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Strategia AEM 2009–2013
Strategia AEM prezintă planurile noastre pentru următorii cinci ani. Aceasta este conturată în
jurul necesităţii informaţilor pentru prezent şi pentru viitor, punându‑se accentul, în ansamblu
pe o utilizare mult mai amplă a informaţiilor despre mediu colectate. Suntem în curs de
eficientizare a activităţilor noastre, de creare a unor noi moduri de lucru şi de dezvoltare a
unor noi metode pentru a aduce gândirea ecologică în atenţia factorilor de decizie sociali şi
economici.

Viziunea noastră
Să dobândim recunoaşterea la nivel mondial ca
organism principal în furnizarea de date, informaţii,
cunoştinţe şi evaluări de mediu care să fie oportune,
relevante şi accesibile la nivel european.

Noi moduri de interpretare
a informaţiilor despre mediu
În mare parte, natura este un bun
public deţinut de toată lumea, însă
de care nu au toţi grijă. Pentru a ne
ajuta să apreciem beneficiile naturii,
trebuie să identificăm nişte căi
pentru a plăti preţul corect pentru
protecţia şi conservarea acesteia.
În cadrul AEM, vom constitui
serviciul echivalent al statisticilor
oficiale pentru servicii ecologice şi
patrimoniul natural pentru a le pune
în balanţă cu patrimoniul tradiţional
al economiei noastre.

Pe parcurs, vom confirma baza
metodologică pentru un acord
internaţional privind răspunderea
în domeniul mediului şi vom realiza
o evaluare a ecosistemelor şi
serviciilor Europei — Eureca 2012.
Pe viitor vom putea să demonstrăm
modul în care companiile şi
guvernele pot consolida serviciile
ecosistemelor pentru a restructura
economia globală.

Noi moduri de utilizare
a informaţiilor despre mediu
Oamenii au nevoie de informaţii
de actualitate despre mediul
înconjurător. De exemplu, numărul
persoanelor afectate de expunerea
la niveluri ridicate de ozon şi pulberi
în suspensie creşte pe măsură ce
se extind zonele urbane. Accesul la
date despre ozon, furnizate aproape
în timp real, este acum posibil prin
web site-ul despre ozon al AEM.
In acest fel doctorii şi spitalele pot
beneficia de un sistem de alertă
pentru persoanele vulnerabile.

La sediul AEM, vom oferi date online
despre calitatea aerului folosind
staţii de monitorizare la sol şi
mijloace de observare a pământului
prin programul GMES, pentru ca
partenerii din domeniul sănătăţii
să poată înţelege mai multe despre
bolile respiratorii răspândite,
asociate cu mediul.

Noi moduri de identificare a
problemelor de mediu imediate
Este extrem de importantă
anticiparea tipurilor de informaţii de
care factorii de decizie, industria şi
cetăţenii vor avea nevoie pentru a
lua decizii pe viitor. Prin publicaţia
noastră în format nou, raportul
Signals, vom aduce în atenţia
cititorilor noştri acele probleme pe
care le considerăm că ar putea avea
cea mai mare importanţă pe agenda
de anul viitor.
Exemplele tipice de domenii în care
AEM lucrează înainte ca publicul să
solicite acest lucru sunt combustibilii
agricoli, subvenţiile pentru energie,
evaluarea serviciilor ecosistemului şi
radiaţiile electromagnetice.

Activitatea noastră se bazează pe
principiul precauţiei, evaluarea
sarcinii probei, procesul decizional
în condiţii de diferite grade de
incertitudine şi utilizarea unor
modele şi scenarii pentru asistarea
procesului decizional.
În următorii cinci ani vom dezvolta
un calcul simplu care să ne permită
să anticipăm efectele potenţiale
asupra mediului determinate de
factorii economici şi sociali de azi şi
de mâine.

Noi moduri de lucru
Pe măsură ce tot mai mulţi oameni
sunt convinşi de importanţa
mediului în viaţa lor, cererea de
informaţii locale a crescut foarte
mult. Furnizarea de informaţii prin
intermediul reţelelor AEM a devenit
o experienţă unică şi pozitivă.
Utilizând tehnologii şi programe
informatice de actualitate, am
putut să beneficiem de progresele
ştiinţifice în domeniul monitorizării
şi al observării.

În zilele noastre, este o realitate
faptul că observaţiile cetăţenilor,
mai ales ale celor care locuiesc în
regiuni îndepărtate sau sunt mai
aproape de natură, datorită modului
lor de viaţă sau profesiilor lor au
multe de spus. Datorită faptului că
lucrează în regiuni precum zona
arctică, deseori localnicii sunt cei
care depistează schimbările mai
repede decât orice program de
colectare a probelor bine proiectat.
Integrarea acestor surse de
observaţii în evaluări şi analize va
deveni foarte importantă.

AEM şi-a dezvoltat şi extins reţelele
şi sursele de observare şi colectare
de informaţii prin observatorul
său global de mediu bazat pe
contribuţiile cetăţenilor. În următorii
cinci ani, vom extinde numărul de
aplicaţii prin introducerea Sistemului
comun de informaţii despre mediu
pentru a furniza o gamă largă de
servicii de monitorizare a mediului
la nivel global şi local.

Obiectivul nostru
Obiectivul AEM este de a oferi
factorilor de decizie şi cetăţenilor
europeni acces la informaţii şi
cunoştinţe oportune şi relevante
pentru a asigura o bază solidă
pentru politicile de mediu, de a
ajuta la identificarea răspunsurilor
la întrebările legate de mediul care
le afectează viaţa cotidiană şi de a
se asigura că gândirea şi educaţia
în domeniul mediului sunt aduse în
atenţia factorilor de decizie.

Urmărim să realizăm acest lucru în
următorii cinci ani prin:
• sprijinirea în continuare a punerii
în aplicare a legislaţiei europene
de mediu prin analize şi evaluări
ale mediului din Europa;
• asigurarea accesului permanent
la date, informaţii şi servicii de
mediu de o calitate înaltă;
• realizarea de evaluări integrate
de mediu şi de studii prospective
pentru Europa, din ce în ce mai
mult la nivel global;

• abordarea priorităţilor esenţiale de
mediu pe măsură ce acestea apar
pe agenda politică;
• îmbunătăţirea comunicării şi
modalităţilor de diseminare
în rândul factorilor de decizie
şi a cetăţenilor prin informaţii
mediatizate, accesibile şi oferite în
mai multe limbi.

Obiectivele noastre strategice
Noua noastră strategie este
dezvoltată în jurul a trei activităţi
principale:
• sprijinirea permanentă a
nevoilor de informare prevăzute
în legislaţia europeană şi
internaţională de mediu, mai ales
în cel de‑al 6-lea program de
acţiune pentru mediu;
• furnizarea de evaluări mai
prompte cu privire la modul în
care au loc schimbările de mediu
şi la cauzele acestora, precum şi
la eficienţa politicilor de mediu,

inclusiv a celui de‑al 6-lea
program de acţiune pentru mediu,
a strategiei de dezvoltare durabilă
a UE şi a celor din domenii
corespondente;
• îmbunătăţirea coordonării şi a
diseminării datelor şi cunoştinţelor
de mediu în Europa.

Obiectivele noastre strategice sunt:
• să avem un rol esenţial în
dezvoltarea şi punerea în aplicare
a politicilor europene de mediu
şi a domeniilor conexe, mai ales
a programului de acţiune pentru
mediu al Comisiei Europene;
• să monitorizăm eficienţa politicilor
de mediu ale UE şi ale statelor
membre ale AEM şi a celor din
ţările candidate şi potenţial
candidate;

• să sprijinim monitorizarea
strategiei de dezvoltare durabilă
a UE (prin acordarea de asistenţă
pentru indicatorii de dezvoltare
durabilă) prin punerea accentului
asupra aspectelor esenţiale de
mediu;
• să realizăm evaluări integrate şi
analize de mediu pe baza celui
de-al 6-lea program de acţiune
pentru mediu şi strategia de
dezvoltare durabilă a UE, teme
de mediu, studii de fezabilitate
şi sisteme de alertă legate de
schimbări în structurile economice
şi ale societăţii;

• să asigurăm accesul la mai multe
informaţii actualizate în mod
regulat şi, acolo unde este posibil,
la date aproape în timp real
pentru îmbunătăţirea furnizării
în timp util a informaţiilor despre
mediu prin Sistemul comun
de informaţii despre mediu şi
Centrele de date despre mediu;
• să anticipăm ideile şi gândirea
inovatoare, mai ales în ceea
ce priveşte serviciile date de
ecosistem, utilizarea resurselor şi
tehnologiile emergente, precum
şi inovaţiile şi schimbările de
comportament;

• să dezvoltăm noi servicii bazate pe
internet pentru nevoile educaţionale
în domeniul mediului;
• să oferim sprijin, printr-o
comunicare eficientă şi servicii de
informare, pentru ca principiile
ecologice să fie luate în considerare
în luarea deciziilor la nivel înalt
şi în viaţa cotidiană a cetăţenilor
europeni.

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) este o agenţie a Uniunii Europene. Sarcina noastră este de a furniza
informaţii independente şi sigure despre mediu. Suntem sursa majoră de informare pentru cei implicaţi
în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public. În
prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre.
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