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Strategia EEA na lata 2009–2013
Niniejsza strategia EEA nakreśla nasze plany na najbliższe pięć lat, jest dostosowana do
dzisiejszych i przyszłych potrzeb informacyjnych, a nacisk położono w niej na dużo szersze
zastosowanie gromadzonych informacji o środowisku naturalnym. Usprawniamy nasze działania,
tworząc nowe sposoby pracy i rozwijając nowe metody włączania myślenia o środowisku do
głównego nurtu polityki gospodarczej i społecznej.

Nasza wizja
Aby uznawano nas za wiodącą instytucję na świecie,
która szybko i skutecznie dostarcza istotne i dostępne
dane, informacje i wiedzę na temat środowiska
naturalnego oraz jego oceny w Europie.

Nowe sposoby interpretowania
informacji dotyczących środowiska
Przyroda stanowi dobro publiczne
będące własnością wszystkich, ale
nie wszyscy o nią dbają. Abyśmy
mogli docenić wartość korzyści
płynących z przyrody, musimy
znaleźć sposób, by płacić wlaściwą
cenę za jej bierną i czynną ochronę.
W EEA będziemy budować
odpowiednik oficjalnych danych
statystycznych dotyczących usług
ekologicznych i korzyści płynących
ze środowiska naturalnego,
równolegle do tradycyjnych zasobów
naszej gospodarki.

Równocześnie potwierdzimy
podstawy metodologiczne
porozumienia międzynarodowego w
sprawie rachunku ekonomicznego
uwzględniającego koszty
ekologiczne oraz przygotujemy
ocenę europejskich ekosystemów i
usług — Eureca 2012. W przyszłości
będziemy mogli pokazać, jak
przedsiębiorstwa i rządy mogą
włączyć usługi ekosystemowe
w przekształcanie światowej
gospodarki.

Nowe sposoby wykorzystania
informacji dotyczących środowiska
Ludzie potrzebują aktualnych
informacji o swoim środowisku.
Na przykład wraz z rozrastaniem
się obszarów miejskich rośnie
liczba osób narażonych na kontakt
z dużym stężeniem ozonu i
pyłami. Dostęp w czasie niemal
rzeczywistym do danych na temat
ozonu jest obecnie możliwy dzięki
sieci ozonowej EEA. Informuje się o
nich lekarzy i szpitale, aby stworzyć
system ostrzegania dla osób
szczególnie narażonych.

EEA będzie dostarczać za
pośrednictwem Internetu dane na
temat jakości powietrza, dzięki
wykorzystaniu naziemnych stacji
monitorujących i obserwacjom
Ziemi z programu GMES, aby
partnerzy w dziedzinie zdrowia
mogli więcej wiedzieć o najbardziej
powszechnych chorobach dróg
oddechowych związanych ze
środowiskiem.

Nowe sposoby rozpoznawania nowych
problemów związanych ze środowiskiem
Zakładanie z wyprzedzeniem,
jakich informacji będą w przyszłości
potrzebować decydenci, przemysł i
obywatele, jest niezwykle istotne.
Dzięki naszej publikacji „Signals”,
wydawanej w nowym formacie,
możemy zwrócić uwagę naszych
czytelników na te problemy, które
naszym zdaniem będą miały bardzo
istotne znaczenie w kolejnym roku.
Typowymi przykładami uprzedzania
przez EEA problemowych zjawisk są
biopaliwa, subsydia energetyczne,
wycena usług ekosystemowych
oraz promieniowanie
elektromagnetyczne.

Nasza praca opiera się na zasadzie
ostrożności, ocenie ciężaru
dowodowego, podejmowaniu
decyzji przy różnym stopniu
niepewności i wykorzystaniu modeli
oraz scenariuszy wspierających
podejmowanie decyzji.
W ciągu najbliższych pięciu lat
stworzymy prosty rachunek,
który umożliwi nam uprzedzanie
potencjalnych skutków dla
środowiska związanych z
dzisiejszymi i przyszłymi czynnikami
społecznymi i gospodarczymi.

Nowe sposoby pracy
Coraz więcej osób jest przekonanych
o znaczeniu środowiska naturalnego
w swoim życiu i gwałtownie
zwiększa się zapotrzebowanie na
wiarygodne informacje lokalne.
Dostarczanie informacji poprzez
sieci EEA jest wyjątkowym i
pozytywnym doświadczeniem.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
technologii i oprogramowania
mogliśmy wykorzystać postęp
naukowy do monitorowania i
obserwacji.

Dzisiaj uświadamiany sobie,
że obywatele zajmujący się
obserwacją, zwłaszcza ci, którzy
mieszkają na obszarach oddalonych
lub będący blisko środowiska
ze względu na styl życia lub
wykonywany zawód, mają dużo do
powiedzenia. Pracująca w regionach
takich jak Arktyka ludność tubylcza
wykrywa zmiany częściej niż
najlepiej zaprojektowany program
pobierania próbek. Połaczenie takich
źródeł dowodowych z oficjalnym
światem ocen i analiz będzie bardzo
istotne.

EEA rozszerza oraz rozbudowuje
sieci i źródła obserwowania
i gromadzenia wiedzy dzięki
globalnemu ośrodkowi
obserwowania środowiska przez
obywateli. W ciągu najbliższych
pięciu lat zwiększymy liczbę aplikacji
i dzięki Wspólnemu Europejskiemu
Systemowi Informacji o Środowisku
zapewnimy szereg globalnych
i lokalnych usług w zakresie
monitorowania środowiska.

Nasz cel
Celem EEA jest zapewnienie
europejskim decydentom i
obywatelom szybkiego dostępu
do wiedzy i istotnych informacji
stanowiących solidną podstawę
polityki w zakresie ochrony
środowiska, pomoc w znalezieniu
odpowiedzi na pytania o środowisko
w ich codziennym życiu i zadbanie,
by ekologiczne myślenie i edukacja
znalazły się w głównym nurcie
podejmowania decyzji.

Chcemy to osiągnąć w ciągu
najbliższych pięciu lat poprzez:
• dalsze wspieranie wdrażania
europejskiego prawodawstwa
w zakresie ochrony środowiska
dzięki analizom i ocenom
środowiska naturalnego w
Europie;
• zapewnienie stałego dostępu
do wysokiej jakości danych,
informacji i usług w zakresie
środowiska;
• przygotowywanie zintegrowanych
ocen oddziaływania na środowisko
i prognoz dla Europy coraz
bardziej związanych z kontekstem
globalnym;

• zajmowanie się kluczowymi
priorytetami w zakresie ochrony
środowiska pojawiającymi się w
agendzie politycznej;
• lepszą komunikację i
przekazywanie decydentom i
obywatelom multimedialnych,
przyjaznych dla użytkownika
informacji w wielu językach.

Nasze strategiczne cele
Nasza nowa strategia opiera się na
trzech głównych zadaniach:
• dalsze wspieranie zaspokajania
potrzeb informacyjnych
określonych w unijnych i
międzynarodowych przepisach w
zakresie ochrony środowiska, a
zwłaszcza w 6. unijnym Programie
działań na rzecz ochrony
środowiska;
• szybsze dostarczanie ocen
sposobów i przyczyn zmian
zachodzących w środowisku
naturalnym, jak również

ocen skuteczności strategii w
zakresie ochrony środowiska,
z uwzględnieniem 6. programu
działań na rzecz ochrony
środowiska, strategii Unii
Europejskiej dotyczącej
zrównoważonego rozwoju
oraz strategii w pokrewnych
dziedzinach;

• lepsza koordynacja i
rozpowszechnianie w Europie
danych i wiedzy o środowisku
naturalnym.
Nasze strategiczne cele:
• odegrać kluczową rolę w rozwoju
i wdrażaniu europejskich strategii
w zakresie ochrony środowiska
i w dziedzinach pokrewnych,
zwłaszcza w programie działań na
rzecz ochrony środowiska Komisji
Europejskiej;

• monitorować skuteczność strategii
w zakresie ochrony środowiska UE
i państw członkowskich EEA oraz
krajów kandydujących i będących
potencjalnymi kandydatami do
członkostwa;
• wspierać monitorowanie strategii
Unii Europejskiej dotyczącej
zrównoważonego rozwoju (dzięki
pomocy w zakresie wskaźników
dotyczących zrównoważonego
rozwoju), koncentrując się
na zasadniczych kwestiach
związanych ze środowiskiem;
• dokonywać zintegrowanych ocen
oddziaływania na środowisko
i analiz 6. programu działań
na rzecz ochrony środowiska
i strategii Unii Europejskiej
dotyczącej zrównoważonego

rozwoju, problematyki
środowiskowej, prognoz
i wczesnego ostrzegania
związanych ze zmianami w
strukturach społecznych i
gospodarczych;
• zapewniać dostęp do bardziej
regularnie aktualizowanych
informacji, a w miarę możliwości
do danych udostępnianych w
czasie zbliżonym do rzeczywistego
za pośrednictwem Wspólnego
Europejskiego Systemu Informacji
o Środowisku i Centrów Danych
Środowiskowych;
• uprzedzać nowe idee i pomysły,
zwłaszcza dotyczące usług
ekosystemowych, wykorzystania
zasobów oraz nowych technologii,
innowacji i zmian zachowań;

• stworzyć nowe internetowe usługi
dla potrzeb edukacji ekologicznej;
• pomóc w zapewnieniu,
dzięki skutecznym usługom
komunikacyjnym i informacyjnym,
by ekologiczne myślenie zostało
włączone do głównego nurtu
podejmowania decyzji i codziennego
życia obywateli Europy.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest
dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy głównym
źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i
ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 32 kraje
członkowskie.
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