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Strategija EEA 2009–2013
Strategija EEA opredeljuje naše načrte za prihodnjih pet let. Temelji na obstoječih in prihodnjih
informacijskih potrebah, skupen poudarek pa je na mnogo obsežnejši uporabi okoljskih
informacij, ki jih Agencija zbira. Usmerjamo naše dejavnosti ustvarjamo nove delovne
metode in pripravljamo nove načine, da bi se okoljsko razmišljanje uveljavilo kot središčno pri
oblikovanju gospodarskih in družbenih politik.

Naša vizija
Uveljaviti se kot vodilni organ na svetu za zagotavljanje
pravočasnih, pomembnih in dostopnih podatkov,
informacij, znanja in ocen o evropskem okolju.

Novi načini razumevanja
okoljskih informacij
Narava je večinoma javno dobro,
last vseh, čeprav zanjo ne skrbijo
vsi. Če želimo ceniti koristi narave,
moramo najti načine, da omogočimo
njeno varovanje in ohranjanje za
ustrezno ceno.
Pri EEA bomo zgradili sitem,
primerljiv s statistiko, za ekološke
storitve in okoljske dobrine, ki
bo na voljo skupaj s tistim o
tradicionalnihdobrinah inašega
gospodarstva.

V tem okviru bomo potrdili
metodološko podlago za
mednarodni sporazum o okoljskem
računovodstvu in izdelali oceno
evropskih ekosistemov in storitev
— Eureca 2012. V prihodnosti
bomo tako lahko prikazali,
kako lahko podjetja in vlade
vključijo ekosistemske storitve
v preoblikovanje globalnega
gospodarstva.

Novi načini uporabe okoljskih
informacij
Vsi potrebujemo najnovejše
informacije o svojem okolju.
Na primer, število oseb, ki so
izpostavljene visokim ravnem ozona
in trdnih delcev, narašča s širjenjem
urbanih območij. Dostop do
podatkov o ozonu v skoraj realnem
času je zdaj mogoč prek “Ozonske
spletne strani” EEA, s katerim se
seznanja zdravnike in bolnišnice,
da se zagotovi sistem obveščanja
izpostavljenih posameznikov.

Pri EEA bomo zagotovili podatke
o kakovosti zraka na spletu, in
sicer tako z uporabo opazovalnih
postaj stacioniranih na zemlji kot
tudi opazovanja zemlje v sklopu
programa GMES, s čimer bomo
partnerjem iz zdravstvenega
sektorja omogočili, da bolje
razumejo bolezni dihal, povezane
z okoljem.

Novi načini prepoznavanja
nastajajočih okoljskih problemov
Izjemno pomembno je predvideti,
kakšne vrste informacij bodo
oblikovalci politik, industrija in
državljani v prihodnosti potrebovali
za odločanje. V publikaciji Signali, ki
je dobila novo podobo, bomo našim
bralcem predstavili tista vprašanja,
ki bodo po našem mnenju zelo
vplivala na delo v prihodnjem letu.
Tipični primeri, kjer je EEA
prehitela javno povpraševanje, so
agrogoriva, energetske subvencije,
vrednotenje ekosistemskih storitev
in elektromagnetno sevanje.

Naše delo temelji na previdnostnem
načelu, ovrednotenju bremena
dokazovanja, odločanju glede na
različne stopnje negotovosti ter
uporabi modelov in scenarijev v
podporo odločanju.
V naslednjih petih letih bomo
ustvarili preprost račun, s katerim
bomo lahko predvideli možne
vplive na okolje, ki izhajajo iz
obstoječih in prihodnjih družbenih in
gospodarskih gonilnih sil.

Novi načini dela
Vse več ljudi je prepričanih o
pomenu okolja v njihovem življenju,
zato se je povpraševanje po
zanesljivih lokalnih informacijah
izredno povečalo. Zagotavljanje
informacij prek omrežij EEA se je
izkazalo za edinstveno in pozitivno
izkušnjo. Z najsodobnejšimi
tehnologijami in programsko
opremo smo uspeli izkoristiti
znanstveni napredek na področju
spremljanja in opazovanja.

Danes se zavedamo, da lahko
opazujoči državljani, zlasti tisti, ki
živijo v oddaljenih regijah ali so
blizu okolju v svojem zasebnem ali
poklicnem življenju, veliko povedo.
Pri delu v regijah, kot je Arktika, je
pogosto domorodno prebivalstvo
tisto, ki hitreje opazi spremembe
kot pa dobro zasnovan program
vzorčenja. Zelo pomembna bo
podrobna analiza teh virov dokazov
na uradnem področju ocenjevanja in
analiz.

EEA širi in gradi svoja omrežja in
vire za opazovanje in pridobivanje
znanja prek svojega globalnega
okoljskega observatorija za
državljane. V naslednjih petih
letih bomo povečali število uporab
s pomočjo Skupnega okoljskega
informacijskega sistema z deljeno
odgovornostjo (SEIS) ter tako
zagotovili vrsto storitev spremljanja
stanja okolja od globalne do lokalne
ravni.

Naš cilj
Cilj EEA je evropskim nosilcem
odločanja in državljanom zagotoviti
dostop do pravočasnih in ustreznih
informacij in znanj, ki tvorijo
trdno podlago za okoljske politike,
pomagati odgovoriti na njihova
vprašanja o okolju v njihovem
vsakdanjiku in zagotoviti, da
se okoljsko razmišljanje in
izobraževanje vključi v sprejemanje
odločitev.

Te cilje želimo doseči v naslednjih
petih letih na naslednje načine:
• z nadaljnjo podporo izvajanju
evropske okoljske zakonodaje
skozi analize in ocene evropskega
okolja,
• z zagotavljanjem neprekinjenega
dostopa do visoko kakovostnih
okoljskih podatkov, informacij in
storitev,
• z izdelavo evropskih integralnih
ocen o stanju okolja in izgledih za
prihodnost; vse bolj v globalnem
kontekstu,

• z obravnavanjem ključnih
okoljskih prednostnih nalog
političnih programov,
• z izboljšanjem komunikacije in
posredovanjem uporabnikom
prijaznih in večjezičnih informacij
nosilcem odločanja in državljanom
preko multimedijskih sredstev.

Naši strateški cilji
Naša nova strategija temelji na treh
poglavitnih dejavnostih:
• nadaljnja podpora informacijskim
potrebam, ki jih določa EU in
mednarodna okoljska zakonodaja
ter zlasti njen Šesti okoljski
akcijski program,
• zagotavljanje pravočasnih ocen o
tem, kako in zakaj se spreminja
okolje ter ali so bile okoljske
in druge relevantne politike,
vključno s Šestim okoljskim

akcijskim programom instrategijo
trajnostnega razvoja EU
učinkovite,
• izboljšanje usklajevanja in
razširjanja okoljskih podatkov in
znanja v Evropi.

Naši strateški cilji so:
• imeti ključno vlogo pri razvoju
in izvajanju evropskih okoljskih
politik in povezanih področij, zlasti
okoljskega akcijskega programa
Evropske komisije,
• spremljati učinkovitost okoljskih
politik EU in držav članic EEA
ter držav kandidatk in možnih
kandidatk,

• podpirati spremljanje strategije
trajnostnega razvoja EU (prek
pomoči za kazalnike trajnostnega
razvoja), pri čemer bomo posebno
pozornost posvetili osnovnim
vprašanjem, povezanim z
okoljem,
• izdelati integralne okoljske ocene
in analize Šestega okoljskega
akcijskega programa in strategije
trajnostnega razvoja EU ter
analize okoljskih področij,
študije o prihodnosti in zgodnjih
opozarjanjih, vse v kontekstu
i družbenih in gospodarskih
sprememb,

• zagotoviti dostop do redno
posooblejnih informacij, in, kjer
je to mogoče, do podatkov v
skoraj realnem času z namenom
izboljšanja pravočasnosti okoljskih
informacij v okviru Skupnega
okoljskega informacijskega
sistema z deljeno odgovornostjo
(SEIS) in centrov za okoljske
podatke,
• predvideti nove zamisli
in razmišljanje, zlasti o
ekosistemskih storitvah, uporabi
naravnih virov ter nastajajočih
tehnologijah, inovacijah in
vedenjskih spremembah,

• razviti nove spletne storitve za
potrebe okoljskega izobraževanja,
• z učinkovito komunikacijo in
informacijskimi storitvami
pomagati zagotoviti, da okoljsko
razmišljanje postane prevladujoče
pri sprejemanju odločitev in v
vsakdanjiku evropskih državljanov.

Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. Naša naloga je zagotavljati zanesljive
in neodvisne informacije o okolju. Smo pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem,
sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane. Agencija EEA ima trenutno
32 držav članic.
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