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EEA’s strategi for 2009–2013
Med denne strategien har vi skissert Miljøbyråets planer for fem år framover. Den tar
utgangspunkt i dagens og morgendagens informasjonsbehov, med vekt på en langt bredere
utnyttelse av miljøinformasjonen som samles inn. Vi strømlinjeformer vår virksomhet, skaper
nye måter å jobbe på og utvikler nye metoder for å integrere miljøtenking i økonomisk og sosial
politikk.

Vår visjon
Å bli anerkjent som verdens ledende organ for
framskaffelse av aktuelle, relevante og tilgjengelige
data, informasjon, kunnskap og vurderinger av miljøet i
Europa.

Nye måter å tolke
miljøinformasjon på
Mye av naturen er et offentlig gode.
Den eies av alle, men ikke alle tar
seg av den. For at vi skal kunne
sette pris på de godene naturen
tilbyr, må vi finne en måte å betale
det det koster å verne og bevare
den.
I Miljøbyrået vil vi bygge opp
statistikk for økologiske tjenester
og miljøverdier som skal brukes
sammen med tradisjonell offisiell
statistikk over økonomiske verdier.

Som et ledd i dette arbeidet skal
vi kontrollere det metodologiske
grunnlaget for en internasjonal
avtale om miljøregnskap og
utarbeide en vurdering av Europas
økosystemer og tjenester —
Eureca 2012. I framtiden vil
vi bli i stand til å vise hvordan
næringsliv og myndigheter kan
bruke økosystemtjenester for
å omstrukturere den globale
økonomien.

Nye måter å bruke
miljøinformasjon på
Folk trenger oppdatert informasjon
om miljøet. For eksempel øker
antallet mennesker som utsettes
for høye ozonnivåer og svevestøv
i takt med at byene vokser.
Det er nå mulig å få tilnærmet
sanntids tilgang til ozondata via
Miljøbyråets Ozone Web, og dette
internettverktøyet introduseres
nå for leger og sykehus som et
varslingssystem for personer som er
utsatt.

Miljøbyrået vil legge ut
luftkvalitetsdata på internett
basert på målinger på bakken
og jordobservasjoner fra GMESprogrammet, og dette vil gi
partnerne på helseområdet mulighet
til å øke sin forståelse av utbredte
miljørelaterte luftveislidelser.

Nye måter å identifisere nye
miljøproblemer på
Det er av største betydning at
vi kan foregripe hvilke typer
informasjon beslutningstakere,
industrien og borgerne trenger
for å treffe sine beslutninger. Med
vår publikasjon Signals, som nå
har fått nytt format, ønsker vi å
trekke lesernes oppmerksomhet
mot problemstillinger som vi
mener kommer til å veie tungt på
dagsordenen i det kommende året.
Typiske eksempler på temaer
der Miljøbyrået har vært i
forkant av utviklingen, er
biodrivstoff fra matplanter,
energisubsidier, verdsettingen
av økosystemtjenester og
elektromagnetisk stråling.

Arbeidet vårt er basert på førevar-prinsippet, evaluering av
„bevisbyrden”, beslutningstaking
med varierende usikkerhetsgrad og
bruk av beslutningsstøttemodeller
og scenarier.
I løpet av de kommende fem
årene vil vi utarbeide en enkel
beregningsmodell som vil gi oss
grunnlag for å forutse potensielle
miljøvirkninger av dagens
og morgendagens sosiale og
økonomiske drivkrefter.

Nye måter å arbeide på
Etter hvert som flere og flere
mennesker blir klar over hvilken
betydning miljøet spiller i livet
deres, har det vært en eksplosiv
vekst i etterspørselen etter pålitelig
lokal informasjon. Å kunne tilby
denne informasjonen gjennom Det
europeiske miljøbyrås nettverk,
har vært en enestående, positiv
opplevelse. Ved hjelp av den aller
nyeste teknologien og programvaren
har vi kunnet utnytte framskrittene
vitenskapen har gjort innen
overvåking og observasjon.

I dag har vi forstått betydningen av
observasjoner gjort av borgerne,
særlig de som bor i fjerntliggende
områder eller hvis liv eller yrke
bringer dem i nærkontakt med
naturen. Hvis vi ser på for
eksempel Arktis, vil urfolket ofte
oppdage endringene fortere enn
et prøvetakingsprogram, uansett
hvor godt utformet det er. Å
finkjemme disse beviskildene
innenfor rammene for den formelle
vurderings- og analysevirksomheten
vil bli meget viktig.

Miljøbyrået har bygget opp og
ut sine nettverk og kilder til
observasjon og kunnskapsinnsamlig
gjennom sitt globale nettverk
av miljøobservatører blant
borgerne. I løpet av de neste
fem årene vil Systemet for deling
av miljøinformasjon (SEIS) gi
oss mulighet til å øke antallet
anvendelser og tilby et bredere
spekter av globale til lokale
miljøovervåkingstjenester.

Vårt mål
Det europeiske miljøbyrås mål er
å gi Europas beslutningstakere
og borgere tilgang til aktuell,
relevant informasjon og kunnskap
slik at de har et solid grunnlag
for utforming av miljøpolitikken,
å bidra til å besvare spørsmålene
de har om miljøet i det daglige,
og sikre at miljøtenking og
miljøutdanning blir en integrert del
av beslutningsprosessen.

Dette tar vi sikte på å klare i løpet
av de neste fem årene, ved å:
• fortsette vår støtte til
gjennomføringen av europeisk
miljølovgivning ved analyser og
vurderinger av Europas miljø,
• sikre kontinuerlig tilgang til
miljødata, miljøinformasjon og
miljøtjenester av høy kvalitet,
• produsere integrerte
miljøvurderinger og
framtidsstudier for Europa, stadig
oftere med et globalt perspektiv,

• gripe fatt i avgjørende
miljøprioriteringer etter hvert som
de kommer opp på den politiske
dagsordenen,
• forbedre kommunikasjonen og
informasjonsspredningen overfor
beslutningstakere og borgere
gjennom multimediebasert,
brukervennlig og flerspråklig
informasjon.

Våre strategiske målsettinger
Vår nye strategi er bygget opp rundt
tre hovedvirksomhetsområder:
• fortsette arbeidet for å dekke
informasjonsbehovene som
fastsatt i EUs og internasjonal
miljølovgivning, og særlig det
6. handlingsprogrammet for miljø,
• produsere mer aktuelle
vurderinger av hvordan og hvorfor
miljøet endrer seg, og hvorvidt
miljøpolitikken, inklusive det
6. handlingsprogrammet for

miljø, EUs strategi for bærekraftig
utvikling og andre strategier på
tilstøtende områder, har vært
effektive,
• styrke samordningen og
spredningen av miljødata og
miljøkunnskap i hele Europa.

Våre strategiske målsettinger er å:
• spille en nøkkelrolle i utviklingen
og gjennomføringen av europeisk
miljøpolitikk og politikken
på andre relevante områder,
særlig Europakommisjonens
miljøhandlingsprogram,
• overvåke effektene av
miljøpolitikken i EU og
Miljøbyråets medlemsland, i
søkerlandene og potensielle
søkerland,

• støtte overvåkingen av EUs
strategi for bærekraftig
utvikling (gjennom bistand i
forbindelse med indikatorene
for bærekraftig utvikling) ved å
fokusere på viktige miljørelaterte
problemstillinger,

• sikre tilgang til mer regelmessig
oppdatert informasjon og om
mulig data i tilnærmet sanntid
for å øke miljøinformasjonens
aktualitet gjennom Systemet for
deling av miljøinformasjon og
miljødatasentrene,

• gjennomføre integrerte
miljøvurderinger og analyser
av det 6. handlingsprogrammet
for miljø og EUs strategi for
bærekraftig utvikling, miljøtemaer,
framtidsstudier og tidlig
varsling knyttet til endringer i
samfunnsmessige og økonomiske
strukturer,

• foregripe nye ideer og
tankesett, særlig i tilknytning til
økosystemtjenester, ressursbruk
og ny teknologi og innovasjon og
atferdsendringer,
• utvikle nye nettbaserte
tjenester med sikte på å dekke
miljøutdanningsbehov,

• bidra til å sikre, gjennom
effektive kommunikasjonsog informasjonstjenester, at
miljøtenking blir en integrert del
av beslutningsprosessene og
europeiske borgeres dagligliv.

Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Vår oppgave er å levere
pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er
med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for allmennheten. For tiden har EEA
32 medlemsland.
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