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In deze EMA-strategie worden onze plannen voor de komende vijf jaar uiteengezet. De strategie
is opgezet rond de informatiebehoeften van vandaag en morgen, met een algemene nadruk op
een veel breder gebruik van de milieu-informatie die verzameld wordt. We stroomlijnen onze
activiteiten en ontwikkelen nieuwe manieren van werken om milieubewust denken een vast
onderdeel te maken van de economische en sociale beleidsvorming.

Onze visie
Het EMA streeft ernaar erkend te worden als de
wereldwijd toonaangevende instantie voor verstrekking
van tijdige, relevante en toegankelijke Europese
gegevens, informatie, kennis en beoordelingen op
milieugebied.

Nieuwe manieren om
milieu‑informatie te interpreteren
Veel van ons natuurschoon is
publiek eigendom dat van ons
allemaal is, maar waar niet iedereen
even goed voor zorgt. Om ons te
helpen het belang en de waarde
van de natuur in te zien, zullen
we manieren moeten vinden om
de juiste prijs te betalen voor
natuurbescherming en -behoud.
Het EMA ontwikkelt een
boekhoudsysteem voor ecologische
diensten en milieuwaarden,
analoog aan, en ter aanvulling
op, traditionele economische
statistieken.

Hiermee dragen we bij aan de
methodologische basis voor een
internationale overeenkomst over
milieuboekhouding. We zullen
tevens een beoordeling produceren
van Europese ecosystemen en
— diensten: Eureca 2012. In de
toekomst zullen we kunnen laten
zien hoe bedrijven en regeringen
ecosysteemdiensten kunnen
integreren in hun beleid om zo de
wereldeconomie te herstructureren.

Nieuwe manieren om
milieu‑informatie te gebruiken
Mensen hebben actuele informatie
nodig over hun leefmilieu. Naarmate
de stedelijke gebieden zich
uitbreiden groeit bijvoorbeeld het
aantal mensen dat blootstaat aan
hoge ozonniveaus en fijne deeltjes.
Toegang tot ‘near‑real‑time’
ozongegevens is nu mogelijk
via het Ozonweb van het EMA,
dat wordt geïntroduceerd bij
artsen en ziekenhuizen om een
waarschuwingssysteem te bieden
voor kwetsbare personen.

Bij het EMA zullen we online
luchtkwaliteitsinformatie aanbieden,
op basis van meetstations op
de grond en aardobservatie uit
het GMES-programma, zodat
partners in de gezondheidszorg
meer inzicht kunnen krijgen in
voorkomende, milieugerelateerde
ademhalingsziekten.

Nieuwe manieren om opkomende
milieuproblemen te onderkennen
Het is uiterst belangrijk dat we
vroegtijdig herkennen welke
soorten informatie beleidsmakers,
het bedrijfsleven en burgers nodig
zullen hebben om in de toekomst
besluiten te nemen. Onze publicatie
Signalen belicht in een nieuwe
formule vraagstukken waarvan wij
denken dat ze een zware stempel
zullen drukken op de agenda voor
het komende jaar.
Typische voorbeelden van gebieden
waar het EMA vooruitliep op de
publieke vraag zijn biobrandstoffen,
energiesubsidies, de waardering
van ecosysteemdiensten en
elektromagnetische straling.

Onze werkwijze is gebaseerd op
het voorzorgsprincipe, de evaluatie
van de bewijslast, besluitvorming
bij verschillende graden van
onzekerheid en het gebruik van
besluitondersteunende modellen en
scenario’s.
In de komende vijf jaar zullen
we een eenvoudig rekenmodel
creëren waarmee we de potentiële
milieugevolgen kunnen inschatten
die voorvloeien uit de sociale en
economische omstandigheden in de
wereld van vandaag en morgen.

Nieuwe manieren van werken
Nu steeds meer mensen overtuigd
raken van het belang van het
milieu in hun leven, is de vraag
naar betrouwbare plaatselijke
informatie explosief gestegen.
De informatievoorziening via
de netwerken van het EMA is
een succes. Dankzij moderne
technologie en software hebben
we maximaal gebruik kunnen
maken van de wetenschappelijke
vooruitgang in milieumonitoring en
-observatie.

Tegenwoordig zijn we ons ervan
bewust dat ook gewone burgers,
vooral mensen die in afgelegen
gebieden wonen, of die vanwege
hun levenswijze of beroep in nauwer
contact met het milieu staan,
belangrijke informatie kunnen
leveren. In gebieden zoals de
Noordpool is het vaak de inheemse
bevolking die veranderingen sneller
opmerkt dan doelbewust ontworpen
testprogramma’s. De combinatie
van deze informatiebronnen met
de formele wereld van beoordeling
en analyse zal steeds belangrijker
worden.

Het EMA heeft zijn informatie- en
kennisnetwerk opgebouwd en
uitgebreid via het wereldwijde
burgerobservatorium van het
agentschap. In de komende
vijf jaar zullen we het aantal
toepassingen nog verder uitbreiden
via het gemeenschappelijk milieuinformatiesysteem (SEIS) om een
brede reeks mondiale en plaatselijke
milieumonitoringdiensten te kunnen
bieden.

Ons doel
Ons doel bij het EMA is Europese
beleidsmakers en burgers toegang
te verschaffen tot tijdige en
relevante kennis en informatie
om een gezonde basis te bieden
voor milieubeleidsmaatregelen,
om te helpen hun vragen te
beantwoorden over het milieu
in hun dagelijks leven en om
ervoor te zorgen dat milieubewust
denken en milieueducatie een
vast onderdeel worden van het
besluitvormingsproces.

We streven ernaar om dit doel in
de komende vijf jaar te realiseren
door:

• Cruciale milieuprioriteiten aan te
pakken die op de politieke agenda
verschijnen.

• De implementatie van de
Europese milieuwetgeving te
blijven ondersteunen met analyses
en beoordelingen van het milieu in
Europa.

• De communicatie met
en informatievoorziening
aan beleidsmakers en
burgers te verbeteren via
gebruiksvriendelijke, meertalige
multimediatoepassingen.

• Doorlopende toegang te
verzekeren tot hoogwaardige
milieugegevens, -informatie en
-diensten.
• Geïntegreerde
milieubeoordelingen en
toekomstanalyses te produceren
voor Europa, in toenemende mate
in een mondiale context.

Onze strategische doelstellingen
Onze nieuwe strategie is gebaseerd
op drie hoofdactiviteiten:
• Voorzien in de informatiebehoeften
die voortvloeien uit de Europese
en internationale milieuwetgeving
en in het bijzonder het Zesde
Milieuactieprogramma.
• Tijdig evalueren hoe en
waarom het milieu verandert
en of milieubeleidsmaatregelen,
waaronder het Zesde

Milieuactieprogramma, de
EU-strategie voor duurzame
ontwikkeling en aanverwante
beleidsinitiatieven, effectief zijn.
• De coördinatie en verspreiding
van milieu-informatie en –kennis
door heel Europa verbeteren.

Onze strategische doelstellingen:
• Een sleutelrol spelen
bij de ontwikkeling en
implementatie van Europese
milieubeleidsmaatregelen en
aanverwante terreinen, in het
bijzonder in verband met het
Milieuactieprogramma van de
Europese Commissie.
• De effectiviteit monitoren van
het milieubeleid van de EU en de
EMA-lidstaten en in kandidaat- en
potentiële kandidaatlanden.

• Monitoring van de EU-strategie
voor duurzame ontwikkeling
ondersteunen (via assistentie
op het gebied van duurzame
ontwikkelingsindicatoren),
met nadruk op essentiële
milieugerelateerde kwesties.
• Geïntegreerde milieubeoordelingen
en analyses uitvoeren van het
Zesde Milieuactieprogramma en
de EU-strategie voor duurzame
ontwikkeling, milieuthema’s,
toekomstanalyses en vroegtijdige
waarschuwingen met
betrekking tot veranderingen in
maatschappelijke en economische
structuren.

• Toegang verschaffen tot  vaker
bijgewerkte informatie en
waar mogelijk ‘near-real-time’
gegevens om de timing van
milieu-informatie te verbeteren
via het gemeenschappelijke
milieu-informatiesysteem
(SEIS) en de thematische
milieugegevenscentra.
• Vroegtijdig inspelen op
nieuwe ideeën en denkwijzen,
in het bijzonder over
ecosysteemdiensten, het gebruik
van hulpbronnen, nieuwe
technologieën en innovaties en
gedragsveranderingen.

• Nieuwe onlinediensten ontwikkelen
voor behoeften op het vlak van
milieuonderwijs.
• Via effectieve communicatie
en informatievoorziening
helpen verzekeren dat
milieubewust denken een vast
onderdeel gaat vormen van
besluitvormingsprocessen en het
dagelijkse leven van de Europese
burgers.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie. Het is onze taak
betrouwbare, objectieve informatie over het milieu te verstrekken. Wij vormen een belangrijke
informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, aanname, invoering en evaluatie van
milieubeleid, en voor het grote publiek. Het EMA heeft nu 32 lidstaten.
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