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Missie en doelstellingen
Het Europees Milieuagentschap (EMA) streeft naar het ondersteunen van duurzame ontwikkeling en naar het
bevorderen van belangrijke, meetbare verbeteringen op het gebied van het milieu in Europa door op het juiste
moment, gerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken aan beleidsmakers en het grote publiek.
Onze primaire doelstellingen zijn: uitgroeien tot de belangrijkste kennisbron op milieugebied op Europees
niveau, een toonaangevende rol spelen bij de ondersteuning van een overgang naar een duurzame
samenleving op lange termijn en een voortrekkersrol vervullen met betrekking tot de kennisuitwisseling en
kennisvermeerdering over het milieu.

Leden

aangevraagd en werken al verscheidene
jaren met het EMA samen. Het EMA werk
daarnaast samen met Kosovo*, terwijl
Groenland voor een aantal activiteiten de
status van waarnemer heeft.

De lidstaten van de EU vormen de leden
van het EMA. Het lidmaatschap staat
ook open voor andere landen die zich
samen met de Europese Unie en de
lidstaten sterk willen maken voor het
verwezenlijken van de doelstellingen
van het Agentschap. Momenteel telt het
EMA 33 leden: de huidige 28 lidstaten
van de EU en IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen, Turkije en Zwitserland.
Albanië, Bosnië en Herzegovina, de
voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Montenegro en Servië
hebben gezamenlijk het lidmaatschap

Klanten en doelgroepen
De belangrijkste stakeholders van het
EMA zijn de Europese Commissie, het
Europees Parlement, de Raad van de
Europese Unie – in het bijzonder waar
het gaat om ondersteuning van de
roulerende EU-voorzitterschappen – en
de leden van het EMA.
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* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo
onverlet, en is in overeenstemming met resolutie 1244/99 van de
VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal
Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
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Het grote publiek wordt door het EMA ook
als een belangrijke doelgroep beschouwd.
Dit is niet alleen in overeenstemming
met de bestaande EU-wetgeving over
de toegang tot milieu-informatie en
met de activiteiten van het EMA ter
ondersteuning van de beleidsuitvoering,
maar zo wordt tevens een breder inzicht
verkregen in kwesties op het gebied van
milieu en klimaatverandering. Beleid is
gebaseerd op brede discussie en een
groot maatschappelijk draagvlak, waarbij
de acceptatie van het milieubeleid groter
is naarmate meer burgers zich hierin
kunnen vinden.
Het EMA streeft naar een open dialoog
met zijn klanten en doelgroepen door hun
informatiebehoeften adequaat in kaart te
brengen en te zorgen dat de informatie
die het EMA verstrekt wordt begrepen en
optimaal kan worden gebruikt.
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Naast deze kerngroep van Europese
en nationale beleidsgremia werkt
het EMA ook samen met andere
EU‑instellingen. We onderhouden
ook contacten met belangengroepen
binnen het brede beleidsspectrum, zoals
niet‑gouvernementele organisaties (ngo’s),
wetenschappelijke en academische
instellingen, het bedrijfsleven,
adviesorganen en denktanks.
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Output
Het EMA voert evaluaties uit en levert informatie in de vorm
van rapporten, korte briefings en artikelen, persmateriaal en
een scala aan onlineproducten en -diensten. De publicaties
hebben betrekking op de toestand van het milieu, actuele
trends en knelpunten, economische en maatschappelijke
ontwikkelingen en de effectiviteit van beleidsmaatregelen.
Daarnaast worden toekomstige trends en problemen

geïdentificeerd aan de hand van scenario’s en andere
technieken.
Rapporten die voor een breder publiek zijn bedoeld, worden
evenals de samenvattingen van belangrijke rapporten, diverse
artikelen en persberichten, in de officiële talen van de leden van
het EMA vertaald.

Online

Netwerken

Bestellen van EMA-publicaties

De website van het EMA (eea.europa.eu)
is een van de meest uitgebreide internet
informatiediensten over het milieu en het
meest geraadpleegde informatiekanaal
van het EMA. Het EMA streeft ernaar over
te stappen van gedrukte rapporten naar
internetpublicaties om zo in te spelen op
de voorkeuren van een toenemend aantal
gebruikers, de informatie sneller te kunnen
verstrekken en de kostenefficiëntie te
verhogen. Ook wordt op deze manier de
eigen ecologische voetafdruk gereduceerd.

Cruciaal voor het verwezenlijken van
onze doelstellingen zijn de inspanningen
die de EMA‑medewerkers verrichten
om onze informatie en bevindingen
rechtstreeks te communiceren.
Dat betekent onder andere een
continue uitwisseling met het Eionet
en andere stakeholders; gesprekken
met contactpersonen; deelname aan
bijeenkomsten met deskundigen;
presentaties geven op seminars
en conferenties etc. Ondanks onze
gedrukte publicaties en de gestaag
toenemende internetcommunicatie
is er wat betreft kwaliteit en
mogelijkheden nog steeds niets dat
een persoonlijke uitwisseling tussen
informatieverstrekkers en de gebruikers
kan vervangen.

U kunt zich inschrijven op onze
abonnementenservice om regelmatig
onze nieuwsbrief, informatie over
nieuwe publicaties en elektronische
of papieren rapporten en ander gratis
materiaal te ontvangen.

en zijn voornamelijk werkzaam op het
hoofdkantoor in Kopenhagen. Tot de
medewerkers behoren deskundigen
op het gebied van milieu en duurzame
ontwikkeling, informatiebeheer en
communicatie. Zij werken samen
om informatie van lidstaten te
verzamelen, te analyseren en te
interpreteren, en om deze binnen en
buiten de EU te verspreiden.

Ter ondersteuning van het verzamelen,
het beheer en de analyse van de
gegevens maakt het EMA gebruik
van de zes Europese thematische
centra (ETC’s) die het Agentschap
heeft opgericht en die de belangrijkste
milieuthema’s en operationele gebieden
van het werkprogramma van het EMA
bestrijken. De ETC’s zijn netwerken
die circa negentig gespecialiseerde
instellingen omvatten, verspreid over de
lidstaten van het EMA.

De volledige tekst van alle rapporten,
samenvattingen en artikelen wordt op de
website geplaatst, samen met interactieve
grafieken, kaarten en de datareeksen
en achtergrondinformatie waarop de
rapporten zijn gebaseerd. Sociale en
multimedia worden gebruikt om de
communicatie te ondersteunen en een
groter publiek te bereiken.
Het online EMA-Forum geeft antwoord op
individuele verzoeken om informatie. Het
publiek kan ook telefonisch vragen stellen
of een bezoek aan het EMA brengen.

Organisatie
De Europese Gemeenschap heeft in
1990 een verordening vastgesteld
tot oprichting van het EMA en zijn
Europese milieu-informatie- en
-observatienetwerk (Eionet). Het EMA
is sinds 1994 operationeel.
De medewerkers van het EMA komen
uit de 33 lidstaten van de organisatie
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U kunt ons ook volgen via Facebook
en Twitter of zich abonneren op de
RSS‑feeds van het EMA.
Gedrukte exemplaren van publicaties
van het EMA kunnen (meestal gratis)
bij de online boekwinkel van het
publicatiebureau van de EU worden
besteld (http://bookshop.europa.eu).
Als begin van de overgang van gedrukte
media naar webpublicaties zijn
sommige producten nu al uitsluitend
in elektronische vorm beschikbaar.
Voor een actueel overzicht van de
beschikbare publicaties kunt u de
rubriek “Publicaties“ op onze website
raadplegen.

Het EMA wil een bijdrage leveren aan de ambitie van Europa om uiterlijk in 2050 de overstap te hebben gemaakt
naar een koolstofarme samenleving met een effectief gebruik van hulpbronnen en veerkrachtige ecosystemen. De
traditionele milieuproblemen zijn onderling met elkaar verbonden. De kern van die problemen wordt gevormd door
de sociaaleconomische systemen die bepaalde eisen stellen waaraan een moderne samenleving moet voldoen zoals
voedsel, energie en transport. Er zijn fundamentele veranderingen nodig in die onderliggende maatschappelijke
systemen indien wij op een geloofwaardige wijze willen beginnen met het verwezenlijken van die 2050-doelstelling.
Dr. Hans Bruyninckx
Uitvoerend directeur

Bestuur

Het EMA organiseert zijn activiteiten in jaarlijkse werkprogramma’s
die deel uitmaken van een overkoepelend vijfjarenwerkprogramma
waarin de strategie voor de langere termijn is vastgelegd. Het
huidige vijfjarenprogramma heeft betrekking op de periode
2014–2018 en is opgezet rond vier hoofdthema’s:

Het EMA heeft een raad van bestuur die bestaat uit
één vertegenwoordiger van elk van de 33 leden, twee
vertegenwoordigers van de directoraten-generaal Milieu
en Onderzoek van de Europese Commissie en twee
wetenschappelijke deskundigen die door het Europees
Parlement zijn benoemd. Tot de taken van de raad van
bestuur behoren het goedkeuren van de werkprogramma’s
van het EMA, het benoemen van de uitvoerend directeur en
het aanstellen van de leden van het wetenschappelijk comité.

• Informeren over de resultaten van de beleidsuitvoering,
onder meer door bij te dragen aan en terug te koppelen
op de beleidsprogramma’s, doelstellingen en targets in
de EU via doorlopende voortgangsrapportages op de
belangrijkste milieugebieden.
• Analyseren van overkoepelende uitdagingen in een
sector-overschrijdend systeem-perspectief, ter
ondersteuning van de lange-termijn visies in het Zevende
Milieuactieprogramma van de EU.
• (Co-)creëren, uitwisselen en gebruiken van kennis door
netwerken van mensen en informatiesystemen op te
bouwen en in stand te houden die de ruggengraat en sine
qua non van de rapportages van het EMA vormen.
• EEA bedrijsvoering, gericht op voortdurende verhoging
van efficientie en effectiviteit van de organisatie, met
inachtneming van alle regels en voorschriften die op het
Agentschap van toepassing zin.

Het wetenschappelijk comité van het EMA bestaat uit
maximaal twintig wetenschappers die een verscheidenheid
aan milieuonderwerpen bestrijken. Dit comité adviseert
de raad van bestuur en de uitvoerend directeur over
wetenschappelijke kwesties.
De voorzitter van het wetenschappelijk comité fungeert
tevens als waarnemer in de raad van bestuur. De uitvoerend
directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur
voor de uitvoering van de werkprogramma’s en voor de
dagelijkse gang van zaken van het EMA.

Raad van
bestuur
Bureau

Uitvoerend
directeur
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Wetenschappelijk
comité

Zoals ook tot uiting komt in het meerjarig werkprogramma dat door de raad van bestuur is vastgesteld,
streeft het EMA ernaar om haar leidende positie te behouden bij het verstrekken van essentiële
informatie die nodig is om het milieubeleid te verbeteren. Daarnaast wil het EMA nieuwe inzichten en
kennis ontwikkelen om de meer fundamentele overgangen naar duurzame samenlevingen op langere
termijn te begrijpen en te ondersteunen.
Elisabeth Freytag-Rigler
Voorzitter – Raad van bestuur van het EMA

Eionet en andere
EMA-partners
De door het EMA geleverde
informatie is afkomstig uit een grote
verscheidenheid aan bronnen. Zo
is er een netwerk van nationale
milieuorganen (Eionet) opgericht
voor samenwerking met het EMA,
waarbij meer dan 300 instellingen
verspreid over Europa zijn betrokken.
Het EMA is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het netwerk en
de coördinatie van de activiteiten.
Hiertoe werkt het Agentschap nauw
samen met de nationale focal points
(NFP’s -zie onderstaande afbeelding).
Die NFP’s zijn doorgaans de nationale
milieu‑instanties of milieuministeries
in de lidstaten. Zij zijn verantwoordelijk
voor de coördinatie van de activiteiten
van Eionet op nationaal niveau.

De belangrijkste taken van de NFP’s
zijn onder andere de ontwikkeling
en instandhouding van het nationale
netwerk, het in kaart brengen van
nationale informatiebronnen, het
registreren en kanaliseren van
gegevens en het doorleveren van
informatie van monitoring en van
andere activiteiten. Daarnaast
ondersteunen zij het EMA bij het
analyseren van de verzamelde
informatie en bij het communiceren
van die informatie naar de
eindgebruikers in de lidstaten.
Ook andere Europese en
internationale organisaties fungeren
als een andere belangrijke partner en
informatiebron van het EMA, zoals het
Europese bureau voor de statistiek
(Eurostat) en het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek ( JRC)

van de Europese Commissie, de
Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO), het Milieuprogramma van
de Verenigde Naties (UNEP), de
Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO) en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Het EMA werkt nauw samen met deze
organisaties bij het samenstellen
van informatie en evaluaties voor
zijn klanten en doelgroepen.
Daarnaast neemt het EMA ook deel
aan en fungeert het als secretariaat
van het informele netwerk van de
Europese Agentschappen voor
Milieubescherming.

Europees netwerk voor milieu-informatie- en -observatie (Eionet)
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Het EMA opereert in de EU en op nationaal en mondiaal niveau binnen een complexe gelaagde bestuurlijke
omgeving met veel betrokken partijen. Ook onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en ngo’s maken
deel uit van deze omgeving. De specifieke rol van het EMA is de ondersteuning van de beleidsvorming op
EU-niveau en de kennisopbouw in de lidstaten door het gebruik van Eionet als een unieke partner om
wederkerige en kwalitatief hoogwaardige milieugegevens en informatie te genereren.

Meerjarig werkprogramma 2014–2018 van het EMA
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