
συνεργαζόμαστε ενεργά με τους πολίτες.

Ερευνητές, επαγγελματίες, αρμόδιοι λήψης αποφάσεων, χρηματοδοτικοί φορείς, δήμοι
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συνεργαστούν συμμετέχοντας ενεργά στις
διαδικασίες μετάβασης.

© Radoslav Sviretsov, REDISCOVER Nature / EEA
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3

Ανάπτυξη ισχυρότερων δικτύων
και εταιρικών σχέσεων
Ενίσχυση του δικτύου μας μέσω ενεργότερης συμμετοχής σε επίπεδο
χωρών και συνεργασίας με άλλους κορυφαίους οργανισμούς με στόχο
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωσίας
Ο ΕΟΠ και το Eionet φέρνουν σε επαφή εκατοντάδες οργανισμούς—ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα, δημόσιες αρχές και ερευνητικά ιδρύματα από ολόκληρη την Ευρώπη. Το δίκτυό μας
περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες που συμμετέχουν σε διαδικασίες ένταξης στην
ΕΕ και ορισμένες χώρες μη μέλη της ΕΕ.
Αποτελούμε ένα μοναδικό δίκτυο γνώσεων το οποίο συνδέει αξιόπιστα δεδομένα, αναλυτική
και επιστημονική εμπειρογνωσία όσον αφορά τις ευρωπαϊκές, και ενίοτε τις παγκόσμιες,
διαδικασίες πολιτικής. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να διενεργούμε ολοκληρωμένες
εκτιμήσεις, καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό εύρος θεμάτων στηριζόμενοι σε
τεκμηριωμένα στοιχεία και εμπειρογνωσία.
Προκειμένου να παρέχουμε τις γνώσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να επιτύχει τους
στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει:
•

θα μετατραπούμε σε ένα πιο ευέλικτο και καινοτόμο δίκτυο γνώσεων, συνδέοντας
καλύτερα την εμπειρογνωσία σε επίπεδο χωρών με την εμπειρογνωσία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

•

θα ενθαρρύνουμε την ενεργότερη συμμετοχή σε επίπεδο χωρών, μέσα από
δραστηριότητες που εμπλέκουν ένα πολυσχιδές σύνολο αρχών και οργανισμών
και το κοινό

•

θα ενώσουμε τις προσπάθειές μας με άλλα σημαντικά δίκτυα, όπως το Δίκτυο Οργανισμών
Προστασίας του Περιβάλλοντος, δίκτυα και ενώσεις αναφοράς και επιστημονικά δίκτυα
και ενώσεις

•

θα ταυτιστούμε και θα συνεργαστούμε με την κοινότητα γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία
στην Ευρώπη

•

θα προσδιορίσουμε τις αναδυόμενες ελλείψεις σε γνώσεις και θα διερευνήσουμε
συνεργατικές δράσεις με σχετικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της
ΕΕ όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ώστε να
συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών

•

θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία με διεθνείς θεσμούς σε βασικές περιφερειακές
και παγκόσμιες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών
και Συμβάσεων, σχετικά με υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και με θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
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Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
δεδομένων, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης
Στήριξη της εφαρμογής και της περαιτέρω ανάπτυξης του θεματολογίου
πολιτικών της Ευρώπης, όπου συμπεριλαμβάνονται η ευρωπαϊκή
στρατηγική για τα δεδομένα και το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη,
οι δυνατότητες των μαζικών δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η
γεωσκόπηση, με στόχο τη βελτιωμένη παροχή πληροφοριών
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα από νέες πηγές και η γεωσκόπηση, καθώς και οι δυνατότητες
υπολογιστικής αναπτύχθηκαν με πρωτόγνωρο ρυθμό την τελευταία δεκαετία. Οι εξελίξεις αυτές
παρουσιάζουν πλέον νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Οι νέες ροές δεδομένων σε πολλαπλά
χωρικά επίπεδα ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στις καθιερωμένες πηγές δεδομένων,
συνδέονται με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές και με δεδομένα δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο και
με επιτόπου παρατηρήσεις.
Καθώς αναμένουμε ότι η επανάσταση των δεδομένων και η ψηφιοποίηση θα συνεχιστούν την
προσεχή δεκαετία, και προκειμένου να βελτιώσουμε τα δεδομένα και τις εργασίες γνώσης:
•

θα εντείνουμε την ανταλλαγή δεδομένων, τον αυτοματισμό και τον εξορθολογισμό της
παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σε ολόκληρο το δίκτυό μας

•

ως το σημαντικότερο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων για το περιβάλλον, θα καταστήσουμε όλα τα
δεδομένα μας προσιτά, διαλειτουργικά, προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα

•

θα αξιοποιήσουμε πλήρως τα δεδομένα και τις υπηρεσίες πληροφοριών του προγράμματος
Copernicus, την επιστήμη των πολιτών, τα μαζικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη

•

θα βελτιώσουμε την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων, τη συγκρισιμότητα, τον βαθμό
λεπτομέρειας και την ολοκλήρωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για συγκριτική
ανάλυση

•

θα διασφαλίσουμε τη συνεχή καινοτομία βάσει δεδομένων με επίκεντρο την επίτευξη προόδου
στην εξόρυξη δεδομένων, στην συστηματική ανάλυση, τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα,
τις οπτικές απεικονίσεις και τη διαμόρφωση προτύπων για τακτικές ενημερώσεις δεικτών

•

θα διευκολύνουμε την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, την τεχνική υποστήριξη και τον
εξορθολογισμό που απαιτείται για την καλύτερη υλοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών

•

θα διερευνήσουμε και, κατά περίπτωση, θα αξιολογούμε τις διασυνδέσεις μεταξύ ψηφιοποίησης
και περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Στρατηγική ΕΟΠ–Eionet 2021–2030 17

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

5

Τροφοδότηση των κοινών φιλοδοξιών μας
Ανάπτυξη δομών, εμπειρογνωσίας και δυνατοτήτων σε ολόκληρο το
δίκτυό μας με στόχο την κάλυψη των ποικιλόμορφων και εξελισσόμενων
αναγκών σε γνώσεις, τη διαφύλαξη και τη διαφοροποίηση των πόρων
που απαιτούνται για την επίτευξη του κοινού οράματός μας
Οι συνεχείς εξελίξεις στις γνώσεις, την τεχνολογία, τις επικοινωνίες και τις πρακτικές διαχείρισης
απαιτούν οι οργανισμοί και τα δίκτυα να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν όσον αφορά τις
υφιστάμενες δομές και εργαλεία και να επενδύσουν σε νέα πεδία.
Προκειμένου να είμαστε στο προσκήνιο των εξελίξεων και να επιτύχουμε τις κοινές
φιλοδοξίες μας:
•

θα προσελκύσουμε τα καλύτερα ταλέντα και θα επενδύσουμε στο προσωπικό μας, με
στόχο να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρογνωσία που
απαιτούνται για την πραγμάτωση αυτού του οράματος

•

θα διασφαλίσουμε τη διαχειριζόμενη διαφοροποίηση των οικονομικών πόρων του ΕΟΠ,
διαφυλάσσοντας παράλληλα τον θεσμικό ρόλο και την ανεξαρτησία του Οργανισμού

•

θα αναζητήσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση προκειμένου να αξιοποιήσουμε πλήρως τα
δεδομένα του προγράμματος Copernicus μέσω ισχυρής δικτύωσης με άλλους σημαντικούς
παράγοντες οι οποίοι συνδέουν τις αυξανόμενες ροές δεδομένων με τους αρμοδίους
χάραξης πολιτικής

•

θα διευρύνουμε τη συμμετοχή του ΕΟΠ και του Eionet στα συναφή ερευνητικά έργα της ΕΕ,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον ρόλο μας στη διεπαφή μεταξύ επιστήμης και πολιτικής

•

θα διερευνήσουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης διά των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ώστε
να επιτρέψουμε στο δίκτυό μας να διευκολύνει την υλοποίηση πολιτικών όπου χρειάζεται
και να στηρίζει τις κοινότητες πρακτικής

•

θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες των κρατών μελών και των συνεργαζόμενων χωρών, ώστε
να εξασφαλίσουμε ότι το δίκτυό μας μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
και απαιτήσεις

•

θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εμπειρογνωμόνων και των
καινοτομιών της γνώσης στο δίκτυό μας μέσω δομημένων μηχανισμών, όπως η Ακαδημία
του ΕΟΠ

•

θα στηρίξουμε την εμπειρογνωσία όσον αφορά τις γνώσεις και τις απαιτήσεις που
συνδέονται με την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ για το
περιβάλλον και το κλίμα στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η μετάβαση στη βιωσιμότητα απαιτεί τη συνεργασία όλων των πεδίων πολιτικής και όλων
των κυβερνητικών επιπέδων με στόχο την προώθηση αλλαγών και δράσεων σε ολόκληρη
την κοινωνία. Προς τούτο απαιτείται συνεπής συμβολή από διάφορα πεδία πολιτικής που
εκτείνονται από την έρευνα και την καινοτομία, την οικονομία, τη βιομηχανία, τον ανταγωνισμό
και το εμπόριο έως την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια.
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Θα αξιολογούμε την πρόοδο της μετάβασης της Ευρώπης
προς μια κυκλική οικονομία και τις γνώσεις μας σχετικά με
τις πιέσεις που προκαλούν στο περιβάλλον και το κλίμα η
παραγωγή και κατανάλωση πρώτων υλών, προϊόντων, υπηρεσιών και αποβλήτων στην Ευρώπη. Θα στηρίξουμε την
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
και των συναφών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών:

Κάθε ένας εκ των πέντε στρατηγικών στόχων θα επιτευχθεί μέσω του
συνόλου των δραστηριοτήτων μας.
Ο ΕΟΠ και το Eionet θα διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στη στήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα που
εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών, ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην
υλοποίηση του 8ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, καθώς και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
η Ευρώπη στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.
Θα θέσουμε σε προτεραιότητα την κατανόηση των διασυνδέσεων εντός και μεταξύ των εν λόγω πεδίων εργασίας.
Θα εξεταστούν οι τομείς παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, αλιεία, βιομηχανία) και τα συστήματα παραγωγής και
η κατανάλωση (ενέργεια, κινητικότητα, τροφή, κτίρια), συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των συγκεκριμένων τομέων και συστημάτων.

• συνεισφέροντας στα συστήματα παρακολούθησης και παρατήρησης που ενισχύουν τις
ροές δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της
βιοποικιλότητας και τις πιέσεις που δέχεται,
τις αλλαγές στα θαλάσσια, υδάτινα και χερσαία
οικοσυστήματα
• διευρύνοντας την αντίληψή μας για τις σωρευτικές επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξένων
ειδών, της ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής
και της εντατικής χρήσης και υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην βιοποικιλότητα
και τα οικοσυστήματα
• ενισχύοντας την αξιολόγησή μας σχετικά με
τους βασικούς συστημικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
• ενισχύοντας τη χρήση οικολογικής και οικονομικής συστηματικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, επιτρέποντας στις εργασίες αξιολόγησης
που διενεργούμε να στηρίζουν καλύτερα τις
πρακτικές διαχείρισης που βασίζονται στο
οικοσύστημα
• στηρίζοντας προσεγγίσεις σε λύσεις βασισμένες
στη φύση, με εστίαση στην προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη ζωτικών
οικοσυστημάτων, επίσης στο πλαίσιο δράσεων
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και για τη
βιοοικονομία
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• συγκεντρώνοντας, ελέγχοντας ποιοτικά,
καταρτίζοντας και υποβάλλοντας συναφή
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς
και με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
την τρωτότητα και την προσαρμογή στην
Ευρώπη
• αναλύοντας και αξιολογώντας τα εν λόγω δεδομένα έναντι των ευρωπαϊκών και εθνικών
στόχων και δεσμεύσεων όσον αφορά τον
μετριασμό και την προσαρμογή
• παρακολουθώντας την εφαρμογή και τις επιδράσεις των εθνικών πολιτικών για το κλίμα
και των συνοδευτικών μέτρων που στοχεύουν σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές,
τα κτίρια, η γεωργία, η δασοκομία και οι λοιπές χρήσεις γης
• εντοπίζοντας την ύπαρξη συνεργειών και
αντισταθμισμάτων μεταξύ των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η βιοποικιλότητα, η ατμοσφαιρική
ρύπανση, τα γλυκά ύδατα και το θαλάσσιο
περιβάλλον
• αναπτύσσοντας γνώσεις σχετικά με λύσεις για
την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα
στα συστήματα ενέργειας και κινητικότητας.

Θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις που έχουν
στην υγεία η ατμοσφαιρική, η εδαφική και
η υδάτινη ρύπανση, ο θόρυβος, τα χημικά
προϊόντα και το μεταβαλλόμενο κλίμα στην
Ευρώπη. Θα στηρίξουμε τις φιλοδοξίες της
Ευρώπης για μηδενική ρύπανση, καθώς και
την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση συναφών ευρωπαϊκών και εθνικών
δράσεων:

• παρακολουθώντας την πρόοδο προς τους στόχους πολιτικής της Ευρώπης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
• αξιολογώντας τις επιπτώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα
που έχουν τα συστήματα κατανάλωσης και παραγωγής της
Ευρώπης τόσο από ευρωπαϊκή όσο και από παγκόσμια
προοπτική, με επικέντρωση σε τομείς με υψηλή ένταση
πόρων, καθώς και τις διασυνδέσεις μεταξύ της κυκλικής
οικονομίας, των πρωτοβουλιών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της βιοοικονομίας.

• αξιολογώντας την έκθεση των πολιτών στην
περιβαλλοντική ρύπανση, τα χημικά προϊόντα και το μεταβαλλόμενο κλίμα της Ευρώπης
και τις επιπτώσεις για την υγεία τους

5

Τάσεις, προοπτικές και
αποκρίσεις σε σχέση με
τη βιωσιμότητα

Θα τροφοδοτούμε τις συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις
και τις μεταβάσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα
αξιολογώντας τις συνέργειες και τους συμβιβασμούς
που ενέχονται εγγενώς στην ταυτόχρονη εξισορρόπηση
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων:

• αξιολογώντας τις τάσεις και τις προοπτικές της βιωσιμότητας στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες, τομείς, συστήματα
και πολιτικές, για την υποστήριξη της προετοιμασίας των
εκθέσεων «Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές» για τα έτη 2025 και 2030
• στηρίζοντας πλαίσια παρακολούθησης βασιζόμενα σε
δείκτες, τα οποία ενημερώνουν για την πρόοδο στις
προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, ιδίως το 8ο Πρόγραμμα
Δράσης για το Περιβάλλον, την Επισκόπηση της Εφαρμογής
της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία
• συμβάλλοντας στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση,
σε συνεργασία με τις χώρες, της προόδου όσον αφορά τις
προτεραιότητες για το περιβάλλον και το κλίμα, έναντι
της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης
• αξιολογώντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, διαχειριστικών πτυχών της
βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων κινητήριων μοχλών
αλλαγής, θετικών συνεργειών και αρνητικών εξωτερικών
επιδράσεων
• συνεργαζόμενοι με βασικούς εταίρους στην εκπόνηση σχετικών στρατηγικών προβλέψεων της ΕΕ και σε διαδικασίες
ενδιαφερόμενων μερών για τη συγκέντρωση στοιχείων και
εφαρμόσιμων γνώσεων σχετικά με διαδρομές που διευκολύνουν την μετάβαση στη βιωσιμότητα
• στηρίζοντας την ανάπτυξη γνώσεων για μεταβάσεις συστημάτων, όπως συνέργειες, κίνδυνοι, καινοτομίες, συγχώνευση και συνεκτικότητα των πολιτικών —με έμφαση
στις πόλεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα

• αξιολογώντας τα οφέλη για την υγεία και
την ευεξία που μπορούν να αποφέρουν το
καθαρότερο περιβάλλον και τα υγιή οικοσυστήματα και, αντίστροφα, προσδιορίζοντας
τους αναδυόμενους κινδύνους και τις επιπτώσεις για την υγεία που συνδέονται με την
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων

• αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο η βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να τονώσει τις προσπάθειες για επίτευξη
βιωσιμότητας στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης μετά
την πανδημία και των μεταβαλλόμενων μακροοικονομικών
συνθηκών.

• υποστηρίζοντας την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων, την επεξεργασία και τη διάδοση
θεματικών δεδομένων και πληροφοριών
που υποβάλλονται στο πλαίσιο συναφών
νομοθεσιών, καθώς και την παρακολούθηση
της προόδου προς τους στόχους πολιτικής
της Ευρώπης

Πεδία εργασίας

• προσδιορίζοντας τις επιπτώσεις που έχουν
για την υγεία οι περιβαλλοντικές πιέσεις
που ασκούν οι κοινωνικοοικονομικοί τομείς
και τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα της
Ευρώπης, καθώς και τα οφέλη που μπορούν
να αποφέρουν οι δράσεις και οι πολιτικές
μετριασμού.
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• αναδεικνύοντας περαιτέρω την επιρροή που
μπορούν να έχουν κοινωνικοί παράγοντες,
όπως οι κοινωνικές ανισότητες και οι ατομικές συμπεριφορές, στην έκθεση και την
ευαισθησία σε παράγοντες περιβαλλοντικής
πίεσης, σύμφωνα με τις αρχές μετάβασης της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ανθρώπινη υγεία
και περιβάλλον
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• ενισχύοντας τη στήριξή μας στην αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση διασυνδεδεμένων
στρατηγικών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως οι στρατηγικές
«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Μηδενική
Ρύπανση», και συναφών πολιτικών, συνεχίζοντας παράλληλα τις εργασίες μας όσον αφορά
την ενσωμάτωση και ανάδειξη της διάστασης
της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς της
οικονομίας και σε συστήματα που εξαρτώνται
από τη φύση, όπως η τροφή.

Θα παρακολουθούμε την πρόοδο της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα
και την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής
αλλαγής, και θα στηρίζουμε την ανάπτυξη,
την εφαρμογή και την αξιολόγηση συναφών
πολιτικών και συνοδευτικών μέτρων, στο
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας της Ευρώπης:
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Ανθρώπινη
υγεία και
περιβάλλον

• επισημαίνοντας τις ευκαιρίες για ενίσχυση της κυκλικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών, της
υιοθέτησης αρχών ασφάλειας και βιωσιμότητας ήδη από
το στάδιο του σχεδιασµού, της οικολογικής καινοτομίας και
των ορθών πρακτικών, και προσδιορίζοντας τα εμπόδια
προς τη μεγαλύτερη κυκλικότητα
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Θα ενημερώνουμε και θα αξιολογούμε δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία της
βιοποικιλότητας και στην αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων ώστε η βιώσιμη χρήση τους
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων.
Θα στηρίζουμε δραστηριότητες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης βάσει
δεδομένων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, ως
εξής:

2

Μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής και
προσαρμογή σε αυτή

• αξιολογώντας την πρόοδο της μετάβασης της Ευρώπης από
μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία, με έμφαση στις αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων και σε καινοτόμα πρότυπα
υπηρεσιών και επιχειρήσεων
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Βιοποικιλότητα
και
οικοσυστήματα

Κυκλική οικονομία
και χρήση πόρων
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