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Cadru general
Agenţia Europeană de Mediu (European Environment Agency — AEM) a fost înÞinţată prin
Regulamentul 1210/90 al CEE din 1990 (modiÞcată prin Regulamentul 933/1999 al CE și Regulamentul
1641/2003 al CE). Decizia de a se stabili la Copenhaga a fost luată în anul 1993 iar Agenţia a început
să funcţioneze din anul 1994.
Agenţia Europeană de Mediu este instituţia publică principală din Europa consacrată elaborării de
informaţii oportune, la obiect, pertinente și Þabile, pentru întemeietorii de strategii și public, în
vederea susţinerii dezvoltării durabile și pentru a ajuta la realizarea unor îmbunătăţiri semniÞcative și
măsurabile a mediului înconjurător din Europa.
Activitatea Agenţiei include coordonarea Eionet (European Environment Observation and Information
Network — Reţeaua europeană de observare și informaţii de mediu) și a unui sistem de informaţii,
colectarea și analiza datelor comune asupra mediului de la serviciile Comisiei Europene, ţările membre
ale AEM, organizaţiile internaţionale, convenţii și acorduri, prin elaborarea de îndrumări pertinente
pentru întemeietorii de strategii și prin punerea la dispoziţie pe scară largă a oricărei informaţii.
Această strategie AEM pentru anii 2004–2008 constituie cel de-al treilea program de lucru multianual
al Agenţiei în conformitate cu regulamentul său de înÞinţare. Regulamentul a fost adoptat de către
Consiliul de conducere al AEM la data de 25 noiembrie 2003.
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Discurs rostit de Președintele
Consiliului de administraţie

Data de începere pentru această nouă strategie pe 5 ani pentru AEM coincide cu venirea
mea la președinţia consiliului de administraţie al Agenţiei. Sunt onorat pentru faptul de a
Þ fost ales în acest post important și aștept cu nerăbdare să lucrez în strânsă colaborare
cu membrii consiliului și cu Directoarea Jacqueline McGlade în cadrul punerii în aplicare a
strategiei AEM în anii următori.
În numele consiliului, mulţumesc președintelui de dinainte, Kees Zoeteman, pentru
sußetul și competenţa pe care le-a pus în conducerea Agenţiei în ultimii patru ani. Îi
dorim mult succes în activităţile sale viitoare.
În ceea ce privește următorii cinci ani, aș dori să pun în evidenţă două dimensiuni
strategice ale noii dezvoltări a AEM.
În primul rând, lărgirea, în care AEM continuă drumul înainte al integrării europene. În
timp ce UE așteaptă cu nerăbdare trecerea la 25 de membri, la data de 1 mai 2004, AEM
numără deja 31 de membri, inclusiv România, Bulgaria și Turcia. Lucrăm de asemenea
împreună cu ţările de la vest de Balcani. În acest fel, AEM ameliorează nu numai calitatea
și amploarea informaţiilor asupra mediului, dar joacă și un rol modest în stabilizarea și
dezvoltarea acestor ţări, în beneÞciul păcii și al prosperităţii în Europa, în ansamblul său.
În al doilea rând, un accent major se va pune pe evaluările de eÞcienţă a strategiilor.
Politica mediului nu mai este lăsată la întâmplare. Pentru a putea convinge factorii de
răspundere și publiculde faptul că politica mediului este necesară și utilă pentru societate
în ansamblul ei, va trebui să Þm capabili să demonstrăm că ajungem efectiv la rezultate
reale. Mă bucur că în cadrul Comisiei Europene se acordă un rol clar AEM -ului în acest
domeniu. Vom lucra în strânsă colaborare cu Comisia pentru a obţine rezultate reale.
Lars-Erik Liljelund
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Discurs rostit de Președintele
Comitetului știinţiÞc

Comitetul știinţiÞc salută și susţine această strategie a AEM care expune priorităţile
principale pentru următorii cinci ani. Pe această bază, Agenţia va Þ capabilă să-și
lărgească în mod considerabil furnizarea de informaţii independente și de calitate, în
beneÞciul mediului și al cetăţenilor Europei.
Comitetul dorește să joace un rol speciÞc în această dezvoltare. AEM nu trebuie să se
lanseze în cercetare ci trebuie să se bazeze și să integreze rezultatele din domeniul
cercetării în informaţiile pe care le furnizează. Membrii Comitetului sunt cu toţii
personalităţi de o mare calitate știinţiÞcă iar competenţa lor acoperă domeniile de
experienţă legate de munca agenţiei. Rolul nostru este, prin urmare, de a asigura legături
strânse între lumea universitară și AEM și de a permite un acces critic la activitatea
acesteia.
Nicăieri în altă parte, nu este mai necesară această funcţie de apropiere între
comunitatea cercetătorilor și lumea politică, așa cum este necesară în dezvoltarea noilor
indicatori. Captarea unei abordări complexe, știinţiÞce, a teoriilor și ipotezelor sub forma
unor indicatori ușor de înţeles și admiși în mod general stă la baza activităţii Agenţiei.
Dezvoltarea indicatorilor, care ilustrează legăturile dintre dimensiunile de mediu,
sociale și economice ale dezvoltării de durată reprezintă un obiectiv major. Unul din
pariurile principale îl reprezintă indicatorii de dezvoltare care ilustrează legăturile dintre
dimensiunile privind mediul și cele sociale și economice ale dezvoltării durabile. Există
de asemenea o solicitare pentru indicatorii totali care recapitulează cantităţi enorme
de informaţie din mai multe domenii. Sarcina propusă aici este de a satisface această
solicitare fără a pierde din vedere tendinţele adesea complexe și contradictorii ce se
ascund dincolo de cifrele complexe.
În Þne, doresc să subliniez importanţa critică pe care o are asigurarea calităţii datelor
și evaluărilor, precum și cuantiÞcarea incertitudinilor. Transparenţa este, în această
privinţă, crucială dacă dorim ca publicul și clientul să Þe capabiil să utilizeze în mod
corespunzător informaţiile furnizate de către Agenţie. Comitetul StiinţiÞc se ocupă deja
de aceste probleme și are drept scop să ofere Agenţiei un sprijin substanţial în acest
domeniu.
Bedrich Moldan
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Opinia Directorului Executiv

Calitatea vieţii unui popor depinde enorm de mediul în care acesta trăiește, ca și
de dezvoltarea sa socială și economică. AEM ajută la asumarea unui rol esenţial în
garantarea viitorului Europei, prin furnizarea către agenţii de strategie și către public a
unor informaţii oportune, apropriate și Þabile asupra stării mediului.
Contextul Agenţiei evoluează în mod rapid. Concepută iniţial ca o organizaţie care
să furnizeze informaţii și date asupra mediului, astăzi Agenţia este chemată de către
Parlamentul Europei, Comisia Europeană și ţările membre nu numai să raporteze și să
vizeze asupra stării mediului și chestiunile referitoare la protecţia acestuia și utilizarea
durabilă a resurselor naturale, dar de asemenea și asupra eÞcienţei strategiei de bază
asupra mediului și a celei sectoriale și a punerii lor în practică. Astfel, în următorii cinci
ani, Agenţia își va extinde activitatea pentru a susţine un număr considerabil de procese
strategice, prin furnizarea de cunoștinţe asupra mediului Europei, ca și de acţiuni ce se
întreprind pentru protejarea acestuia.
Una din problemele-cheie pentru statele membre este necesitatea de a simpliÞca și mai
mult raportarea datelor. În următorii cinci ani, Agenţia va colabora cu principalii săi
parteneri internaţionali, inclusiv Comisia Europeană (în mod special Eurostat — OÞciul
de Statistică al Comunităţilor Europene și JRC — Centrul Comun de Cercetare), OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development — Organizaţia de Cooperare
și Dezvoltare Economică) și diverse convenţii internaţionale, pentru a stabili modul
în care datele vor putea Þ raportate o singură dată dar utilizate în mai multe scopuri.
Pentru a susţine acest proiect, Agenţia va extinde și își va îmbunătăţi calitatea informaţiei
utilizate, prin stabilirea unui sistem larg de control al calităţii și de management. Sistemul
va Þ accesibil reţelei de organizaţii guvernamentale, agenţiilor, grupurilor de cetăţeni,
diferitelor ramuri ale industriei și specialiștilor, astfel încât informaţia să poată Þ urmărită
de la sursă și până la utilizarea Þnală. Aceste activităţi vor Þ sprijinite printr-un program
intensiv de formare a capacităţii în noile ţări membre.
AEM acţionează în mod activ pentru elaborarea obiectivelor și a sarcinilor expuse în
programele legislative și de lucru ale Comisiei Europene cu privire la lărgire, stabilitate și
securitate, dezvoltare durabilă și economie inclusă. Prin abordarea integrată a evaluărilor
asupra ameliorării sau deteriorării mediului, AEM va Þ capabilă să furnizeze un punct de
vedere unic cu privire la impactele în diverse zone politice și sectoriale. Pentru următorii
cinci ani, scopul Agenţiei este de a extinde pe mai departe aceste capacităţi prin
producerea unei serii de evaluări integrate ale interacţiunilor dintre sectoarele principale
și mediu, precum și o gamă de studii de baleiaj și scenarii care să ajute la anticiparea
ameninţărilor potenţiale și a oportunităţilor de stabilire a unui model de dezvoltare
durabilă, viabilă, sigură și stabilă.
Jacqueline McGlade
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Organizarea AEM și reţelele sale

Agenţia își va Þnaliza reorganizarea înainte de ianuarie 2004, tocmai la timp pentru a începe activitatea în cadrul
strategiei AEM 2004–2008. Noua structură va urmări să reßecte și mai bine nevoile în schimbare ale principalilor
săi clienţi și de a furniza un nivel cât mai transparent de acces la date, informaţii și experţi individuali. Grupurile
au fost astfel alcătuite încât să reunească persoane pentru a lucra în activităţi mai integrate în jurul analizei
sectoriale, ale analizei politice, la dezvoltarea de noi sisteme de informaţii inclusiv informaţiile spaţiale, scenarii
și evaluări în sectoare-cheie cum ar Þ apa și diversitatea biologică, produsele chimice, deșeurile, calitatea
aerului, schimbările climatice mediul și sănătatea.
Pentru a asigura un nivel cât mai eÞcace de comunicare cu Parlamentul European, Comisia, alte instituţii ale
Comunităţii, ţările membre și partenerii din toată lumea, a fost stabilit un program de afaceri de întrepriză.
Acest nou program va Þ răspunzător de avansarea unor domenii cum ar Þ rezumate, actualizări și producţii
multimedia, precum și o strategie a comunicaţiilor.
AEM este o organizaţie funcţionând în reţea: ea se bazează în special pe Eionet pentru a oferi asistenţă și
colectare de indicatori, ßux de date și ßux de informaţii. Informaţiile asupra stadiului acţiunii de implementare a
strategiei sunt acum ghidate de către o reţea a Agenţiilor de protecţia mediului. În cursul următorilor cinci ani,
Agenţia va continua să-și întărească forţele reţelelor și va căuta să le extindă printr-un proces de stocare activă
de scenarii de dezvoltare, evaluare a strategiei și asigurarea calităţii datelor.

Etape principale în ciclul unei strategii, sprijinite pe date,
informaţii și cunoștinţe
IdentiÞcarea
problemelor (1)
Încadrarea
problemei (2)

EÞcienţa măsurii
strategice (6)

Măsuri de
implementare a
strategiei (5)

Date
informaţii
cunoștinţe

Măsuri de
dezvoltare a
strategiei (4)
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Măsuri de
identiÞcare a
strategiei (3)

Vedere de ansamblu

Teme sectoriale și de mediu
Strategia AEM este conformă cu cel de-al 6-lea Program de acţiune asupra mediului. Agenţia lucrează
prin intermediul a patru sectoare tematice principale: abordarea schimbării climatului, diminuarea
biodiversităţii/înţelegerea schimbării vieţii, utilizarea și gestionarea resurselor naturale și a deșeurilor.
Fiecare dintre acestea este inßuenţat de o serie de procese societale și sectoriale. În următorii cinci
ani, AEM va produce o serie de evaluări a legăturilor ce există între aceste probleme și impactele lor
sectoriale asupra mediului. Un set limitat de indicatori de bază va Þ utilizat pentru raportarea impactului
sectorial asupra tendinţelor de mediu și a sănătăţii ecosistemului.

Aer

Biodiversitate

Apă dulce

Apă de
mare

Pământ și sol

Abordarea schimbării mediului

!

!

!

!

!

Abordarea diminuării
biodiversităţii/înţelegerea
schimbării spaţiale

□

!

!

!

!

Protecţia sănătăţii umane și a
calităţii vieţii

!

!

!

!

!

Utilizarea durabilă și
gestionarea resurselor
naturale și a deșeurilor

□

□

!

!

!

Agricultură

!

!

!

!

!

Produse chimice

!

!

!

!

!

Energie

!

□

!

!

!

Transport

!

!

□

□

!

PlaniÞcarea și utilizarea
solurilor uzate

□

!

!

□

!

Chestiuni internaţionale

!

!

!

!

!

Teme de mediu

Teme sectoriale

! Zonă de lucru AEM majoră

□ Zonă de lucru AEM minoră
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Mediul înconjurător în Europa
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Sisteme de informaţii și reţele

Sistemul de informaţii AEM/Eionet a fost
creat pentru a susţine toate activităţile
AEM și Eionet referitoare la ßuxul de date
și informaţii dinspre ţări și alte entităţi spre
AEM, prin evaluări și informaţii retransmise
spre acestea, spre instituţii comunitare și
alţi clienţi. Sistemul cuprinde în reţeaua sa
persoane și organizaţii, activităţile acestora
în reţea, ca și infrastructura de sprijin și
echipamentul electronic.

Utilizarea principală a indicatorilor constă în comunicarea de
informaţii într-un mod simplu și clar. Indicatorii se concentrează
pe aspectele considerate drept o strategie apropriată, utilizând
datele disponibile pe scară largă. În general, indicatorii cuantiÞcă
informaţia prin integrarea unor seturi de date multiple și ajută la
descoperirea tendinţelor subiacente din fenomenele complexe.
În ultimii cinci ani, Agenţia a lucrat cu membrii săi la dezvoltarea
unui set de indicatori și indici, care să reßecte stadiul mediului în
contextul analizelor performanţei economice, al dezvoltării sociale
și al implementării politice. În primul an de strategie, Agenţia va
consolida acest set de indicatori și ßuxul de date aferent dinspre
ţări. Aceste informaţii vor Þ apoi utilizate de AEM și Eionet pentru
urmărirea progresului la nivel european faţă de obiectivele politice
și sarcinile propuse și la examinarea performanţelor în domeniul
mediului înconjurător ale ţărilor, conform unor date comparabile și
a unor metodologii coerente.

Asig
ura
re

a

c

Produse

Evaluări

ţi i

Teh
no
lo

tică
ma
r
fo
in
Cunoștinţe

(a) Indicatori cheie

ită
al

gi
e

În următorii cinci ani, priorităţile Agenţiei
se vor îndrepta spre îmbunătăţirea
sistemului, sprijinirea mai eÞcace a
dezvoltării produselor și serviciilor AEM și a
prelungirii reţelei și capacităţilor necesare
utilizatorilor. Proceduri de asigurare a
calităţii vor Þ introduse și întărite, pentru
a asigura standardizarea, omogenizarea
și deÞnirea de date mai clare pentru
utilizatori. Mai mult încă, AEM va contribui
la revizuirea modului de raportare de
către Comisie și va extinde sistemul
de informaţii până la un sistem spaţial
integrat european, conform cu iniţiativele

Inspire (Infrastructură pentru informaţiile spaţiale în Europa) și
monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES).

Clienţi
de bază

Comunicare dirijată
și
Accesibilitate și transparenţă

Informaţii

servicii

Date

Re

ţea

Public
general

mb
Schi
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(b) ProÞlarea sistemului

(c) Servicii de comunicare pentru public

Reţeaua va Þ extinsă pentru a include
capacităţile necesare pentru noul tip de
produse și servicii ce urmează a Þ dezvoltat
în următorii cinci ani, de exemplu în
sectorul dezvoltării durabile.

AEM va întări sistemele sale de comunicaţii pentru a ajunge la
clienţii săi cheie și la pubicul larg prin cele mai adecvate canale de
comunicaţie.

Agenţia va furniza evaluări ale
performanţelor pe ţări în ce privește
livrarea și calitatea datelor, prin intermediul
raportării Eionet asupra ßuxului de
informaţii prioritare.
Agenţia va spori legăturile cu organizaţiile
exterioare asociate la ßuxul de informaţii
(inclusiv informaţiile spaţiale) și indicatori,
în special cu OEDC, Eurostat și JRC,
proÞtând în special de iniţiativa globală de
monitorizare pentru mediu și securitate
(GMES).
Echipamentul electronic și infrastructura,
ca și reexaminarea procesului comercial
sub cuvertura Reportnet vor continua
să se dezvolte graţie fondurilor Comisiei
și ale AEM, în scopul obţinerii unui ßux
de informaţii mai eÞcient, transparent și
disponibil în mai multe scopuri.
Depozitul de date al AEM va susţine setul
de indicatori principali și va furniza un
cadru pentru analizele trans-sectoriale.
Se va pune în funcţiune un echipament
interactiv care să permită utilizatorilor
analiza datelor de mediu, să producă
evaluări pe bază de indicatori pentru
interesele lor proprii, după cele mai bune
metode.
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În următorii cinci ani, va Þ disponibil un portal Internet extensibil
geograÞc pentru informaţii localizate, selecţionate și regionale.
Obiectivul este de a da posibilitate publicului să repereze
informaţiile referitoare la mediul înconjurător. Printr-o simplă
intrare a codului poștal, sau prin utilizarea de hărţi și alte utilităţi
electronice interactive, oamenii vor putea găsi informaţii asupra
condiţiilor de mediu care ar afecta aerul, solul și apa și, în plus,
informaţii asupra măsurilor și a legilor locale de protecţia mediului.
Portalul va Þ instalat prin combinarea activităţilor Agenţiei cu alte
iniţiative anterioare ale Naţiunilor Unite și ale comunităţii naţionale
și internaţionale.
Sistemul va conţine o mare diversitate de informaţii istorice și
actuale asupra calităţii mediului. De exemplu, în 2004, se va
lansa la AEM, înregistrarea emisiilor poluante în Europa; aceasta
va furniza informaţii pe baze locale asupra industriilor individuale
legale. În această perioadă de cinci ani, Agenţia va extinde
acoperirea a multor subiecte, iar până în anul 2008 va Þ pus în
funcţiune un sistem care să acopere în întregime zona ţărilor
membre ale AEM.
Se vor stabili servicii de Web și multimedia la adresa publicului
tânăr.

Abordarea schimbării mediului

Prevenirea sau încetinirea schimbării
mediului constituie o preocupare majoră în
politica UE. Diverse acţiuni politice, incusiv
economisirea energiei, dezvoltarea surselor
de energie reînnoibile, dezvoltarea unui
transport durabil, schimbarea emisiilor și
mecanismele ßexibile de la Kyoto vor juca
un rol important în determinarea eÞcacităţii
statelor membre în ce privește atingerea
obiectivelor stabilite.
AEM este mandatată să furnizeze evaluări
și analize în sprijinul implementării
Protocolului de la Kyoto și de a acorda
îndrumări și instrucţiuni Comisiei,
Parlamentului și președinţiilor pentru a
încuraja noi zone de strategie a climatului
care să vizeze atât reducerile de emisii
de gaz de seră în sectorul transporturilor,
energiei, industriei și agriculturii, cât
și strategiile de adoptat la impactele
schimbării de climat.

În următorii cinci ani priorităţile Agenţiei
vor Þ:
(a) Evaluarea progresului faţă de Protocolul de la
Kyoto și sarcinile comune
Sprijinirea implementării Protocolului UNFCCC de la Kyoto și a
obligaţiilor comune ce revin statelor membre ale UE (pe perioada
2008–2012), inclusiv realizarea în 2005 a unor progrese credibile
pe calea realizării acestor obiective. Aceasta include de asemenea
sprijinirea obiectivelor UE de a reduce până în 2010 intensitatea
energetică a UE cu 1 % pe an, indiferent de previziunea anterioară
și să sporească până în 2010 consumul de energie reînnoibilă
până la 12 % din totalul consumului de energie. Produsele
speciÞce vor include:
•
•
•

evaluarea progresului faţă de obiectivele de la Kyoto și
eÞcacitatea strategiilor naţionale și ale UE;
monitorizarea gazelor de seră: inventar și examinare;
evaluarea performanţelor Europei faţă de alte regiuni ale lumii.

(b) Impacturile schimbării climatice, adaptare și
scenarii
Sprijinirea UE în poziţia sa de a pleda pentru un acord
internaţional asupra obiectivelor de reducere încă și mai severă
după prima perioadă de abilitare Kyoto (2008–2012). Aceasta se
va ghida după obiectivul de lung termen al UE de creștere maximă
a temperaturii globale de 2 % faţă de nivelele preindustriale, care
pe termen lung vor necesita o reducere globală de 70 % faţă de
nivelele anului 1990. Această acţiune va sprijini de asemenea
analizele de strategie sectorială integrată și strategia dezvoltării
durabile pentru a mări utilizarea energiei durabile, prin energia
reînnoibilă și câștiguri eÞciente de energie. Produsele speciÞce vor
cuprinde:
•
•

•
•

scenarii pentru dezvoltarea sectorială și impactul schimbării
climatice cu 25 de contribuţii UE;
evaluarea impactului schimbării climatice și adaptarea, inclusiv
evaluarea caracteristicilor la nivel regional (de exemplu
temperatură, precipitaţii și evenimente pluviale);
analize de strategie sectorială integrată, inclusiv rolul
tehnologiilor de mediu;
identiÞcarea zonelor vulnerabile și evaluarea adaptării la
schimbările climatice.
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Abordarea diminuării biodiversităţii și
înţelegerea fenomenului de schimbare spaţială

În Europa avem un comitet însărcinat cu
stoparea diminuării biodiversităţii și cu
protecţia habitatelor și a zonelor cu interes
special de conservare. AEM va furniza
sprijinul său prin evaluări ale distanţei până
la ţintă, procurarea de informaţii asupra
schimbării biodiversităţii pe diferite nivele
spaţiale, analize ale legăturilor cu alte
dezvoltări socio-economice și presiuni și
aupra eÞcienţei strategiei în alte zone.

În următorii cinci ani priorităţile Agenţiei
vor Þ:
(a) Biodiversitate
Contribuţia la realizarea obiectivelor 2010 de stopare a diminuării
biodiversităţii prin evaluări ale tendinţelor de biodiversitate cu
privire la planiÞcarea Þzică, agricultură, silvicultură, piscicultură,
poluarea mediului, contaminarea solului și managementul
mediului rural. Produsele speciÞce pentru următorii cinci ani vor
include:
•
•

•
•
•

•
•
•

evaluări asupra distanţei până la obiectivele 2010;
indicatori de performanţă pentru strategiile de biodiversitate,
mai cu seamă Natura 2000 și planurile de acţiune pentru
biodiversitate;
evaluarea condiţiilor forestiere;
sprijinirea statelor membre, a Comisiei Natura 2000 și a
planurilor de acţiune privind biodiversitatea;
punerea în comun a experienţei existente și a cunoștinţelor
prin intermediul reţelelor și dezvoltarea de metode comune
pentru monitorizarea habitatelor și a speciilor, precum și a
presiunilor exercitate asupra acestora;
menţinerea unor baze de date, portaluri, ghiduri și reţele;
dezvoltarea unei reţele de alertă precoce de specii străine
invadatoare;
analize economice și de integrare a strategiei sectoriale.

(b) Evaluări ale schimbării spaţiale și ale reliefului
Sprijinirea cerinţelor spaţiale pentru iniţiativele globale și
europene, inclusiv strategii tematice-cheie în domeniul sistemelor
marine și al solurilor, cu o atenţie particulară la schimbările de
utilizare a solurilor în zonele sensibile din punct de vedere ecologic
și la protecţia solurilor. Produsele speciÞce vor cuprinde:
•

•
•

•
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un sistem de informaţii integrat, incluzând informaţii spaţiale
pentru mediile naturale, culturale și construite, pentru a sprijini
iniţiativele de strategie sectorială și tematică;
evaluări ale dezvoltării durabile în regiunile Europei în contextul
schimbării peisajului și al biodiversităţii;
evaluări ale schimbărilor asociate cu schimbarea climatică,
deșertiÞcarea, eroziunea, acumulările, extinderea și
intensiÞcarea agriculturii și contaminarea;
evaluarea ecosistemelor marine și de coastă.

Protecţia sănătăţii umane și a calităţii vieţii

O mare parte din poluarea brută care a
caracterizat ultimul secol a fost tratată în
mari părţi din Europa — râuri fetide, fumul,
depozite neamenajate de deșeuri și soluri
contaminate. Au apărut însă alte probleme,
la fel de dăunătoare, chiar dacă mai puţin
evidente în manifestarea lor: încălzirea
globală, produse chimice cu consecinţe
endocrine, particule ultraÞne în aer.
Noile probleme cer noi soluţii — o
concepţie corelată care ţine cont de
toate aspectele particulare ale acestora.
Societatea de astăzi trebuie să mobilizeze
comportamentul consumatorului și inovaţia
în afaceri și stil de viaţă prin angajarea
comunităţilor în planiÞcarea schimbului,
a producţiei și consumului în așa manieră
încât să protejeze și să sporească
condiţiile de mediu în paralel cu asigurarea
prosperităţii și a unei mai bune calităţi
a vieţii pentru Þecare, în special pentru
comunităţile vulnerabile.

În următorii cinci ani priorităţile Agenţiei
vor Þ:
(a) Mediul și sănătatea umană
Susţinerea ameliorării sănătăţii umane și a calităţii vieţii faţă de
calitatea mediului pentru a ajuta la planul de acţiune al UE pentru
sănătate și mediu. Produsele speciÞce vor include:
•
•

•
•
•

o structură metodologică în care să se analizeze mediul și
problemele de sănătate;
un set de indicatori de sănătate și mediu pentru a urmări
efectul asupra sănătăţii umane a principalilor factori de
stress legaţi de mediu, cum ar Þ calitatea aerului și poluarea
exterioară, prin consultarea cu ţările membre ale AEM și cu
Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
stabilirea unei reţele Eionet pentru sănătate și mediu;
un nou set de evaluări revizate asupra mediului și sănătăţii;
activităţi în parteneriat cu Autorităţile europene pentru
Siguranţa produselor alimentare.

Problemele de mediu interesează atât
domeniul economic, cât și cel social;
societatea nu va putea aborda cu succes
marile probleme cum sunt schimbarea
climatului, transportul, energia și sănătatea
numai prin găsirea de soluţii care să
amelioreze mediul, ci și prin intermediul
unor strategii care să ia în consideraţie
implicaţiile economice și sociale.
Pentru Agenţie aceasta înseamnă deÞnirea
unor noi modalităţi de muncă și concepţie
privind aceste chestiuni, care să ne
permită să putem contribui la găsirea de
soluţii. În următorii cinci ani, vom explora
utilizarea unui mare număr de metode
incluzând analizele spaţiale, dezvoltarea
de modele de evaluare a diferitelor
scenarii viitoare, instrumente economice și
utilizarea acordurilor voluntare. Vom fonda
programe educaţionale și teste de atitudine
publică pentru a Þ capabili de a include
cunoștinţele despre mediu în planiÞcarea
comunităţii.
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(b) Produse chimice

(d) Mediul marin

Sprijinirea strategiilor care vor reduce
riscurile prezentate de utilizarea produselor
chimice. Sectoarele de activitate speciÞce
vor include:

Sprijinirea implementării strategiei marine a UE în colaborare cu
convenţiile marine, prin evaluarea sănătăţii ecosistemului în opt
mari ecosisteme marine din jurul Europei. O atenţie deosebită se
va acorda tendinţelor din funcţionarea ecosistemului, eutroÞcarea,
poluarea, conformitatea cu legislaţia mediului, analiza
managementului și analiza socio-economică a utilizării durabile a
resurselor marine. Produsele speciÞce vor include:

•

•

dezvoltarea unei structuri monitorizate
și a unui sistem de informaţii legate de
concentraţiile, expunerea și efectele
produselor chimice, inclusiv pesticide, în
diverse sisteme naturale și urbane;
activităţi în perteneriat cu noua Agenţie
Europeană a Produselor cimice.

•
•

•

(c) Calitatea apei și directivacadru privind apa
Sprijinirea atingerii unei calităţi a apei
de adâncime și a celei de suprafaţă care
să nu ducă la o creștere semniÞcativă a
impactului și a riscurilor asupra sănătăţii
umane și a mediului. Aceasta se va realiza
în principal prin sustinerea implementării
Directivei-cadru privind apa, prin evaluarea
progresului pe calea realizării unui bun
nivel al corpurilor de apă până în 2015,
incluzând evaluarea unor probleme
emergente. Produsele speciÞce vor include:
•
•

•

evaluarea corpurilor de apă europene;
noua dezvoltare a reţelei de apă din
Europa (Eurowaternet), reţeaua de
monitorizare pentru apele Europei
pentru a se alinia la și a sprijini
raportarea în cadrul Directivei-cadru
privind apa și a directivelor privind apa
de spălat, apa de băut, apa urbană
uzată și nitraţii;
un sistem de informaţii integrate,
inclusiv date spaţiale, pornind de la
apa proaspătă, la zonele marine și de
coastă, precum și informaţii la nivelul
bazinelor râurilor.

•

•

(e) Calitatea aerului
Sprijinirea procesului de atingere a unei calităţi a aerului care să
nu ducă la mărirea semniÞcativă a impactului și a riscurilor asupra
sănătăţii umane și a mediului. Produsele speciÞce vor include:
•
•
•
•

evaluări ale distanţei până la obiectiv;
evaluări ale poluării locale și interioare a aerului;
monitorizarea emisiilor poluante ale aerului și a calităţii aerului,
inclusiv îmbunătăţirile bazei aeriene;
evaluări ale expunerii la poluanţii aerului, mai cu seamă în
zonele urbane și în culoarele stradale.

(f) Zonele urbane și zgomotul
Sprijinirea ameliorării calităţii vieţii în zonele urbane. Zonele
speciÞce de lucru vor include:
•
•

•
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evaluări ale distanţei de parcurs;
evaluări ale sănătăţii ecosistemului în ecosistemele marine
mari ale Europei, bazate pe un sistem de informaţii spaţial
inegrat pentru a examina tendinţele în sistemele naturale și
efectele poluării terestre;
dezvoltarea ßuxului de informaţii pentru strategia marină prin
utilizarea Reportnet și a altor utilităţi disponibile;
producerea de scenarii de dezvoltare a zonei de coastă, a
exploatării resursei marine și a transportului maritim în Marea
Mediterană și în Oceanul Arctic;
activităţi de parteneriat cu Agenţia de Securitate Maritimă
Europeană.

evaluări ale schimbărilor intervenite în spaţiile verzi în cadrul
mediului urban;
sprijinirea strategiei tematice privind mediul urban, mai cu
seamă în domeniul monitorizării extinderii urbane, utilizarea
pământului, gestionarea urbană durabilă și raportarea;
evaluarea zgomotului în zonele selectate.

(g) Riscuri naturale și tehnologice
Sprijinirea dezvoltării legislaţiei-cadru privind prevenirea riscului și armonizarea
cartograÞei de risc. Obiectivele speciÞce vor include:
•
•

evaluarea impactului economic și de mediu produs de riscul natural;
hărţi privind utilizarea pământului și gravitatea riscului tehnologic.

Paris

Berlin

Roma

Păduri în jurul
capitalelor
Europei

Atena

Lisabona

Varșovia

Viena

Copenhaga

Amsterdam

11

Utilizarea durabilă și gestionarea resurselor
naturale și a deșeurilor

Necesităţile societăţii în ceea ce privește
apa, energia și mineralele sunt în creștere
și dacă nu vor Þ controlate, vor începe
să creeze probleme pentru viitoarea
dezvoltare economică și socială. Din ce în
ce mai des, deșeurile sunt considerate ca o
resursă potenţială: reutilizarea intensivă și
reciclarea materialelor, precum și utilizarea
lor eÞcientă în procesul de fabricaţie vor
deveni o normă. Din ce în ce mai multe
produse vor Þ proiectate, comercializate
și licenţiate pentru a reduce la minimum
cheltuielile în contul mediului ocazionate de
producerea, utilizarea și destinaţia până la
sfârșitul vieţii lor.
Agenţia va continua să furnizeze
informaţiile și evaluările în vederea
sprijinirii strategiilor de gestiune a
deșeurilor și utilizarea durabilă a resurselor
naturale, pentru a permite stabilirea de
priorităţi, monitorizarea și urmărirea, ca și
identiÞcarea celor mai bune practici.

În următorii cinci ani priorităţile Agenţiei
vor Þ:
(a) Evaluări ale circuitului materialelor și al
deșeurilor
Sprijinirea intenţiilor politice la baza strategiilor tematice privind
utilizarea durabilă a resurselor naturale și reciclării deșeurilor.
Asigurarea unei reduceri globale semniÞcative a volumelor de
deșeuri generate, decuplarea utilizării resurselor de creștere
economică și pentru a evita ca utilizarea acestor resurse, cu
impactele asociate lor, să nu depășească capacitatea de suportare
a mediului. Produsele speciÞce vor include:
•
•
•
•
•

•

sprijinirea strategiilor tematice în favoarea utilizării durabile a
resurselor naturale și a reciclării deșeurilor;
evaluări ale ßuxului de materiale și deșeuri;
analiza strategiei privind resursele naturale și deșeurile,
inclusiv evaluarea eÞcacităţii și a stadiului de acţiune;
dezvoltarea unor indicatori pentru prevenirea deșeurilor și
utilizarea resurselor naturale;
sprijinirea ţărilor membre în raportarea deșeurilor (inclusiv
Directiva de condiţionare a deșeurilor) și contabilitatea ßuxului
de materiale;
sprijinirea Regulamentului privind statistica deșeurilor, inclusiv
datoria de a revedea obligaţiile de raportare.

(b) Informaţiile despre cele mai bune practici
Facilitarea unei reduceri globale semniÞcative la utilizarea
resurselor și volumelor deșeurilor generate, prin răspândirea
informaţiei despre utilităţi și instrumente politice. Produsele
speciÞce vor include:
•
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identiÞcarea și răspândirea informaţiilor asupra celei mai bune
practici și a experienţelor de succes.

AEM într-o lume lărgită

Cum s-a arătat în cel de-al 6-lea Program
de acţiune asupra mediului, este important
a se integra în mod complet și corect
toate aspectele legate de mediu și
care se regăsesc în relaţiile externe ale
Comunităţii și impactul UE asupra restului
lumii. Dimensiunea externă a strategiei de
dezvoltare durabilă a UE abordează această
necesitate prin apelul la o mai bună
cooperare cu organismele internaţionale
și ţările în curs de dezvoltare, pentru
a spori cantitatea, calitatea, impactul
și durabilitatea cooperării în vederea
dezvoltării. Politica de vecinătate a Europei
în cadrul UE lărgite promovează aceleași
idei ale unei UE lărgite la ţările din sudestul Europei, ţările mediteraneene, și
EECCA (estul Europei, Caucaz și Asia
Centrală). Regulamentul AEM cere Agenţiei
evitarea duplicării cu alte organisme. Este
deci esenţial ca AEM să-și desfășoare
activitatea împreună cu organizaţiile,
secretariatele convenţiilor internaţionale
și ţările terţe, pentru a se asigura că
activităţile respective care abordează
chestiuni de mediu sunt corect coordonate
și astfel să se mărească eÞcacitatea
activităţilor sale.
Aceasta va include un schimb mărit de
experienţă, dezvoltarea în continuare a
metodologiilor comune și a produselor și
serviciilor vizate în comun.

În următorii cinci ani
priorităţile Agenţiei vor Þ:
(a) Sprijinirea strategiei de
vecinătate a UE într-o
Europă lărgită
Sprijinirea partajului și a schimbului de
informaţii asupra mediului, precum și
a experienţelor pe aceste probleme, a
metodelor de lucru, a cadrului etc., cu
ţările din vecinătatea UE din sud-estul
Europei, Mediterana și, în funcţie de
resursele disponibile, EECCA, inclusiv
stabilirea și consolidarea legăturilor de
lucru și a parteneriatelor cu organizaţiile
regionale și internaţionale. Produsele
speciÞce vor include:

•
•

•
•

•

capacităţi ameliorate de informaţii și ßuxuri în sud-estul
Europei, în cadrul Programului CARDS;
publicarea unor mesaje tematice comune cu UNEP (United
Nations Environment Programme — Programul de Mediu al
Naţiunilor Unite);
contribuţii la cea de-a patra Perspectivă globală de mediu al
UNEP (GEO-4) ce se va publica între 2006–2007;
ßuxuri de informaţii și capacităţi îmbunătăţite pentru ţările
EECCA în cadrul procesului Un mediu pentru Europa și
participarea la al patrulea raport de evaluare pan-europeană
din 2007;
evaluarea efectelor mediului asupra zonelor de liber schimb
euro-mediteraneene (care se vor stabili în 2010).

(b) Sprijinirea dimensiunii externe a dezvoltării
durabile a UE
Sprijinirea, în cooperare cu organismele internaţionale, a evaluării
impacturilor Europei asupra mediului din ţările și regiunile
din afara Europei în contextul dezvoltării durabile, măsurarea
progresului spre realizarea scopurilor pentru mileniul în curs și
a responsabilităţilor globale. Domeniile speciÞce de lucru vor
include:
•
•

cooperarea cu UNEP la seriile GEO și la mesajele comune;
dezvoltarea ßuxului de date ca suport pentru indicatori la
subiectele internaţionale.

(c) Dezvoltarea parteneriatelor ca suport al
managementului global al mediului
Consolidarea, prin intermediul parteneriatelor, a unor procese
de producere de informaţii partajate care să sprijine integrarea
strategiei mediului la nivel global. Domeniile speciÞce de lucru vor
include:
•

•

•

proÞlarea raportării internaţionale prin stabilirea și consolidarea
acordurilor cu organismele internaţionale referitoare la domenii
de strategie speciÞce;
strângerea cooperării cu organismele NU, OECD, instituţiile
internaţionale Þnanciare și Eurostat, pentru a asigura o
mai bună armonizare a activităţilor de raportare globală și
furnizarea informaţiilor comune;
cooperarea cu WHO (World Health Organisation — Organizaţia
Mondială a Sănătăţii) și EPA din SU (Environmental Protection
Agency — Agenţia de Protecţia Mediului din Statele Unite)
pentru sprijinirea acumulării de cunoștinţe în domeniul
sănătăţii și al mediului.
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Susţinerea unei dezvoltări durabile și a
strategiilor de mediu

Politicile recente cu privire la mediu au
fost elaborate în contextul unei varietăţi
de cadre politice, incluzând procesele
Cardiff și Lisabona, al 6-lea Program
de acţiune ecologică și strategia UE
de dezvoltare pe termen lung. În plus,
evoluţiile politice precum lărgirea UE,
globalizarea economiei, elaborarea
strategică de obiective pe termen lung sau adăugat la complexitatea problemelor
și la incertitudinea în ceea ce privește
viitorul. Principala abordare s-a adresat
mai degrabă problemelor sociale și
economice decât conservării mediului, pe
lângă alte zone de interes. Prin urmare, de
acum Agenţia va Þ nevoită să încorporeze
în programul său de lucru și problemele
legate de integrare, incertitudinea și
aplicarea principiului precauţiei.
Construirea de strategii funcţionale pentru
dezvoltarea pe termen lung necesită atât o
informare îmbunătăţită cât și metodologii
de evaluare a impactului, ca și de analiză
prospectivă. Vor exista, de asemenea,
oportunităţi de elaborare a unor modalităţi
de evaluare integrativă care să prevadă
problemele ce pot apărea. Agenţia, cu
implicarea celor interesaţi, va dezvolta

scenarii și modele ale efectelor viitoare aparţinând strategiilor de
dezvoltare pe termen lung, existente sau planiÞcate.

În următorii cinci ani priorităţile Agenţiei
vor Þ:
(a) Dezvoltarea pe termen lung
Să susţină evaluarea și întocmirea de rapoarte privind progresele
strategiei UE de dezvoltare de lungă durată, incluzând obiectivele
lansate de procesul de lărgire și de procesele naţionale. Să
plaseze evaluările AEM într-un context mai favorabil pentru
dezvoltarea pe termen lung prin elaborarea de principii directoare,
printr-o mai bună informare asupra valorilor de referinţă și printro mai bună înţelegere a responsabilităţilor sociale colective.
Produsele speciÞce vor include:
•

•
•

•
•

evaluarea realizării obiectivelor ecologice în contextul celui deal 6-lea Program de acţiune ecologică, al proceselor Cardiff și
Lisabona, al strategiei UE de dezvoltare pe termen lung și al
interacţiunilor acestora;
formarea de legături între AEM/Eionet și alte reţele sociale și
economice relevante și grupuri de experţi;
analiza și diseminarea de informaţii și repere în ceea ce
privește dezvoltarea pe termen lung și evaluarea impactului
acestora;
analize economice ale dezvoltării pe termen lung;
scenarii pentru dezvoltarea europeană și regională.

(b) Noile deziderate ale procesului de lărgire
Să susţină procesul de lărgire în decursul anului 2004 și cerinţele
ulterioare ale UE. Ariile speciÞce de lucru vor include:
•
•
•
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susţinerea procesului de aderare în 2004;
al 6-lea Program de acţiune ecologică în contextul lărgirii;
urmărirea procesului de lărgire după 2004.

(c) Evaluări cros-sectoriale
regulate
Cu privire la regulamentul AEM, Agenţia va
publica, la intervale de cinci ani, un raport
privind starea, tendinţele și perspectivele
mediului european, suplimentate prin
rapoarte mai frecvente pe bază de
indicatori asupra unor probleme speciÞce.
Aceasta se va continua în scopul susţinerii
planiÞcării programelor de acţiune și,
în particular, al revizuirii Programului 6
de acţiune asupra mediului la mijlocul
termenului (2006). Obiectivele speciÞce
vor include:
•
•
•
•

Raportul de stare a mediului și de
perspectivă a acestuia pentru 2005
Semnale ecologice (raport anual)
scurte descrieri AEM
rezumate ale strategiei.

(d) Evaluări sectoriale
Pentru Þecare temă prioritară a
Programului 6 de acţiune ecologică și
pentru principalele sectoare ale procesului
Cardiff, Agenţia va avea ca obiectiv
să emită rapoarte regulate actualizate
asupra progresului în direcţia obiectivelor

strategiei, incluzând perspectivele de viitor și comparaţiile între
ţări, formularea și împărtășirea concluziilor asupra lecţiilor
învăţate și a celor mai bune modalităţi de aplicare. Produsele
speciÞce vor include:
•
•
•

mecanisme de raportare pe bază de indicatori pentru transport,
agricultură și energie în prima instanţă;
o metodologie și recomandări privitoare la armonizarea datelor
pentru realizarea comparaţiilor pe sectoare între ţări și regiuni;
analiza și diseminarea celor mai bune modalităţi de aplicare.

(e) Analize privind eÞcienţa politicilor
Să susţină înţelegerea efectelor și a eÞcienţei strategiilor prin
încurajarea schimbului de informaţii privitoare la implementarea
acestora, să elaboreze evaluări speciÞc orientate ale unor măsuri
selectate din strategia ecologică. Produsele speciÞce vor include:
•
•

•

•

studii pilot (ex. Apa reziduală urbană și strategiile de
condiţionare), incluzând aspecte economice;
analize ale unor strategii mixte eÞciente și a aplicării
interdependente în parteneriat cu alţi participanţi cheie,
inclusiv OECD;
suport pentru reţeaua de Agenţii de Protecţie Europene,
incluzând analize ale implementării speciÞce a strategiei în
ţările membre;
organizarea unei reţele de analiști de strategie profesioniști
pentru a susţine elaborarea unui ghid metodologic și a unui
cadru de referinţă pentru realizarea evaluărilor privind eÞcienţa
strategiei.
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(f) Probleme emergente,
programe de cercetare și
examinarea orizontului
Să asigure evaluări regulate ale
problemelor emergente, astfel încât
semnalele ce vin din domeniul știinţiÞc și
tehnologic să Þe integrate în dezbaterile
privitoare la strategie. Creșterea înţelegerii
și a competenţei unei audienţe vizate în
privinţa problemelor cheie ce pot apărea
pentru a susţine studii ale reacţiilor la
strategie încă din primele etape ale aplicării
acesteia. Problemele cheie ce pot apărea în
urma cercetării știinţiÞce, a monitorizării,
a intereselor publice și în urma analizelor
de strategie, vor Þ identiÞcate și selectate
pentru analiză. Ariile speciÞce de lucru vor
include:
•

•
•
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tehnologii ecologice în domeniul
adaptării la schimbările climatice și al
energiei;
urmărirea la zi a datelor și a impactului
organismelor modiÞcate genetic;
modalităţi știinţiÞce de a aborda
incertitudinea în formularea de strategii.

(g) Scenarii și studii prospective
Să propună și să analizeze o serie de scenarii pentru a susţine
evaluarea prospectivă a mediului european și a consecinţelor
unor opţiuni cheie privind strategia. Să dezvolte pe viitor metode
sistematice pentru examinarea unor tendinţe plauzibile, în scopul
detectării prompte a semnalelor slabe, a problemelor emergente și
a unor potenţiale evoluţii surprinzătoare. Obiectivele speciÞce vor
include:
•
•

•

dezvoltarea unor scenarii complete pentru mediul european;
scenarii de analiză profunde ale unor probleme cheie (ex.
schimbări în destinaţia unor terenuri în relaţie cu schimbările
climatice și cerinţele energetice și transportul maritim în
regiuni sensibile din punct de vedere ecologic, precum Oceanul
Arctic și Marea Mediterană);
elaborarea de programe de participare publică și a tuturor
părţilor interesate în dezvoltarea de scenarii și în evaluări.

Administrarea propriilor resurse
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Strategia AEM pentru perioada 2004–2008
se bazează pe presupunerea subiacentă
că fondurile de bază vor crește în general
în medie cu 5 % pe an. Dat Þind faptul
că rata totală a inßaţiei se estimează la
aproximativ 2 % și creșterea costurilor
salariale pentru AEM se așteaptă să Þe
între 4 și 5 % în următorii ani, o creștere
de 3 % a subvenţiilor reßectă un buget de
bază status quo.

în special pentru sectorul energetic, de transport, de agricultură
și piscicultură. De asemenea se prevede posibilitatea de a avea
acţiuni comune cu partenerii industriali.

Creșterea adiţională de 2 % este evaluată
ca Þind necesară pentru acoperirea nevoilor
crescânde de perfecţionare a raportării
datelor și a asigurării calităţii și extinderii a
suportului în procesele strategiei.

Un sistem echilibrat pe bază de card de scor va Þ unul din
instrumentele principale folosite pentru a monitoriza performanţa
internă și pentru a comunica performanţele AEM. In plus, Agenţia
se implică acum în managementul ecologic și în înregistrarea
schemei audit, care vor susţine mai departe reducerea propriilor
sale impacturi asupra mediului ca și legătura activităţii sale cu
industria și furnizorii.

Agenţia va continua să Þe un promotor
al noilor membri, în mod special pentru
Elveţia și ţările din sud-estul Europei.
Aceste extensii geograÞce împreună
cu cooperarea cu alte ţări și extinderea
lucrului pe sectoare sunt așteptate și
evaluate în condiţii limită, așa cum
se evidenţiază în tabel. Resursele
vor Þ folosite de asemenea pentru a
întări posibilităţile noilor ţări membre.
Cooperarea cu directoratele generale
sectoriale va Þ susţinută în continuare,
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Agenţia se dedică în continuare unei abordări mai moderne a
managementului resurselor umane, cu precădere subliniind faptul
că oamenii sunt resursa ei de bază. Aceasta include o puternică
focalizare asupra pregătirii și a dezvoltării carierei personalului,
formării unor abilităţi manageriale și o determinare mai exactă a
pulsului organizaţiei.

Managementul și controlul Þnisării ulterioare a proiectului este una
din priorităţile agendei de lucru, cu tendinţa de deplasare către
managementul și administrarea cheltuielilor bazate pe activitate
completă. Auditul și mecanismele de feed-back vor Þ integrate în
demersul managerial.
În următorii cinci ani, Agenţia va continua să opereze în birourile
sale actuale din Kongens Nytorv 6. In această perioadă se va
atinge capacitatea necesară de 155 de birouri.

Previziunea bugetului
Buget
Anul

Subvenţia
de bază UE

Contribuţia celor care
nu sunt membrii UE

Cooperarea
candidaţilor

Alte DG-uri

Buget total

2004

27 200

3 900

500

31 600

2005

28 600

4 900

1 000

1 000

35 500

2006

30 000

5 000

2 000

1 500

38 500

2007

32 200

4 400

2 000

1 500

40 100

2008

33 700

4 500

2 000

1 500

41 700

Personal
Anul

Total personal
permanent

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Condiţiile limită și estimările bugetului:
•

Elveţia intră în AEM în 2005;

•

se estimează ca Bulgaria și România să devină membre ale UE, moment în care contribuţiile lor directe vor
Þ integrate în bugetul de bază al AEM;

•

contribuţiile directe pentru cooperarea cu sud-estul Europei sunt luate în calcul începând cu 2005, cu
posibilităţi de Þnanţare externă pentru mai multe ţări est-europene si pentru zona Mediteranei;

•

contribuţiile directe de la directorate generale sectoriale ale UE sunt estimate începând cu 2005, iniţial de
la DG Agricultură și urmate de altele.
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Documente cheie ale AEM
Viziunea AEM

Sursa noastră
de inspiraţie
pentru domeniul
informării
ecologice

Raportul
anual/
Raportul
anual de
activitate
Un rezumat
anual incluzând
comparaţia
dintre scopurile
propuse și
performanţele
realizate

Strategia AEM
2004–2008

Stabilește
obiective și
scopuri pe cinci
ani, în relaţie
cu viziunile
noastre cu privire
la informarea
ecologică

Planul
managerial
anual

Priorităţile,
scopurile și
utilizarea
planiÞcată
a resurselor
pentru anul care
urmează

Site-ul web AEM
www.eea.eu.int

Furnizează
informaţii despre
mediu și activităţile
noastre

Raportul anual
de mediu

Carta
Clientului

Raportul
operaţional pe
jumătate de an

Performanţele
noastre în
managementul
impactului propriu
asupra mediului
de-a lungul anului
(începând din
2004)

Obligaţia noastră
faţă de instituţiile
Europei, tările
membre AEM și
societatea

O prezentare
mai detaliată a
performanţelor
noastre
operaţionale și date
rezumative despre
resursele Þnanciare
și umane

Politica informaţiilor (2004)
Informaţiile folosite în documentele AEM sunt liber accesibile prin serviciul de date de pe site-ul web
al AEM, cu condiţia ca acordurile între AEM și furnizorul de date să nu includă restricţii de acces sau
utilizare. Noile produse AEM de pe site vor include link-uri către seturile de date originale sau, în cazul în
care există restricţii de acces și utilizare, link-uri către metadatele incluzând informaţii despre furnizorul
de date.
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