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Ez az EEA Stratégia felvázolja a következő öt évre vonatkozó terveinket. Mai és a holnapi
információszükségleteink alakították ki, és különös hangsúlyt helyez az összegyűjtött
környezeti információk sokkal szélesebb körű használatára. Ésszerűsítjük tevékenységeinket,
új munkamódszereket hozunk létre és új módszereket dolgozunk ki arra, hogy hogyan lehet a
környezettudatos gondolkodást beépíteni a gazdasági és a társadalmi döntéshozás fő sodrába.

Jövőképünk
Ismerjenek el bennünket a világ vezető szerveként az
időszerű, megfelelő és hozzáférhető európai környezeti
adatok, információk, ismeretek és értékelések
szolgáltatásának területén.

A környezeti információk újfajta
értelmezései
A természet túlnyomó részben
közjószág, amely mindenkinek
a tulajdona, de amellyel nem
mindenki törődik. A természet
által nyújtott előnyök értékelése
érdekében meg kell találnunk a
természet védelmét és megőrzését
célzó, megfelelő ár megfizetésének
formáit.
Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségben létrehozzuk a
hivatalos statisztikák megfelelőjét
az ökológiai szolgáltatások és
a környezeti vagyon területén,
gazdaságunk hagyományos
eszközeinek kiegészítése érdekében.

Mindeközben megerősítjük a
környezeti elszámolásra vonatkozó,
leendő nemzetközi egyezmény
módszertani alapjait, és értékelést
készítünk Európa ökoszisztémáiról
és környezeti javairól — ez az
Eureca 2012. A jövőben képesek
leszünk annak bemutatására, hogy
a vállalatok és a kormányok hogyan
építhetik be tevékenységeikbe az
ökoszisztéma-szolgáltatásokat
a globális gazdaság szerkezeti
átalakítása során.

A környezeti információk újfajta
felhasználási módjai
Az embereknek naprakész
információkra van szükségük a
környezetükről. Például a városi
területek terjeszkedésével egyre
nő azoknak az embereknek a
száma, akiket magas ózon- és a
szállóporszint érint. A csaknem
valós idejű ózonadatokhoz való
hozzáférés ma már lehetséges az
EEA ózonhonlapján keresztül, amely
az orvosi és kórházi gyakorlatba
történő bevezetésével egyfajta
riasztási rendszert biztosít a
veszélyeztetett emberek számára.

Az EEA létre fog hozni egy online
levegőminőségi adatbázist, a
földi megfigyelő állomásoktól
és a GMES-program földi
megfigyeléseiből vett adatok
alapján annak érdekében, hogy
az egészségügy területén dolgozó
partnereink jobban megérthessék
a környezetszennyezésre
visszavezethető leggyakoribb
légzőszervi betegségeket.

A kialakuló környezetvédelmi problémák
azonosításának új módjai
Rendkívül fontos azoknak
az információtípusoknak az
előrejelzése, amelyekre a
döntéshozóknak, az iparnak és
az állampolgároknak szükségük
van döntéseik meghozatalához. Új
formátumban megjelenő Jelzések
(Signals) című kiadványunkon
keresztül felhívjuk olvasóink
figyelmét azokra a kérdésekre,
amelyek megítélésünk szerint nagy
súllyal szerepelnek a következő év
napirendjén.

A bioüzemanyagok, az
alternatív energiaforrások, az
ökoszisztéma-szolgáltatások és
az elektromágneses sugárzás
értékelése említhető jellemző
példaként arra, ahol az EEA
tevékenysége megelőzte a
közérdeklődést.
Munkánk az elővigyázatosság
elvére, a bizonyítékok
kiértékelésére, a változó mértékű
bizonytalanságok mellett
történő döntéshozásra, valamint
döntéstámogatási modellek és
forgatókönyvek alkalmazására épül.

A következő öt év során kidolgozunk
egy egyszerű számítási módszert,
ami lehetővé teszi a ma és a
holnap társadalmi és gazdasági
hatótényezőiből fakadó lehetséges
hatások előrejelzését.

Új munkamódszerek
Amint egyre több ember
meggyőződik arról, hogy
a környezet milyen fontos
szerepet játszik az életében,
robbanásszerűen növekszik a
megbízható helyi információk
iránti igény. Az EEA
hálózatain keresztül végzett
információszolgáltatás különleges
és pozitív tapasztalatokkal szolgál.
A legkorszerűbb technológiák és
szoftverek alkalmazásával képesek
vagyunk hasznosítani a tudomány
eredményeit az ellenőrzések és
megfigyelések során.

Ma rá kell eszmélnünk arra, hogy
az állampolgárok, különösen a
távoli területeken élő vagy az
életük vagy hivatásuk miatt a
környezethez közel álló emberek
megfigyelései sokat elmondanak.
Az olyan térségekben, mint
amilyen például az Északisarkvidék, gyakran előfordul,
hogy az őslakosok gyorsabban
észlelik a változásokat bármely
jól megtervezett mintavételi
programnál. Nagyon fontos lesz
ezeknek a bizonyítékforrásoknak
az ötvözése az értékelések és az
elemzések hivatalos világával.

Az EEA az állampolgárok globális
környezeti megfigyelésein keresztül
kiterjeszti és építi megfigyelési
és ismeretszerzési hálózatait és
forrásait. A következő öt év során
növeljük alkalmazásaink számát
a közös környezeti információs
rendszeren keresztül, a globális
és a helyi környezeti megfigyelési
szolgálatok széles körének
biztosítása érdekében.

Célunk
Nekünk, az EEA munkatársainak
az a célunk, hogy időszerű
és hasznos információkat és
ismereteket biztosítsunk az európai
döntéshozók és állampolgárok
számára, hogy ezzel szilárd alapot
teremtsünk a környezetpolitikákhoz,
megválaszoljuk mindennapi
életükben a környezettel
kapcsolatosan felmerülő
kérdéseiket, és gondoskodjunk
arról, hogy a környezettudatos
gondolkodás és oktatás beépüljön a
döntéshozás fő sodrába.

Mindezt az alábbiak szerint kívánjuk
elérni a következő öt év alatt:
• továbbra is támogatjuk az európai
környezetvédelmi jogszabályok
végrehajtását Európa
környezetének elemzéseivel és
értékeléseivel;
• gondoskodunk a kiváló minőségű
környezeti adatok, információk
és szolgáltatások folyamatos
elérhetőségéről;

• integrált környezeti értékeléseket
és jövőre vonatkozó
tanulmányokat készítünk
Európáról az egyre inkább
globalizálódó összefüggések
figyelembevételével;
• foglalkozunk a kritikus
környezetvédelmi problémákkal,
amint azok napirendre kerülnek;
• javítjuk a kommunikációt és
az információk eljuttatását
a döntéshozók és az
állampolgárok felé multimédiás,
felhasználóbarát, többnyelvű
szolgáltatásokon keresztül.

Stratégiai célkitűzéseink
Új stratégiánk három fő
tevékenységre épül:
• az európai uniós és a
nemzetközi környezetvédelmi
jogszabályokban, és különösen
a hatodik környezetvédelmi
cselekvési programban szereplő
információszükségletek további
támogatása;
• még időszerűbb értékelések
biztosítása arról, hogy a környezet
hogyan és miért változik, és hogy
a környezetpolitikák, többek
között a hatodik környezetvédelmi

cselekvési program, az Európai
Unió fenntartható fejlődési
stratégiája és a kapcsolódó
területek szabályozása hatékony-e;
• a környezeti adatok és ismeretek
Európán belüli összehangolásának
és terjesztésének
továbbfejlesztése.

Stratégiai célkitűzéseink a
következők:
• kulcsfontosságú szerep betöltése
az európai környezetpolitikák
és a kapcsolódó területek
kidolgozásában és
megvalósításában, különös
tekintettel az Európai Bizottság
környezetvédelmi cselekvési
programjára;
• a környezetpolitikák
hatékonyságának nyomon
követése az Európai Unióban és
az EEA tagállamaiban, valamint a

tagjelölt és a lehetséges tagjelölt
országokban;
• az Európai Unió fenntartható
fejlődési stratégiája nyomon
követésének támogatása
(a fenntartható fejlődési
mutatók segítségével), a
környezetvédelemmel kapcsolatos
legfontosabb kérdésekre
összpontosítva;
• integrált környezeti értékelések
és elemzések elkészítése a
hatodik környezetvédelmi
cselekvési programról és az
Európai Unió fenntartható fejlődési
stratégiájáról, környezeti témákról,
jövőre vonatkozó tanulmányok,
továbbá a társadalmi és gazdasági
szerkezetek változásaival
kapcsolatos korai figyelmeztetések
készítése;

• rendszeresebben frissített
információk, és ahol ez lehetséges,
közel valós idejű adatok elérhetővé
tétele a környezeti információk
időszerűségének javítása
érdekében, a közös környezeti
információs rendszeren és a
környezetvédelmi adatközpontokon
keresztül;
• új ötletek és gondolkodásmód
megelőlegezése, elsősorban az
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal,
az erőforrások felhasználásával,
a teret nyerő technológiákkal,
az újításokkal és magatartásunk
megváltoztatásával kapcsolatban;
• új, internetalapú szolgáltatások
kifejlesztése a környezeti nevelés
és oktatás szükségleteihez;

• hatékony kommunikációs és
információs szolgáltatásokon
keresztül annak biztosítása, hogy
a környezettudatos gondolkodás
beépüljön a döntéshozatal fő
sodrába és az európai polgárok
mindennapi életébe.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Unió ügynöksége. Feladatunk megbízható,
független tájékoztatást adni a környezetről. Jelentős információforrásként szolgálunk a környezetvédelmi
szakpolitika kidolgozásában, elfogadásában, végrehajtásában és kiértékelésében érintett felek, ezzel együtt
a nagyközönség számára is. Az EEA jelenleg 32 tagországot számlál.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

TH-80-09-583-HU-D

Európai Környezetvédelmi Ügynökség
(European Environment Agency)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Honlap: eea.europa.eu
Kapcsolatfelvétel: eea.europa.eu/enquiries

