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L-Istrateġija tal-EEA 2009–2013
Din l-Istrateġija tal-EEA tiddeskrivi l-pjanijiet tagħna għall-ħames snin li ġejjin. Hija mfassla
madwar il-ħtiġiet ta’ informazzjoni tal-lum u ta’ għada b’enfasi ġenerali fuq użu usa’
tal‑informazzjoni ambjentali li qiegħda tinġabar. Qegħdin narmonizzaw l-attivitajiet tagħna,
noħolqu modi ġodda ta’ ħidma, u qegħdin niżviluppaw metodi ġodda biex nintegraw il-ħsieb
ambjentali fit-tfassil tal-politika ekonomika u soċjali.

Il-Viżjoni tagħna
Li nkunu rikonoxxuti bħala l-korp dinji ewlieni
għall‑provvediment ta’ dejta, informazzjoni, għarfien
u evalwazzjonijiet ambjentali Ewropej li jkun fil-pront,
rilevanti u aċċessibbli.

Metodi ġodda kif ninterpretaw
l-informazzjoni ambjentali
Il-parti l-kbira tan-natura hija
ġid pubbliku, ta’ kulħadd, iżda
mhux ikkurat minn kulħadd. Biex
jgħinuna nagħtu valur lill-benefiċċji
tan‑natura se jkollna nsibu modi kif
inħallsu l-prezz xieraq għall-ħarsien
u l-konservazzjoni tagħha.
Fl-EEA, ser inkunu qed nibnu
l-ekwivalenti ta’ statistiċi uffiċjali
għal servizzi ekoloġiċi u beni
ambjentali; biex dawn jitpoġġew
maġenb il-beni tradizzjonali
tal‑ekonomija tagħna.

Fi triqitna sejrin nikkonfermaw
il-bażi metodoloġika għal ftehim
internazzjonali dwar verifiki
ambjentali, u sejrin nipproduċu
evalwazzjoni tal-ekosistemi u
servizzi Ewropej — Eureca 2012.
Fil-ġejjieni sejrin inkunu kapaċi nuru
kif il-kumpaniji u l-gvernijiet jistgħu
jdaħħlu servizzi ta’ ekosistemi biex
jirristrutturaw l-ekonomija globali.

Metodi ġodda kif nużaw
l-informazzjoni ambjentali
In-nies jeħtieġu informazzjoni
aġġornata dwar l-ambjent tagħhom.
Pereżempju, in-numru ta’ nies
affettwati mill-espożizzjoni ta’
livelli għoljin ta’ ożonu u materja
partikulata qed jikber hekk kif
iż‑żoni urbani qeħdin ikomplu jikbru
wkoll. Issa l-aċċess għal dejta li hija
qrib tal-ħin reali huwa disponibbli
permezz tal-web tal-Ożonu tal-EEA,
u qiegħda tiġi introdotta lit-tobba u
lill-isptarijiet biex tipprovdi sistema
ta’ allerta għal individwi vulnerabbli.

Fl-EEA, sejrin nipprovdu dejta online
dwar il-kwalità tal-arja, bl‑użu ta’
stazzjonijiet ta’ monitoraġġ fuq
l-art u osservazzjonijiet tad-dinja
mill‑programm GMES, sabiex
l-imsieħba fil-qasam tas-saħħa
jkunu jistgħu jifhmu aktar dwar
il‑mard respiratorju prevalenti
relatat mal‑ambjent.

Metodi ġodda kif nidentifikaw
problemi ambjentali friski
Huwa estremament importanti li
nantiċipaw it-tip ta’ informazzjoni
li jkunu jeħtieġu dawk li jfasslu
l-politika, l-industrija u ċ-ċittadini
biex jieħdu deċiżjonijiet fil-futur.
Permezz tal-pubblikazzjoni tagħna
taħt għamla ġdida ‘Sinjali’, sejrin
inressqu għall-attenzjoni tal-qarrejja
tagħna dawk il-kwistjonijiet li aħna
nikkunsidraw li probabbli jkollhom
impatt kbir fuq l-aġenda għas-sena
li ġejja.
Eżempji tipiċi fejn l-EEA ħadmet
qabel it-talba pubblika huma
l-agrofjuwils, is-sussidji tal‑enerġija,
il-valutazzjoni ta’ servizzi ta’
ekosistemi u r-radjazzjoni
elettromanjetika.

Ix-xogħol tagħna huwa bbażat
fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni,
l-evalwazzjoni tal-piż tal-evidenza,
it-teħid ta’ deċiżjonijiet skont gradi
differenti ta’ inċertezza u l-użu
ta’ mudelli u xenarji ta’ appoġġ
għad‑deċiżjonijiet.
Fil-ħames snin li ġejjin sejrin
noħolqu kalkolu sempliċi li jagħtina
l-opportunità li nantiċipaw l-impatti
ambjentali potenzjali li jiżviluppaw
mill-ixprunaturi soċjali u ekonomiċi
tal-lum u ta’ għada.

Metodi ġodda ta’ ħidma
Hekk kif aktar u aktar nies qegħdin
isiru konvinti dwar l-importanza
tal-ambjent f’ħajjithom, id‑domanda
għal informazzjoni lokali
affidabbli kibret b’mod enormi.
Il-provvediment ta’ informazzjoni
permezz tan-netwerks tal- EEA
kienet esperjenza unika u
pożittiva. Bl-użu ta’ teknoloġiji u
softwer aġġornati, konna kapaċi
napprofittaw mill-progress xjentifiku
fil-monitoraġġ u fl-osservazzjoni.

Illum, huwa magħruf li għandhom
ħafna x’jgħidu l-osservaturi ċittadini,
b’mod speċjali dawk li jgħixu
f’reġjuni remoti, jew huma qrib
l-ambjent minħabba t-tip ta’ ħajja
jew professjoni tagħhom. Minħabba
li jaħdmu f’reġjuni bħall‑Arktiku,
huma spiss in-nies indiġeni li
jindunaw bil-bidliet ħafna qabel
kwalunkwe programm tajjeb ta’ ġbir
ta’ kampjuni. L-ikkumbinar ta’ dawn
is-sorsi ta’ evidenza mad-dinja
formali tal-evalwazzjoni u l-analiżi
sejjer ikun importanti ħafna.

L-EEA qiegħda testendi u
tibni n-netwerk u s-sorsi
tagħha għall‑ossevazzjoni u
l-ġbir tal‑għarfien permezz
tal‑osservatorju tal-ambjent globali
taċ-ċittadini. Matul il-ħames snin
li ġejjin, sejrin inwessgħu l-għadd
ta’ applikazzjonijiet, permezz
tas-Sistema ta’ Informazzjoni
Ambjentali Kondiviża sabiex
nipprovdu firxa wiesgħa ta’ servizzi
ta’ monitoraġġ ambjentali minn dak
globali għal dak lokali.

Il-mira tagħna
Il-mira tagħna fl-EEA hija li
nipprovdu lil dawk li jieħdu
d-deċiżjonijiet u liċ-ċittadini Ewropej
b’faċilitá li jiksbu informazzjoni
u għarfien li jkunu rilevanti u
f’waqthom biex jipprovdu bażi
b’saħħitha għall-politiki ambjentali,
biex ngħinu nsibu tweġiba
għall‑mistoqsijiet tagħhom dwar
l-ambjent fil-ħajja tagħhom ta’
kuljum u li niżguraw li l-ħsieb
u l-edukazzjoni dwar l-ambjent
jitpoġġew fil-qalba tat-teħid
tad‑deċiżjonijiet.

Aħna qegħdin nimmiraw li niksbu
dan fil-ħames snin li ġejjin billi:
• inkomplu nappoġġjaw
l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni
ambjentali Ewropea permezz ta’
bosta analiżiji u evalwazzjonijiet
tal-ambjent Ewropew;
• niżguraw faċilitá kontinwa għal
ksib ta’ dejta, informazzjoni u
servizzi ambjentali ta’ kwalità
għolja;
• nipproduċu evalwazzjonijiet
ambjentali integrati u studji dwar
il-ġejjieni għall-Ewropa dejjem
aktar fil-kuntest globali;

• nindirizzaw prijoritajiet ambjentali
kritiċi hekk kif dawn jitfaċċaw fuq
l-aġenda politika;
• intejbu l-komunikazzjonijiet
u t-tixrid lil dawk li jieħdu
d-deċiżjonijiet u liċ-ċittadini
permezz ta’ informazzjoni
multimedjali, faċli biex tintuża u
multilingwistika.

L-objettivi strateġiċi tagħna huma li
L-istrateġija l-ġdida tagħna hija
mibnija fuq tliet attivitajiet ewlenin:
• il-kontinwazzjoni tal-appoġġ
tal-ħtiġiet ta’ informazzjoni
kif stabbiliti fil-leġiżlazzjoni
ambjentali tal-UE u dik
internazzjonali u b’mod speċjali
tas-6 Programm ta’ Azzjoni
Ambjentali tagħha;
• l-għoti ta’ evalwazzjonijiet aktar
f’waqthom dwar kif u għaliex qed
jinbidel l-ambjent u jekk kienux
effettivi il-politiki ambjentali,

inkluż is-6 Programm ta’ Azzjoni
Ambjentali, l-Istrateġija tal-UE
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u dawk
f’oqsma relatati;
• it-titjib tal-koordinazzjoni u t-tixrid
ta’ dejta u għarfien ambjentali
madwar l-Ewropa.

L-objettivi strateġiċi tagħna huma li:
• ikollna rwol fundamentali
fl‑iżvilupp u fl-implimentazzjoni
ta’ politiki ambjentali Ewropej u
oqsma relatati, b’mod speċjali
il‑Programm ta’ Azzjoni Ambjentali
tal-Kummissjoni Ewropea;
• nimmonitorjaw l-effikaċja
tal‑politiki ambjentali tal-UE
u tal‑pajjiżi membri tal-EEA
u f’pajjiżi kandidati u dawk
potenzjalment kandidati;

• nappoġġjaw il-monitoraġġ
tal‑Istrateġija tal-UE dwar
l-Iżvilupp Sostenibbli (permezz
ta’ assistenza għall-Indikaturi
tal‑Iżvilupp Sostenibbli) billi
niffukaw fuq kwistjonijiet ewlenin
li huma relatati mal-ambjent;
• inwettqu evalwazzjonijiet
ambjentali integrati u diversi
analiżi tas-6 Programm ta’ Azzjoni
Ambjentali u tal-Istrateġija tal-UE
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, temi
ambjentali, studji dwar il-ġejjieni
u twissijiet bikrija marbuta
mal‑bidliet fl-istrutturi soċjetali u
ekonomiċi;

• nipprovdu faċilitá għal ksib ta’
informazzjoni aġġornata b’mod
aktar regulari u fejn huwa
possibbli, għal dejta qrib il-ħin
reali biex tkun tista’ tinkiseb
ferm iktar malajr l-informazzjoni
ambjentali permezz tas-Sistema
ta’ Informazzjoni Ambjentali
Kondiviża u ċ-Ċentri tad-Dejta
Ambjentali;
• nantiċipaw ideat u ħsibijiet ġodda,
b’mod speċjali dwar servizzi ta’
ekosistemi, l-użu tar-riżorsi u
teknoloġiji u innovazzjonijiet friski
u bidliet fl-imġiba;

• niżviluppaw servizzi ġodda bbażati
fuq il-web għall-ħtiġijiet edukattivi
ambjentali;
• ngħinu niżguraw, permezz ta’
servizzi ta’ komunikazzjoni u
informazzjoni effettivi, li l-ħsieb
ambjentali jitqiegħed fil-qalba
tat‑teħid ta’ deċiżjonijiet u tal-ħajja
ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej.

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija aġenzija tal-Unjoni Ewropea. Xogħolna hu li nipprovdu
informazzjoni tajba u indipendenti dwar l-ambjent. Aħna sors ewlieni ta’ informazzjoni għal dawk involuti
fl-iżvilupp, l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ politika ambjentali, kif ukoll għall-pubbliku in
ġenerali. Fil-preżent, l-EEA għandha 32 pajjiż membru.
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