Informējam. Skaidrojam. Iedvesmojam.
EVA stratēģija 2009.–2013. gadam

EVA stratēģija 2009.–2013. gadam
Šī EVA stratēģija iezīmē mūsu plānus nākamajiem pieciem gadiem. Tā ir veidota atbilstīgi
šodienas un rītdienas informācijas vajadzībām, ar vispārējo uzsvaru uz daudz plašāku
apkopotās vides informācijas izmantošanu. Mēs racionalizējam mūsu darbību, radot jaunus
darba paņēmienus, kā arī izstrādājot jaunas metodes, lai veicinātu videi labvēlīgu domāšanu
vispārējās ekonomiskās un sociālās politikas veidošanā.

Mūsu nākotnes plāns
Kļūt par atzītu vadošo pasaules organizāciju savlaicīgu,
būtisku un pieejamu Eiropas vides datu, informācijas,
zināšanu un novērtējumu sniegšanā.

Jauni vides informācijas
interpretācijas veidi
Liela dabas daļa ir sabiedrisks
labums, kas pieder visiem, taču ne
visi par to rūpējas. Lai labāk varētu
novērtēt dabas dotos labumus,
mums ir jāatrod veids, kā samaksāt
vislabāko cenu par tās aizsardzību
un saglabāšanu.
Eiropas Vides aģentūrā mēs
veidosim oficiālās statistikas
ekvivalentu attiecībā uz
ekoloģiskajiem pakalpojumiem un
vides aktīviem, lai nostatītu to līdzās
mūsu tradicionālajiem ekonomikas
aktīviem.

Šī darba gaitā mēs apstiprināsim
metodoloģisko pamatu
starptautiskam nolīgumam par
vides pārskatiem un sagatavosim
vērtējumu par Eiropas ekosistēmu
un pakalpojumiem – Eureca 2012.
gads. Nākotnē mums būs iespēja
pierādīt, kā uzņēmumi un
valdības var izmantot ekosistēmu
pakalpojumus pasaules ekonomikas
pārstrukturēšanai.

Jauni vides informācijas
izmantošanas veidi
Cilvēkiem ir vajadzīga jaunākā
informācija par vidi, kas tiem ir
visapkārt. Piemēram, to cilvēku
skaits, kuri ir pakļauti augsta ozona
līmeņa un cieto daļiņu ietekmei,
pieaug, jo pilsētu teritorijas aizvien
paplašinās. Piekļuve gandrīz vai
reāllaika ozona līmeņa datiem tagad
ir iespējama, izmantojot EVA Ozona
tīmekli, un ar to tiek iepazīstināti
ārsti un slimnīcas, lai varētu
nodrošināt brīdinājuma sistēmu pret
ozona līmeni jutīgiem cilvēkiem.

EVA nodrošinās gaisa kvalitātes
datu sniegšanu tiešsaistes režīmā,
izmantojot virszemes monitoringa
stacijas un Zemes novērojumus
GMES programmas ietvaros, lai
partneri veselības aizsardzības
sektorā varētu gūt labāku izpratni
par izplatītajām elpceļu slimībām,
kas saistītas ar vidi.

Jauni aktuālo vides problēmu
identifikācijas veidi
Ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt tos
informācijas veidus, kas nākotnē
būs nepieciešami politikas
veidotājiem, rūpniecībai un
iedzīvotājiem, lai varētu pieņemt
lēmumus. Izmantojot mūsu
atjaunoto izdevumu „Signāli”, mēs
lasītāju uzmanību pievērsīsim
tiem jautājumiem, kuri, pēc mūsu
domām, varētu kļūt ļoti aktuāli
nākamā gada laikā.
Tipiski piemēri gadījumiem, kad EVA
darbība ir apsteigusi sabiedrības
pieprasījumu, ir biodegviela,
enerģijas subsīdijas, ekosistēmas
pakalpojumu vērtēšana un
elektromagnētiskais starojums.

Mūsu darbs ir balstīts uz
piesardzības principu, pierādījumu
izvērtēšanu, lēmumu pieņemšanu
dažādas pakāpes nenoteiktības
apstākļos un lēmumus pamatojošu
modeļu un scenāriju izmantošanu.
Nākamo piecu gadu laikā mēs
izstrādāsim vienkāršu aprēķina
metodi, kas ļaus mums prognozēt
iespējamo ietekmi uz vidi, ko rada
šodienas un rītdienas sociālie un
ekonomiskie faktori.

Jaunas darba metodes
Tā kā aizvien vairāk cilvēku
pārliecinās par to, cik svarīga
nozīme viņu dzīvē ir apkārtējai
videi, pieprasījums pēc drošas
vietējās informācijas ievērojami
pieaudzis. Informācijas sniegšana
caur EVA tīkliem ir unikāla un
pozitīva pieredze. Izmantojot
modernu tehnoloģiju un
programmatūru, mēs esam spējuši
izmantot zinātnes sasniegumus
uzraudzībai un novērošanai.

Mūsdienās ir kļuvis skaidrs,
ka vienkāršiem iedzīvotājiemnovērotājiem, jo īpaši tiem, kas
dzīvo attālos reģionos vai ikdienā
saskaras ar vidi savas dzīves vai
profesijas dēļ, ir daudz ko pastāstīt.
Strādājot reģionos, piemēram,
Arktikā, bieži vien var konstatēt,
ka vietējie iedzīvotāji spēj atklāt
izmaiņas daudz ātrāk nekā jebkura
labi izstrādāta paraugu ņemšanas
programma. Šo pierādījumu avotu
sniegto datu apvienošanai ar oficiālo
novērtējumu un analīzes pasauli būs
ļoti svarīga nozīme.

EVA paplašina un veido savus
novērošanas un zināšanu
apkopošanas tīklus un avotus,
izmantojot savu globālo iedzīvotāju
vides observatoriju. Nākamo
piecu gadu laikā mēs palielināsim
lietojumprogrammu skaitu caur
Kopējo vides informācijas sistēmu,
lai nodrošinātu plašu – gan globāla,
gan arī vietēja rakstura – vides
monitoringa pakalpojumu klāstu.

Mūsu uzdevums
Mūsu – EVA – mērķis ir dot Eiropas
likumdevējiem un pilsoņiem piekļuvi
savlaicīgai un būtiskai informācijai
un zināšanām, lai nodrošinātu labu
vides politikas pamatu, lai palīdzētu
atbildēt uz cilvēku jautājumiem par
vidi saistībā ar viņu ikdienas dzīvi
un lai nodrošinātu vides domāšanas
un izglītības iesaistīšanu lēmumu
pieņemšanas procesā.

Mēs centīsimies sasniegt šo mērķi
turpmāko piecu gadu laikā:
• turpinot atbalstīt Eiropas
vides tiesību aktu īstenošanu,
izmantojot Eiropas vides analīzes
un novērtējumus;
• nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi
augstas kvalitātes vides datiem,
informācijai un pakalpojumiem;
• arvien vairāk gatavojot Eiropas
vides integrētus novērtējumus
un nākotnes pētījumus globālā
kontekstā;

• risinot kritiskas vides prioritātes
tūlīt pēc to parādīšanās politikas
darba kārtībā;
• uzlabojot saziņu ar lēmumu
pieņēmējiem un pilsoņiem un
izplatot tiem vides materiālus,
izmantojot multividi un lietotājam
draudzīgu, daudzvalodu
informāciju.

Mūsu stratēģiskie mērķi
Mūsu jaunā stratēģija pamatojas uz
trim galvenajiem pasākumiem:
• turpināt atbalstīt informācijas
vajadzības, noteiktas ES un
starptautiskajos vides tiesību
aktos, un jo īpaši tās 6. vides
rīcības programmā;
• savlaicīgāk nodrošināt
novērtējumus par to, kā un kāpēc
vide mainās, un to, vai vides
politika, tostarp 6. vides rīcības
programma, ES ilgtspējīgas

attīstības stratēģija un ar tām
saistītajās jomās īstenotā politika,
ir bijusi efektīva;
• uzlabot vides datu un zināšanu
koordināciju un izplatīšanu Eiropā.

Mūsu stratēģiskie mērķi ir:
• spēlēt vadošu lomu Eiropas
vides politikas un ar to saistītu
tēmu – jo īpaši Eiropas Komisijas
vides rīcības programmas –
izstrādāšanā un īstenošanā;
• uzraudzīt ES un EVA dalībvalstu,
kā arī kandidātvalstu un
potenciālo kandidātvalstu vides
politikas efektivitāti;

• atbalstīt ES Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzraudzību (izmantojot
ilgtspējīgas attīstības rādītājus),
vēršot uzmanību uz galvenajiem
ar vidi saistītajiem jautājumiem;
• gatavot integrētus vides
novērtējumus un veikt analīzes
par 6. vides rīcības programmu
un ES Ilgtspējīgās attīstības
stratēģiju, vides tēmām, nākotnes
studijām un sniegt iepriekšējus
brīdinājumus par vides izmaiņām,
saistītām ar izmaiņām sabiedrības
un ekonomiskajās struktūrās;

• nodrošināt piekļuvi regulāri
atjauninātai informācijai un, ja
iespējams, tuvu reāllaika datiem,
lai uzlabotu caur Kopējās vides
informācijas sistēmu un Vides
datu centriem sniegtās vides
informācijas savlaicīgumu;
• paredzēt jaunas idejas un
domāšanu, jo īpaši attiecībā
uz ekosistēmu pakalpojumiem,
resursu izmantošanu, jaunām
tehnoloģijām un inovācijām, un
uzvedības izmaiņām;

• izstrādāt jaunus tīmekļa bāzes
pakalpojumus vides izglītības
vajadzībām;
• palīdzēt nodrošināt, izmantojot
efektīvus sakarus un informācijas
pakalpojumus, lai vides domāšana
tiktu ieviesta lēmumu pieņemšanas
procesā, kā arī Eiropas pilsoņu
ikdienas dzīvē.

Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir Eiropas Savienības struktūra. Mūsu uzdevums ir sniegt pamatotu,
neatkarīgu informāciju par vidi. Mēs esam nozīmīgākais informācijas avots tiem, kas ir iesaistīti vides
politikas veidošanā, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī plašai sabiedrībai. Pašlaik EVA ir 32
dalībvalstis.
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