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Achtergrondinformatie
Het Europees Milieuagentschap (EMA) werd in 1990 ofÞcieel opgericht bij Verordening (EEG)
nr. 1210/90 (en gewijzigd bij de Verordeningen (EG) nr. 933/90 en (EG) nr. 1641/03). Het besluit
om het agentschap te vestigen in Kopenhagen werd genomen in 1993; sinds 1994 is het agentschap
operationeel.
Het Milieuagentschap is de toonaangevende overheidsinstantie in Europa die zich bezig houdt met
het verschaffen van tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare informatie aan beleidsmakers en
het publiek ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Het agentschap helpt een aanzienlijke en
meetbare verbetering van het milieu in Europa te realiseren.
Tot de werkzaamheden van het Milieuagentschap behoren het coördineren van Eionet en een
informatiesysteem, het verzamelen en analyseren van door de diensten van de Europese Commissie,
de lidstaten van het EMA, internationale organisaties, conventies en overeenkomsten gedeelde
milieugegevens, het formuleren van beleidsmatig relevant advies en het wijd verspreiden en
beschikbaar maken van deze en andere informatie.
In overeenstemming met de vereisten van de oprichtingsverordening vormt deze strategie 2004–2008
het derde meerjaren-werkprogramma van het Milieuagentschap. Het werd goedgekeurd tijdens de
vergadering van de raad van bestuur op 25 november 2003.
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Voorwoord van de voorzitter van de
raad van bestuur

Het begin van deze nieuwe vijfjarige strategie van het EMA valt samen met mijn
aantreden als voorzitter van de raad van bestuur van het agentschap. Ik voel mij vereerd
voor deze belangrijke functie te zijn verkozen en kijk uit naar een nauwe samenwerking
met de leden van de raad en de directeur Jacqueline McGlade om de strategie van het
EMA in de komende jaren uit te voeren.
Namens de raad dank ik de vertrekkende voorzitter, Kees Zoeteman, voor zijn
toegewijde en kundige leiding van het agentschap in de afgelopen vier jaar. Wij wensen
hem het beste in zijn toekomstige werkzaamheden.
Voor de komende vijf jaar wil ik twee strategische dimensies van de verdere ontwikkeling
van het EMA benadrukken.
Ten eerste de uitbreiding, waarbij het EMA de voorhoede vormt op het gebied van
Europese integratie. Daar waar de Europese Unie uitkijkt naar een uitbreiding tot 25
lidstaten op 1 mei 2004, telt het EMA al 31 lidstaten, Roemenië, Bulgarije en Turkije
inbegrepen. Ook werken wij nauw samen met de landen op de westelijke Balkan. Op
deze manier vergroot het EMA niet alleen de kwaliteit en het bereik van informatie over
het milieu, maar speelt het ook een kleine rol in het stabiliseren en ontwikkelen van deze
landen ten behoeve van vrede en welvaart in Europa als geheel.
Ten tweede, de grotere nadruk die gelegd zal worden op het evalueren van de
doelmatigheid van beleidsmaatregelen. Milieubeleid is niet langer vrijblijvend. Om politici
en het publiek ervan te overtuigen dat milieubeleid noodzakelijk is en goed voor de
samenleving als geheel, moeten wij kunnen aantonen dat het daadwerkelijk vruchten
afwerpt op een doelmatige manier.
Ik juich het toe dat de Europese Commissie ook een duidelijke rol op dit gebied ziet
weggelegd voor het EMA. Wij zullen nauw met haar samenwerken om concrete resultaten
te verschaffen.
Lars-Erik Liljelund
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Voorwoord door de voorzitter van
het wetenschappelijk comité

Het wetenschappelijk comité verwelkomt en ondersteunt deze strategie waarin de
voornaamste prioriteiten voor de komende vijf jaar uiteen worden gezet. Dankzij deze
solide basis zal het Agentschap in staat zijn aanzienlijk meer onafhankelijke en kwalitatief
hoogwaardige informatie te verstrekken ten bate van het milieu en de burgers van
Europa.
Het comité kijkt uit naar de rol die voor hem is weggelegd in deze nieuwe ontwikkeling.
Het EMA moet zich niet zelf met onderzoek bezighouden, maar moet voortbouwen op
de nieuwste bevindingen van de wetenschappelijke wereld en deze integreren in de
informatie die het verstrekt. De leden van het wetenschappelijk comité hebben allen
een uitstekende reputatie en bestrijken samen alle wetenschappelijke gebieden die van
belang zijn voor het werk van het agentschap. Het is dus onze taak om de banden te
verstevigen tussen de academische wereld en het EMA en om met een kritisch oog naar
zijn werk te kijken.
Nooit is deze brugfunctie tussen de onderzoeksgemeenschap en de beleidswereld zo
belangrijk geweest als voor de verdere ontwikkeling van indicatoren. Het vastleggen
van complexe wetenschappelijke opvattingen, theorieën en hypothesen in gemakkelijk
te begrijpen en algemeen aanvaarde indicatoren vormt de basis van het werk van het
agentschap. Het ontwikkelen van indicatoren die het verband tussen de ecologische,
sociale en economische dimensies van duurzame ontwikkeling illustreren is een
belangrijke uitdaging. Er bestaat ook een behoefte aan geaggregeerde indicatoren die
grote hoeveelheden informatie over verschillende gebieden samenvatten. In dit geval is
het zaak tegemoet te komen aan de behoefte zonder de vaak complexe en tegenstrijdige
trends die achter de geaggregeerde cijfers liggen, uit het oog te verliezen.
Tot besluit wil ik het accent leggen op het cruciale belang van waarborging van de
kwaliteit van gegevens en beoordelingen alsook de kwantiÞcering van onzekerheden.
Transparantie in dit opzicht is onontbeerlijk als cliënten en het grote publiek in staat
moeten zijn goed gebruik te maken van de informatie die het agentschap verstrekt.
Het wetenschappelijk comité verdiept zich al in deze vraagstukken en streeft ernaar het
agentschap hierbij tot steun te zijn.
Bedrich Moldan
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Overzicht door de directeur

De kwaliteitvan het leven van mensen is voor een groot deel afhankelijk van het milieu
waarin zij leven, maar ook van hun sociale en economische ontwikkeling. Het EMA speelt
een essentiële rol in het veiligstellen van de toekomst van Europa door beleidsmakers en
het publiek te voorzien van tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare informatie over de
stand van zaken op milieugebied.
De context waarin het agentschap zich ontwikkelt verandert snel. In eerste instantie
opgericht als een organisatie die informatie en gegevens over het milieu kan verstrekken,
wordt het agentschap vandaag de dag gevraagd door het Europees Parlement, de
Europese Commissie en zijn lidstaten om niet alleen verslag te doen en te adviseren
over de stand van zaken op milieugebied en technische vraagstukken met betrekking tot
milieubescherming en het duurzame gebruik van natuurlijke bronnen, maar ook over de
doelmatigheid van belangrijke beleidsmaatregelen op het gebied van het milieu en de
verschillende economische sectoren, en de uitvoering daarvan. De komende vijf jaar zal
het agentschap zijn werkterrein uitbreiden en een reeks beleidsprocessen ondersteunen
door kennis over het milieu in Europa en over de maatregelen die genomen zijn om het
milieu te beschermen beschikbaar te stellen.
Een van de belangrijkste thema’s voor lidstaten is het efÞciënter maken van de
verslaglegging. De komende vijf jaar zal het agentschap samen met zijn voornaamste
internationale partners, zoals de Europese Commissie (met name Eurostat en het JRC),
de OESO, en verscheidene internationale conventies, ernaar toewerken dat gegevens
slechts eenmaal hoeven te worden gerapporteerd en aansluitend voor vele doeleinden
kunnen worden gebruikt. Om deze tendens te versterken zal het agentschap de
kwaliteitsborging van de informatie die het gebruikt verder ontwikkelen en verbeteren;
hiertoe wordt binnen het agentschap een kwaliteitscontrole- en -beheersysteem
opgezet. Dat systeem zal toegankelijk zijn voor het EMA-netwerk van gouvernementele
organisaties, agentschappen, maatschappelijke groeperingen, industrieën en specialisten,
zodat gegevens kunnen worden gevolgd vanaf de bron tot aan het uiteindelijke gebruik.
Deze activiteiten zullen ondersteund worden door een versterkt programma voor de
opbouw van capaciteit in nieuwe lidstaten.
Het EMA werkt er hard aan om de doelstellingen die beschreven zijn in de wetgeving
en werkprogramma’s van de Europese Commissie te verwezenlijken met betrekking tot
de uitbreiding, stabiliteit en veiligheid, duurzame ontwikkeling en een allesomvattende
economie. Via een geïntegreerde beoordeling van milieuverbetering of -verslechtering zal
het EMA een uniek beeld kunnen verschaffen van de gevolgen voor economische sectoren
en beleidsgebieden. Het agentschap beoogt de komende vijf jaar deze capaciteiten
verder uit te breiden dankzij een reeks geïntegreerde evaluaties van de wisselwerking
tussen de belangrijkste sectoren en het milieu en een aantal horizonverkennende studies
en scenario-analyses om eventuele bedreigingen en kansen vroegtijdig te herkennen.
Zo moet het mogelijk worden een uitvoerbaar, veilig en stabiel model voor duurzame
ontwikkeling vast te stellen.
Jacqueline McGlade
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Nieuwe opzet EMA
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Organisatie en netwerken EMA

De reorganisatie van het agentschap zal in januari 2004 rond zijn, juist op tijd om te beginnen met de
werkzaamheden van de strategie 2004–2008. Beoogd wordt met de nieuwe structuur beter in te spelen op de
veranderende behoeften van de voornaamste cliënten en de toegang tot gegevens, informatie en individuele
deskundigen transparanter te maken. Er zijn groepen gevormd die mensen samenbrengen om te werken aan
meer geïntegreerde activiteiten op het gebied van sectorale analyse, beleidsanalyse, ontwikkeling van nieuwe
informatiesystemen met inbegrip van geo-informatie, scenario-beschrijvingen en evaluaties van belangrijke
onderwerpen zoals biodiversiteit, chemische stoffen, afval, luchtkwaliteit, klimaatverandering en milieu en
gezondheid.
Om de communicatie met het Europees Parlement, de Commissie, andere communautaire instellingen, lidstaten
en partners in de rest van de wereld doelmatiger te maken is een afdeling voor interne zaken opgericht. Deze
nieuwe afdeling is verantwoordelijk voor nieuwe producten, zoals brieÞngs, updates en multimediamiddelen en
ook voor een communicatiestrategie.
Het EMA is een netwerkorganisatie: het verlaat zich in belangrijke mate op Eionet voor adviezen en gegevens
over indicatoren, gegevensstromen en het rationaliseren van informatie. De informatie over de stand van
zaken wat betreft de invoering van beleidsmaatregelen wordt nu gekanaliseerd door een nieuw netwerk van
Europese agentschappen voor milieubescherming. De komende vijf jaar zal het agentschap het draagvlak
van zijn netwerken vergroten en deze proberen uit te breiden door middel van een actieve benadering
van belanghebbenden ter ondersteuning van de ontwikkeling van mogelijke scenario’s, de evaluatie van
beleidsmaatregelen en de kwaliteitsborging van gegevens.

Hoofdstadia in de beleidscyclus,
ondersteund door gegevens, informatie en kennis
Thema-identiÞcatie
(1)
Doelmatigheid van
beleidsmaatregelen
(6)

Uitvoering van
beleidsmaatregelen
(5)

Thema-afbakening
(2)
Gegevens
Informatie
Kennis

Ontwikkeling van
beleidsmaatregelen
(4)
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IdentiÞcatie van
beleidsmaatregelen
(3)

Een geïntegreerd standpunt

Milieu-onderwerpen en sectorale onderwerpen
De strategie van het EMA is afgestemd op het zesde milieuactieprogramma. Het agentschap werkt
op vier grote thematische gebieden: aanpak klimaatverandering, aanpak verlies biodiversiteit/inzicht
in ruimtelijke verandering, bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven, gebruik en
beheer van natuurlijke bronnen en afval. Elk van deze onderwerpen wordt beïnvloed door een reeks
maatschappelijke en sectorale processen. De komende vijf jaar zal het EMA de verbanden tussen
deze vraagstukken en de sectoroverschrijdende gevolgen voor het milieu evalueren. Een beperkte set
kernindicatoren zal gebruikt worden bij de rapportage over de impact van bepaalde sectoren op trends in
milieu en de gezondheid van ecosystemen.
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Het milieu in Europa

4

Informatiesystemen en netwerken

Het EMA/Eionet-informatiesysteem
is opgezet ter ondersteuning van
alle activiteiten van het EMA en
Eionet in verband met gegevens- en
informatiestromen van landen en derden
naar het EMA, en ook van de evaluaties en
kennis die aan de landen, communautaire
instellingen en andere cliënten beschikbaar
worden gesteld. Het omvat de in de
netwerken vertegenwoordigde mensen
en organisaties, hun activiteiten en
de ondersteunende infrastructuur en
elektronische hulpmiddelen.
De komende vijf jaar stelt het agentschap
als prioriteit het verbeteren van het
systeem om de ontwikkeling van de
producten en diensten van het EMA
doelmatiger te ondersteunen en het
netwerk met de voor de gebruikers
noodzakelijke capaciteiten uit te breiden. Er
zullen procedures voor kwaliteitsbewaking
worden geïntroduceerd en versterkt ter
waarborging van de standaardisering,
homogenisering en verduidelijking van
gegevensdeÞnities voor de gebruikers.
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(a) Kerneindicatoren
Indicatoren worden voornamelijk gebruikt om informatie
op een duidelijke en eenvoudige manier over te dragen.
Indicatoren leggen het accent op aspecten die als relevant
voor het beleid worden beschouwd, waarbij zo veel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens. Over het
algemeen kwantiÞceren indicatoren informatie door verschillende
en meervoudige gegevenssets te integreren en helpen zij
onderliggende tendensen in complexe verschijnselen zichtbaar te
maken.
In de afgelopen vijf jaar heeft het agentschap met zijn leden
gewerkt aan de ontwikkeling van een reeks kernindicatoren en
indexen om de stand van zaken op het gebied van het milieu weer
te geven in de context van analyses van economische prestaties,
sociale ontwikkeling en uitvoering van beleid. In het eerste jaar
van de strategie zal het agentschap de reeks kernindicatoren
en daarmee samenhangende gegevensstromen uit de lidstaten
consolideren. Deze informatie zal vervolgens door het EMA en
Eionet worden gebruikt om op Europees niveau de geboekte
voortgang af te zetten tegen beleidsdoelstellingen en om de
prestaties van landen op het gebied van het milieu te vergelijken,
gebruik makend van vergelijkbare gegevens en consistente
methoden.
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Voorts zal het EMA een bijdrage leveren
aan de door de Commissie aangevoerde
herziening van de wijze van rapportage
en het informatiesysteem uitbreiden

tot een gedeeld Europees geïntegreerd geo-informatiesysteem
in overeenstemming met Inspire (Infrastructure for spatial
information in Europe) en GMES-initiatieven (Global monitoring for
environment and security).
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(b) Stroomlijnen van het
systeem
Het netwerk zal worden uitgebreid
met nieuwe vaardigheden die voor
de ontwikkeling van het nieuwe soort
producten en diensten in de komende vijf
jaar nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied
van duurzame ontwikkeling.
Het agentschap zal evaluaties maken van
de prestaties van landen met betrekking
tot het verschaffen en de kwaliteit van
gegevens door middel van het rapport over
prioritaire gegevensstromen van Eionet.
Het agentschap zal de samenwerkingsverbanden intensiveren met externe
organisaties die betrokken zijn bij
gegevensstromen (ook geo-informatie) en
indicatoren, zoals OESO, Eurostat en JRC,
die met name proÞteren van het GMESinitiatief.
De elektronische hulpmiddelen en
infrastructuur worden verder ontwikkeld
en de analyse van bedrijfsprocessen in het
kader van Reportnet worden voortgezet;
gelden van de Commissie en het EMA
worden gebruikt om de informatiestromen
efÞciënter, transparanter en voor vele
doelen beschikbaar te maken.
Het datawarehouse van het EMA
onderbouwt de reeks kernindicatoren
en verschaft een kader voor
sectoroverschrijdende analyses. Met
interactieve hulpmiddelen wordt het voor
gebruikers mogelijk om milieugegevens
te analyseren, op indicatoren gebaseerde
evaluaties uit te voeren voor eigen
doeleinden en wordt een verwijzing naar
’best practice’ ingebouwd.
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(c) Communicatie met het publiek
Het EMA zal zijn communicatiesysteem verbeteren om zich tot zijn
belangrijkste cliënten en het algemene publiek te wenden via de
meest geschikte communicatiekanalen.
De komende vijf jaar zal een uitgebreid geograÞsch
internetportaal voor regionale en geselecteerde lokale informatie
beschikbaar worden gemaakt. Doel hiervan is het publiek in staat
te stellen informatie te vinden over hun directe omgeving. Door
eenvoudigweg een postcode in te voeren of door gebruikmaking
van interactieve kaarten en instrumenten kunnen mensen
informatie vinden over milieuomstandigheden betreffende
lucht, land en water plus informatie over van kracht zijnde
milieumaatregelen en -verordeningen. Het portaal wordt gevormd
door het combineren van de activiteiten van het agentschap
met initiatieven van de Verenigde Naties alsmede internationale,
nationale en communautaire initiatieven.
Het systeem zal een verscheidenheid aan historische en
realtime-gegevens over de kwaliteit van het milieu bevatten.
In 2004 bijvoorbeeld wordt bij het EMA een register geopend
over de uitstoot van vervuilende stoffen in Europa; hiermee
wordt lokatie-speciÞeke informatie verstrekt over individuele
vergunningplichtige bedrijven. In de komende vijf jaar zal het
agentschap meer onderwerpen behandelen en tegen 2008 moet
het systeem het volledige geograÞsche gebied van de EMAlidstaten bestrijken.
Web- en multimediadiensten zullen worden ontwikkeld voor
jongeren.

Aanpak klimaatverandering

Het voorkomen of afremmen van
klimaatverandering is een belangrijk
aandachtspunt in het EU-beleid.
Diverse beleidsmaatregelen, zoals
energiebesparing, ontwikkeling
van hernieuwbare energiebronnen,
ontwikkeling van duurzaam vervoer, handel
in emissies en de ‘ßexibele mechanismen’
van Kyoto zullen een belangrijke rol spelen
bij het bereiken van de door lidstaten
gestelde doelen.
Het EMA zet zich in voor het verschaffen
van evaluaties en analyses ter
ondersteuning van de invoering van het
Kyoto-protocol en voor het adviseren en
‘briefen’ van de Commissie, het Parlement
en de voorzitterschappen om nieuwe
terreinen voor milieubeleid voor te stellen
die zowel gericht zijn op het verminderen
van de uitstoot van broeikasgassen in de
vervoers-, energie-, industriesector en
de landbouw als op beleidsmaatregelen
die gericht zijn op de gevolgen van
klimaatveranderingen.

Prioriteiten van het agentschap voor de
komende vijf jaar:
(a) Evaluatie van de voortgang van Kyoto en de
beoogde lastenverdeling
Ondersteuning van de uitvoering van het Kyoto-protocol in het
kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering en de door de EU en de lidstaten aangegane
verplichtingen voor het ‘verdelen van de lasten’ (voor 2008–
2012), inclusief de verwezenlijking in 2005 van aantoonbare
voortgang in het bereiken van deze verplichtingen. Hiertoe
behoort ook de ondersteuning van de EU-doelstellingen om
tegen 2010 de energie-intensiteit met 1 % per jaar extra te
verminderen, naast hetgeen sowieso zou gebeuren, en om tegen
2010 het verbruik van hernieuwbare energie te verhogen tot 12 %
van het totale energieverbruik. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•
•

evaluaties van de voortgang naar de Kyoto-doelstellingen en de
doelmatigheid van nationaal en EU-beleid;
monitoring, berekening en analyse van de uitstoot van
broeikasgassen;
vergelijking van Europa met andere regio’s in de wereld.

(b) Gevolgen van klimaatverandering, aanpassing
en scenario’s
Ondersteuning van de EU in haar positie als voorstander van een
internationale overeenkomst voor stringentere vermindering na
de eerste Kyoto-verplichtingen voor de periode 2008–2012. Dit
gaat samen met de langetermijndoelstelling van de EU voor een
maximale toename van de wereldtemperatuur van 2° Celsius
boven het niveau van het pre-industriële tijdperk. Hiervoor is op
de lange termijn een wereldwijde vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen vereist van 70 % ten opzichte van 1990. Door
deze werkzaamheden wordt ook een geïntegreerde analyse van
sectoraal beleid en de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling
ondersteund ter vergroting van het gebruik van duurzame energie
door middel van hernieuwbare energie en een verhoging van het
energierendement. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•

•
•

scenario’s voor sectorale ontwikkelingen en de gevolgen van
klimaatverandering, inclusief EU-25-bijdragen;
evaluatie van de gevolgen van klimaatverandering en
-aanpassing, inclusief de beoordeling van seizoensgebonden
kenmerken op regionaal niveau (b.v. temperatuur, neerslag en
stormen);
geïntegreerde analyses van sectoraal beleid, inclusief de rol
van milieutechnologieën;
identiÞcatie van kwetsbare gebieden en beoordeling van de
aanpassing aan klimaatverandering.

7

Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in
ruimtelijke veranderingen

In Europa bestaat de verplichting om het
verlies in biodiversiteit een halt toe te
roepen en habitats en speciÞeke gebieden
te beschermen. Het EMA verleent hieraan
zijn steun via evaluaties van de mate
waarin doelstellingen worden bereikt,
via informatie over veranderingen in
biodiversiteit op verschillende ruimtelijke
schalen en analyses van de verbanden met
andere socio-economische ontwikkelingen
en druk op het milieu en van de
doelmatigheid van beleidsmaatregelen op
andere beleidsterreinen.

Prioriteiten van het agentschap in de
komende 5 jaar:
(a) Biodiversiteit
Een bijdrage aan de doelstelling voor 2010 om het verlies
in biodiversiteit een halt toe te roepen via evaluaties van de
tendensen in biodiversiteit met betrekking tot ruimtelijke
planning, landbouw, bosbouw, visserij, milieuvervuiling,
bodemvervuiling en beheer van de rurale omgeving. SpeciÞeke
output bestaat de komende vijf jaar o.a. uit:
•
•

•
•
•

•
•
•

mate van verwezenlijking van de doelstelling voor 2010;
prestatie-indicatoren voor beleidsmaatregelen inzake
biodiversiteit, met name de uitvoering van Natura 2000 en de
koppeling naar sectoraal beleid;
evaluatie van de toestand van de bossen;
steun voor de lidstaten en de Commissie voor Natura 2000 en
actieplannen voor biodiversiteit;
samenbrengen van bestaande ervaringen en kennis in de
netwerken voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke
methoden voor het bewaken van habitats en soorten en de
druk op deze systemen;
onderhoud van referentiedatabases, portalen, richtlijnen en
netwerken;
ontwikkeling van een netwerk voor vroegtijdige waarschuwing
tegen vreemde invasieve soorten;
integratie sectoraal beleid en economische analyses.

(b) Beoordeling verandering landschappen en
ruimtelijke ordening
Ondersteuning van de geograÞsche vereisten van initiatieven voor
Europese en mondiale ontwikkeling, met inbegrip van belangrijke
thematische strategieën voor zeesystemen en –bodems, met
bijzondere aandacht voor veranderingen in grondgebruik in
ecologisch gevoelige gebieden en bescherming van de bodem.
SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•

•

•

•
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een geïntegreerd informatiesysteem, met o.a. geograÞsche
gegevens, voor de natuurlijke, culturele en bebouwde
omgevingen ter ondersteuning van thematische initiatieven en
initiatieven op het gebied van sectoraal beleid;
evaluatie van duurzame ontwikkeling van regio’s in Europa
in de context van veranderingen in biodiversiteit en
landschappen;
evaluaties van veranderingen gekoppeld aan
klimaatverandering, woestijnvorming, erosie, grondwinning,
landbouwintensivering en -extensivering, en vervuiling;
evaluaties van ecosystemen van de kust en zee.

Bescherming volksgezondheid en kwaliteit
van het leven

Een groot deel van de vervuiling die de
afgelopen eeuw heeft gekenmerkt, is in
grote delen van Europa aangepakt —
stinkende rivieren, smog, onbeheerde
vuilnisbelten en vervuilde grond. Maar
er komen nu andere problemen aan het
licht die even schadelijk zijn, alhoewel
minder duidelijk waarneembaar: algemene
temperatuurstijging, chemische stoffen
die de werking van het endocriene stelsel
verstoren, ultraÞjne stofdeeltjes in de
lucht.
Nieuwe problemen vragen om nieuwe
oplossingen — gezamenlijk denkwerk
waarbij rekening wordt gehouden met
alle aspecten van een speciÞek probleem.
De maatschappij moet het gedrag van de
consument nu mobiliseren en het is de
hoogste tijd voor innovatie in bedrijven
en verandering van onze leefwijze;
gemeenschappen moeten worden
verplicht tot het plannen van verandering,
tot milieuvriendelijker produceren en
consumeren onder waarborging van
welvaart en welzijn voor iedereen, met
name de zwakkeren.

Prioriteiten van het agentschap in de
komende 5 jaar:
(a) Milieu en volksgezondheid
Volksgezondheid en welzijn helpen verbeteren voor zover deze
gekoppeld zijn aan het milieu, ter ondersteuning van het EUactieplan voor milieu en gezondheid. SpeciÞeke output bestaat
o.a. uit:
•
•

•
•
•

een methodologisch kader voor het analyseren van milieu- en
gezondheidsvraagstukken;
een reeks milieu- en gezondheidsindicatoren voor het traceren
van belangrijke gezondheidsbelastende milieufactoren, zoals de
kwaliteit van de lucht en verontreinigingen binnenshuis voor de
volksgezondheid, in overleg met de EMA-lidstaten en de
Wereldgezondheidsorganisatie;
oprichting van een Eionet-netwerk voor milieu en gezondheid;
een herziene reeks evaluaties van milieu en gezondheid;
activiteiten samen met de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid.

Milieuvraagstukken doorsnijden
economische en sociale belangen; de
maatschappij kan niet met succes grote
vraagstukken als klimaatverandering,
vervoer, energie en gezondheid aanpakken
door alleen oplossingen te zoeken
die het milieu verbeteren, maar door
beleidsmaatregelen die daarbij ook sociale
en economische gevolgen in acht nemen.
Voor het agentschap houdt dit in dat
voor deze vraagstukken nieuwe werk- en
denkmethoden moeten worden gevonden
die bijdragen tot een oplossing. De
komende vijf jaar zullen wij benaderingen
onderzoeken die uiteenlopen van
geograÞsche analyses, ontwikkeling van
modellen voor het testen van verschillende
scenario’s en economische instrumenten
tot overeenkomsten op basis van
vrijwilligheid. Wij zullen voortborduren
op onderwijsprogramma’s en de publieke
opinie om de kennis van het milieu in te
brengenbij lokale ruimtelijke ordening.
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(b) Chemische stoffen

(d) Mariene omgeving

Ondersteuning van beleidsmaatregelen die
de risico’s verbonden aan het gebruik van
chemische stoffen reduceren. SpeciÞeke
werkgebieden betreffen:

Steun voor de invoering van de mariene strategie van de EU in
samenwerking met mariene conventies door beoordeling van de
gezondheidssituatie in de acht grote mariene ecosystemen van
Europa. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar tendensen in het
functioneren van ecosystemen, eutroÞëring, vervuiling, naleving
van milieuwetgeving, bestuur en een sociaal-economische analyse
van duurzaam gebruik van mariene bronnen. SpeciÞeke output
bestaat o.a. uit:

•

•

ontwikkeling van een monitoringkader
en informatiesysteem, gekoppeld
aan concentraties, blootstelling
aan en effecten van chemische
stoffen, waaronder ook pesticiden, in
verschillende natuurlijke en stedelijke
systemen;
activiteiten in partnerschap
met het nieuwe Europese
chemicaliënagentschap.

(c) Waterkwaliteit en de
Kaderrichtlijn water
Ondersteuning van de verwezenlijking
van een goede kwaliteit en kwantiteit van
grond- en oppervlaktewater, die geen
aanleiding geven tot signiÞcante gevolgen
en risico’s voor de volksgezondheid en
het milieu. Dit zal grotendeels gebeuren
door het steunen van de uitvoering
van de Kaderrichtlijn water dankzij de
evaluatie van de geboekte voortgang voor
het bereiken van een goede status van
waterlichamen in 2015; hiertoe behoort
ook de beoordeling van nieuwe problemen.
SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•

•

evaluaties van Europese
watersystemen;
verdere ontwikkeling van Eurowaternet,
het Europese water-monitoringnetwerk,
om het in overeenstemming te brengen
met de Kaderrichtlijn water en deze te
ondersteunen alsmede de richtlijnen
betreffende nitraat, stedelijk afvalwater,
drinkwater en zwemwater;
een geïntegreerd informatiesysteem
met geograÞsche gegevens, dat zoet
water koppelt aan kustgebieden en
mariene zones, en informatie over
rivierbekkens.

•
•

•

•

•

(e) Luchtkwaliteit
Ondersteuning van het proces voor het bereiken van een kwaliteit
van de lucht die geen aanleiding geeft tot signiÞcante gevolgen en
risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. SpeciÞeke output
bestaat o.a. uit:
•
•
•
•

evaluaties van de mate van verwezenlijking van doelstellingen;
evaluaties van lokale vervuiling en vervuiling binnenshuis;
bewaking van de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, inclusief
het verbeteren van Airbase;
evaluatie van de blootstelling aan luchtvervuilende stoffen, met
name in stedelijke gebieden en op de verkeersaders.

(f) Stedelijke gebieden en geluidsoverlast
Ondersteuning van de verbetering van de kwaliteit van het leven
in stedelijke gebieden. SpeciÞeke werkgebieden betreffen:
•
•

•
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evaluaties van de mate van het bereiken van doelstellingen;
beoordeling van de gezondheidssituatie in de grote mariene
ecosystemen van Europa op basis van een geïntegreerd geoinformatiesysteem voor het onderzoeken van tendensen in
natuurlijke systemen en gevolgen van bodemvervuiling;
ontwikkeling van informatiestromen voor de mariene strategie
met gebruikmaking van Reportnet en andere beschikbare
hulpmiddelen;
uitwerking van scenario’s voor de ontwikkeling van
kustgebieden, exploitatie van mariene bronnen en maritiem
vervoer in het Arctisch gebied en de Middellandse Zee;
activiteiten in partnerschap met het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de zeevaart.

beoordeling van veranderingen in woonsituaties en groene
gebieden binnen de stedelijke omgeving;
ondersteuning van de thematische strategie inzake stedelijke
omgeving, met name op het gebied van het monitoren van de
uitbreiding van steden, grondgebruik, rapportage en duurzaam
stedelijk beheer;
evaluatie van geluidsoverlast in bepaalde gebieden.

(g) Natuurlijke en technologische risico’s
Ondersteuning van de ontwikkeling van kaderwetgeving inzake risicopreventie en
harmonisatie van in kaart gebrachte risico’s. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•

evaluatie van de impact van natuurlijke risico’s voor het milieu en de economie;
kaarten met betrekking tot het grondgebruik en het risico van technologische risico’s.

Parijs

Berlijn

Rome

Bossen rondom
hoofdsteden in
Europa

Athene

Lissabon

Warschau

Wenen

Kopenhagen

Amsterdam
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Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke
bronnen en afval

De vraag van de maatschappij naar water,
energie en mineralen neemt toe en zal,
indien niet beheerst, problemen gaan
vormen voor de toekomstige sociale en
economische ontwikkeling. In toenemende
mate wordt afval beschouwd als een
potentiële hulpbron: intensief hergebruik
en recycling van materialen en efÞciënt
gebruik in productieprocessen moeten de
norm worden. Voor steeds meer producten
wordt er bij het ontwerp, de marketing
en toelating naar gestreefd de milieueffecten bij de productie, het gebruik en
de eindbestemming tot een minimum te
beperken.
Het agentschap blijft informatie
verstrekken en evaluaties verschaffen ter
ondersteuning van beleidsmaatregelen op
het gebied van afvalbeheer en duurzaam
gebruik van natuurlijke bronnen om het
stellen van prioriteiten, monitoring en
follow-up en het identiÞceren van ’best
practice’ mogelijk te maken.

Prioriteiten van het agentschap in de
komende 5 jaar:
(a) Evaluaties afval- en materiaalstromen
Ondersteuning van de beleidsdoelen achter de thematische
strategieën voor duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en de recycling van afval. Zorgdragen voor een signiÞcante
algehele vermindering van de hoeveelheden geproduceerd afval,
ontkoppeling van het gebruik van hulpbronnen en economische
groei en de consumptie van hulpbronnen en de daaraan
gekoppelde impact niet laten uitstijgen boven het draagvermogen
van het milieu. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•
•

•
•

•

steun voor de thematische strategieën inzake duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en recycling van afval;
evaluaties van materiaalstromen;
analyse van beleidsmaatregelen voor afval en natuurlijke
hulpbronnen, met inbegrip van beoordeling van de
doelmatigheid ervan en stand van zaken wat betreft acties;
ontwikkeling van indicatoren voor het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en het vermijden van afval;
steun aan lidstaten voor afvalrapportage (inclusief de richtlijn
betreffende verpakking en verpakkingsafval) en de kosten van
analyses van materiaalstromen;
ondersteuning van de afvalstatistiek verordening, inclusief
analyse van de naleving van rapportageverplichtingen.

(b) Informatie over ’best practice’
Het bevorderen van een signiÞcante algehele vermindering van
het gebruik van hulpbronnen en de hoeveelheden geproduceerd
afval door middel van de verspreiding van informatie over
technieken en beleidsinstrumenten. SpeciÞeke output bestaat o.a.
uit:
•
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identiÞcatie en verspreiding van informatie over ’best practice’
en succesverhalen.

EMA en mondialisering

Zoals vermeld in het zesde
milieuactieprogramma, is het van belang
alle aspecten van de zorg over het
milieu volledig en juist te integreren
in de externe betrekkingen van de
Gemeenschap evenals de impact van
de EU op de rest van de wereld. De
externe dimensie van de EU-strategie
voor duurzame ontwikkeling speelt in op
deze behoefte door aan te dringen op
betere samenwerking met internationale
instanties en ontwikkelingslanden om
zo de kwantiteit, kwaliteit, impact en
duurzaamheid van ontwikkelingssame
nwerking te verhogen. Het EU-beleid
ten aanzien van buurlanden stimuleert
vergelijkbare ideeën van een uitgebreid
Europa met de landen van ZuidoostEuropa, het Middellandse-Zeegebied en
Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië
(OEKCA). De EMA-verordening vereist dat
overlap van activiteiten van het agentschap
met die van andere instanties vermeden
moet worden. Daarom is het essentieel
dat het EMA zijn werkzaamheden samen
met relevante internationale organisaties,
secretariaten of internationale conventies
en derde landen ontwikkelt om te
waarborgen dat de respectievelijke, op
milieuvraagstukken gerichte activiteiten
op de juiste wijze gecoördineerd en de
doelmatigheid ervan versterkt worden.
Dit betekent een toenemende uitwisseling
van ervaringen, een verdere ontwikkeling
van gemeenschappelijke methoden en van
gezamenlijke, doelgerichte producten en
diensten.

Prioriteiten van het
agentschap in de komende
5 jaar:
(a) Steun aan het EU-beleid ten
aanzien van buurlanden
Ondersteuning voor het delen en
uitwisselen van milieu-informatie
en ervaringen op het gebied van
bepaalde vraagstukken, werkmethoden,
kaderprogramma’s, enzovoort met de
buurlanden van de EU in Zuidoost-Europa,
het Middellandse-Zeegebied en, afhankelijk
van de middelen, de OEKCA-landen.

Hieronder valt ook de opzet en consolidatie van werkverbanden
en partnerschappen met internationale en regionale organisaties.
SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•
•
•

•

verbeterde informatiecapaciteit en -tromen in Zuidoost-Europa
volgens het CARDS-programma;
publicatie, samen met UNEP, van gezamenlijke themaboodschappen;
bijdragen aan GEO-4 van UNEP, bestemd voor publicatie in
2006–2007;
betere informatiecapaciteit en -stromen in de OEKCA-landen
volgens het ‘Milieu voor Europa’-proces, en deelname aan het
vierde pan-Europese evaluatierapport 2007;
evaluatie van de milieu-effecten in de euro-mediterrane
vrijhandelszone (op te richten in 2010).

(b) Ondersteuning van de externe dimensie van
duurzame ontwikkeling in de EU
In samenwerking met internationale instanties ondersteuning voor
de evaluatie van de impact van Europa op het milieu in landen en
regio’s buiten Europa in de context van duurzame ontwikkeling,
het meten van de voortgang voor het bereiken van de milleniumdoelstellingen en mondiale verantwoordelijkheid. SpeciÞeke
werkgebieden betreffen:
•
•

samenwerking met UNEP in de GEO-serie en
gemeenschappelijke boodschappen;
ontwikkeling van gegevensstromen ter ondersteuning van
indicatoren voor internationale vraagstukken.

(c) Ontwikkeling van partnerschappen ter
ondersteuning van mondiaal milieubeheer
Het consolideren, via partnerschappen, van processen voor
het delen van informatie ter ondersteuning van de integratie
van milieubeleid op mondiaal niveau. SpeciÞeke werkgebieden
betreffen:
•

•

•

het rationaliseren van internationale verslaglegging door
het opzetten en verbeteren van overeenkomsten met
internationale instanties en conventies betreffende speciÞeke
beleidsgebieden;
het versterken van de samenwerking met VN-organisaties,
OESO, internationale Þnanciële instellingen en Eurostat om een
betere harmonisatie te waarborgen van mondiale rapportageactiviteiten en het beschikbaar stellen van informatie;
samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en het
Environmental Protection Agency in de VS.
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Ondersteuning duurzame ontwikkeling en
milieubeleid

Recente milieubeleid is ontwikkeld
in uiteenlopende politieke kaders;
hierbij valt te denken aan het Cardiffproces, het Lissabon-proces, het zesde
milieuactieprogramma en de EU-strategie
voor duurzame ontwikkeling. Bovendien
hebben politieke ontwikkelingen zoals
de uitbreiding, mondialisering van de
economie en het strategische kader van du
urzaamheidsdoelstellingen de vraagstukken
nog complexer en de toekomst onzekerder
gemaakt. In andere beleidsgebieden gaat
de aandacht vooral uit naar economische
en sociale aspecten en niet naar
milieubescherming. Als resultaat moet het
agentschap nu het denken over integratie,
onzekerheid en de toepassing van het
voorzorgsbeginsel incorporeren in zijn
werkprogramma.
Voor het maken van gedegen beleid
voor duurzame ontwikkeling zijn betere
informatie en methoden voor het evalueren
van effecten nodig, evenals prospectieve
analyses. De gelegenheid zal zich ook
voordoen voor het ontwikkelen van meer
geïntegreerde evaluaties ter ondersteuning
van thema-overschrijdende en nieuwe
vraagstukken.

Het agentschap zal met de belanghebbenden scenario’s en
modellen uitwerken voor de toekomstige resultaten van bestaande
en geplande beleidsmaatregelen voor milieu en duurzame
ontwikkeling.

Prioriteiten van het agentschap in de
komende 5 jaar:
(a) Duurzame ontwikkeling
Ondersteuning voor de evaluatie en rapportage inzake de
voortgang van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, met
inbegrip van de uitdaging van de uitbreiding van de EU en van
nationale processen. Het plaatsen van de EMA-evaluaties in een
betere context voor duurzame ontwikkeling door het ontwikkelen
van richtlijnen, betere informatie over referentiewaarden voor
duurzame ontwikkeling en een beter begrip van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•

•
•

•
•

evaluatie van de mate waarin milieudoelstellingen bereikt
worden, in de context van het zesde milieuactieprogramma, de
Cardiff- en Lissabon-processen, de EU-strategie voor duurzame
ontwikkeling en hun onderlinge verbanden;
koppeling tussen EMA/Eionet en relevante sociale en
economische netwerken en deskundigengroepen;
analyse en verspreiding van informatie en richtlijnen voor
duurzame ontwikkeling en evaluatie van de effecten op
duurzaamheid;
economische analyses van duurzame ontwikkeling;
scenario’s voor Europese en regionale ontwikkeling.

(b) Uitdagingen van uitbreiding
Ondersteuning van het uitbreidingsproces gedurende 2004 en
latere eisen van de EU. SpeciÞeke werkgebieden betreffen:
•
•
•
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ondersteuning voor het toetredingsproces in 2004;
de context van de uitbreiding van het zesde
milieuactieprogramma;
volgen van het uitbreidingsproces na 2004.

(c) Periodieke ’cross-cutting’evaluaties
Uit hoofde van de EMA-verordening
moet het agentschap om de vijf jaar een
rapport publiceren over de stand van
zaken, de tendensen en verwachtingen
inzake het milieu in Europa, aangevuld
met regelmatig verschijnende, op
indicatoren gebaseerde rapporten over
speciÞeke onderwerpen. Dit blijft het
agentschap doen ter ondersteuning van
de planning van beleidsprogramma’s
en met name de tussentijdse evaluatie
halverwege de uitvoering van het zesde
milieuactieprogramma (in 2006). Verder
worden activiteiten geconcentreerd
op het meten van de vooruitgang en
benchmarking. SpeciÞeke output bestaat
o.a. uit:
•
•
•
•

Milieurapport over de stand van zaken
en verwachtingen 2005
Milieusignalen (jaarlijks rapport)
EMA-momentopnamen
BrieÞngs voor het beleid.

(d) Sectorale evaluaties
Voor elk prioritair thema in het zesde
milieuactieprogramma en voor de
belangrijkste sectoren in het Cardiff-proces
is het agentschap van plan een regelmatige
update te verschaffen van de voortgang

in de zin van het bereiken van de beleidsdoelstellingen, inclusief
verwachtingen voor de toekomst en vergelijkingen tussen landen
en regio’s door conclusies te trekken, en ervaringen en ’best
practice’ te verspreiden. SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•

•

rapportages op basis van indicatoren, in de eerste plaats voor
de sectoren vervoer, landbouw en energie;
een methodologie en aanbevelingen voor het harmoniseren
van gegevens voor sectorale vergelijkingen tussen landen en
regio’s;
analyse en verspreiding van ’best practice’.

(e) Analyse doelmatigheid beleid
Ondersteuning van het begrip van de effecten en de doelmatigheid
van beleidsmaatregelen door het bevorderen van de uitwisseling
van informatie over de uitvoering van beleid; het ontwikkelen
van gerichte evaluaties van bepaalde milieubeleidsmaatregelen.
SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•

•

•

•

pilot-studies (b.v. stedelijk afvalwater en beleid betreffende
verpakkingsmateriaal) met inbegrip van economische
aspecten;
analyses van doelmatige combinaties van beleidsmaatregelen
en het verbinden van milieuvoorwaarden aan het verstrekken
van subsidies (‘cross compliance’) samen met andere
hoofdrolspelers, zoals de OESO;
ondersteuning voor het netwerk van Europese milieubesche
rmingsorganisaties, inclusief analyses van de invoering van
speciÞek beleid in de lidstaten;
oprichting van een netwerk van professionele beleidsanalisten
ter ondersteuning van de ontwikkeling van een
methodologiegids en een kader voor het uitvoeren van
evaluaties van de doelmatigheid van beleid.
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(f) Nieuwe onderwerpen,
onderzoeksagenda en
horizonverkenning
Regelmatige evaluaties van nieuwe
onderwerpen zodat signalen uit
de wetenschap en de technologie
meegenomen worden in de
beleidsdiscussie. Het vergroten van het
bewustzijn en begrip van de belangrijkste
nieuwe problemen bij een speciÞeke
doelgroepen in de eerste stadia van het
formuleren van een beleidsantwoord.
Belangrijke nieuwe thema’s die
voortkomen uit wetenschappelijk
onderzoek, monitoring, bezorgdheid bij
het publiek en beleidsanalyses zullen
worden geïdentiÞceerd en geselecteerd
voor analyse. SpeciÞeke werkgebieden
betreffen:
•

•
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milieutechnologieën op het gebied van
aanpassing aan klimaatverandering en
energie;
het traceren van de opname en de
gevolgen van genetisch gemodiÞceerde
organismen;

•

wetenschappelijke benadering van onzekerheid bij het
opstellen van beleid.

(g) Scenario’s en prognoses
Het ontwikkelen en analyseren van een reeks scenario’s ten
behoeve van de verwachtingen voor het milieu in Europa en de
gevolgen van belangrijke beleidskeuzen. Het ontwikkelen van
systematische methoden voor het onderzoeken van plausibele
trends met als doel het vroeg ontdekken van zwakke signalen,
nieuwe onderwerpen en potentieel verrassende ontwikkelingen.
SpeciÞeke output bestaat o.a. uit:
•
•

•

ontwikkeling van uitgebreide scenario’s voor het milieu in
Europa;
diepgaande scenario-analyse van belangrijke vraagstukken
(b.v. veranderingen in grondgebruik in verband met
klimaatverandering en de vraag naar energie alsmede maritiem
vervoer in ecologisch gevoelige gebieden, zoals het Arctisch
gebied en de Middellandse Zee);
uitwerking van een aanpak voor deelname van het publiek
en belanghebbenden in de ontwikkeling en evaluatie van
scenario’s.

Beheer van de middelen
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De strategie 2004–2008 is opgesteld
in de veronderstelling dat de begroting
geleidelijk aan zal toenemen met
gemiddeld 5 % per jaar. Gegeven het feit
dat het jaarlijkse inßatiepercentage op
ongeveer 2 % geschat wordt en er een
jaarlijkse stijging van de salariskosten voor
het EMA voorzien is van 4 à 5 %, betekent
een toename van 3 % van de subsidie
feitelijk een ‘status quo-’situatie voor de
begroting.
De extra toename van 2 % wordt
noodzakelijk geacht voor het dekken van
de groeiende behoefte aan stroomlijning
van rapportage over gegevens, verbetering
van de kwaliteitsborging en uitbreiding van
de steun aan beleidsprocessen.
Het agentschap blijft voorop lopen in de
begeleiding van kandidaat-leden; dit geldt
met name voor Zwitserland en de landen
van Zuidoost-Europa. Het EMA rekent
op deze geograÞsche uitbreiding, op
samenwerking met andere landen en meer
sectoraal werk, die worden beoordeeld
volgens de randvoorwaarden, zoals
aangegeven in de tabel.
Er zullen ook Þnanciële middelen worden
aangewend om de capaciteit van de nieuwe
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lidstaten te vergroten. Samenwerking met sectorale directoratengeneraal (DG’s) zal verder worden gestimuleerd – met name voor
de energie- en vervoerssector en de landbouw en visserij. In de
mogelijkheid tot gemeenschappelijke activiteiten met industriële
partners is ook voorzien.
Het agentschap verplicht zich ertoe te streven naar een moderne
benadering van human resource-management, met de nadruk op
mensen als belangrijkste hulpbron. Dit betekent een sterk accent
op cursussen en carrièreplanning voor het personeel, verdere
ontwikkeling van managementvaardigheden en een zeer sterke
betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. Een ‘balanced
scorecard’-systeem wordt een van de belangrijkste instrumenten
om prestaties intern te volgen en maakt het mogelijk om iets
te zeggen over het functioneren van het EMA. Bovendien begint
het agentschap nu met EMAS-registratie (milieubeheer- en
-auditsysteem), waarmee een verdere vermindering van nadelige
gevolgen voor het milieu gesteund wordt en het agentschap
zijn werkzaamheden kan terugkoppelen naar de industrie en
leveranciers.
Management en verdere verÞjning van projectleiding staan
hoog op de prioriteitenagenda; doel is een volledig op
activiteiten gebaseerd beheer en budgettering. Ook worden
controle- en feedback-mechanismen meegenomen in de
managementbenadering.

De komende vijf jaar zal het agentschap blijven opereren
vanuit zijn kantoorgebouw aan Kongens Nytorv 6,
Kopenhagen. Verwacht wordt gedurende deze periode de
capaciteit van 155 werknemers zal worden benaderd.

Prognose begroting
Begroting
Samenwerking
met
kandidaten

Overige DGs

Totale
begroting

500

31 600

4 900

1 000

1 000

35 500

30 000

5 000

2 000

1 500

38 500

32 200

4 400

2 000

1 500

40 100

33 700

4 500

2 000

1 500

41 700

EU-hoofdsubsidie

Bijdrage nietEU-leden

2004

27 200

3 900

2005

28 600

2006
2007
2008

Jaar

Personeel
Jaar

Totaal statutair
personeel

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Randvoorwaarden en veronderstellingen voor de begroting:
•

Zwitserland treedt toe tot het EMA in 2005;

•

Bulgarije en Roemenië treden naar verwachting toe tot de EU waardoor hun huidige bijdragen
geïntegreerd zullen worden in de hoofdbegroting van het EMA;

•

directe bijdragen voor samenwerking van Zuidoost-Europa worden verwacht vanaf 2005, met een
mogelijke externe Þnanciering voor meer oostelijke landen en de landen rondom de Middellandse Zee;

•

directe bijdragen van de sector-DG’s worden verwacht vanaf 2005, in eerste instantie van DG
Landbouw, gevolgd door de andere.
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Belangrijke EMA-documenten
EMA-visie

Onze aspiraties
voor de
toekomst
van milieuinformatie

Jaarverslag/
Jaarlijks
activiteitenverslag

Een
jaaroverzicht
met prestaties
afgezet tegen
doelstellingen

EMA-strategie
2004–2008

Jaarlijks
managementplan

EMA-website
www.eea.eu.int

Uiteenzetting van
doelstellingen
voor de komende
vijf jaar in
verband met onze
langetermijnvisie
over milieuinformatie

Onze prioriteiten,
doelen en
gepland gebruik
van middelen
voor het
komende jaar

Verschaft informatie
over het milieu en
onze activiteiten

Jaarlijks
milieurapport

Cliëntenhandvest

Halfjaarlijks
operationeel
verslag

Onze prestaties
wat betreft het
beheer van onze
eigen impact op
het milieu in het
afgelopen jaar
(start 2004)

Onze
toezeggingen
aan de Europese
instellingen,
EMA-lidstaten en
de maatschappij

Een meer
gedetailleerde kijk
op ons operationeel
functioneren plus
samenvattende
gegevens over
Þnanciële middelen
en human
resources

Beleid inzake gegevens (2004)
De in EMA-producten gebruikte gegevens zijn gratis beschikbaar via de informatieservice op de website
van het EMA, vooropgesteld dat de overeenkomst van het EMA met de informatieverstrekker de inzage
of het gebruik van die gegevens niet beperkt. Nieuwe EMA-producten op de website bevatten links naar
de originele gegevensverzameling of, in het geval van beperkte toegang of gebruik, links naar meta
gegevens plus informatie over de informatieverstrekker.
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