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Europeiska miljöbyråns strategi 2009–2013
Europeiska miljöbyråns strategi för perioden 2009–2013 ger en översikt över våra planer för de
närmaste fem åren. Strategin är uppbyggd kring dagens och morgondagens informationsbehov
med tonvikt på en mycket bredare användning av den miljöinformation som samlas in. Vi gör
vår verksamhet mer enhetlig, skapar nya arbetssätt och utvecklar nya metoder för att föra in
miljötänkande som ett självklart inslag vid utformningen av ekonomisk politik och socialpolitik.

Vår vision
Att bli erkänt som världens ledande organ när det gäller
att tillhandahålla snabba, relevanta och tillgängliga data
samt information, kunskap och bedömningar om miljön
i Europa.

Nya sätt att tolka miljöinformation
Mycket av vår natur är en kollektiv
nyttighet som ägs av alla men
som inte alla bryr sig om. För att
vi bättre ska uppskatta naturens
fördelar behöver vi finna sätt att
betala rätt pris för att skydda och
bevara den.
Vid sidan av officiell statistik
för traditionella tillgångar i vår
ekonomi, avser vi på Europeiska
miljöbyrån ta fram likvärdig
information om ekosystemtjänster
och miljötillgångar.

Under vägen dit ska vi lägga fast
en metodologisk grund för en
internationell överenskommelse
om miljövärdering och göra en
bedömning av Europas ekosystem
och ekotjänster — Eureca 2012.
I framtiden kommer vi att kunna
visa hur företag och regeringar
kan infoga ekosystemtjänster för
att omstrukturera den globala
ekonomin.

Nya sätt att använda miljöinformation
Människor behöver aktuell
information om sin miljö.
Exempelvis ökar antalet människor
som påverkas av exponering för
höga halter av ozon och partiklar
i takt med att storstadsområdena
växer. Tillgång till ozonvärden
i nära realtid är möjlig tack
vare Europeiska miljöbyråns
ozonwebbtjänst som nu
introduceras på läkarmottagningar
och sjukhus som ett varningssystem
för känsliga individer.

Vi vill erbjuda onlinedata
om luftkvalitet från
markövervakningsstationer och
observationer av jorden genom
GMES-programmet, så att
partners inom hälsoområdet kan
få en ökad förståelse för de vanligt
förekommande miljörelaterade
sjukdomarna i andningsvägarna.

Nya sätt att identifiera nya miljöproblem
Det är oerhört viktigt att kunna
förutse vilka typer av information
som beslutsfattarna, industrin och
medborgarna kommer att behöva i
framtiden för att kunna fatta beslut.
Genom vår publikation Miljösignaler
i nytt format kan vi fästa våra
läsares uppmärksamhet på de
frågor som vi bedömer kommer att
uppta stor plats på dagordningen
under det kommande året.
Typiska exempel där byråns
arbete har legat före den allmänna
efterfrågan är biobränslen,
energibidrag, värdering
av ekosystemtjänster och
elektromagnetisk strålning.

Vårt arbete bygger på
försiktighetsprincipen, värdering
av bevisbördan, beslutsfattande
vid olika grader av osäkerhet
och användning av modeller och
scenarier för beslutsstöd.
Under de närmaste fem åren
kommer vi att skapa en enkel kalkyl
som gör det möjligt att förutsäga
potentiella miljökonsekvenser av
dagens och morgondagens sociala
och ekonomiska drivkrafter.

Nya arbetssätt
I takt med att allt fler kommer
till insikt om hur mycket miljön
betyder i deras liv har efterfrågan
på tillförlitlig lokal information
ökat explosionsartat. Att kunna
erbjuda information via Europeiska
miljöbyråns nätverk har varit
en unik och positiv upplevelse.
Med hjälp av modern teknik
och programvara har vi kunnat
dra fördel av de vetenskapliga
framstegen inom övervakning och
observation.

I dag finns en insikt om att enskilda
observatörer, särskilt personer
som bor i avlägsna regioner, som
lever eller arbetar nära miljön,
har mycket att berätta. I regioner
som Arktis upptäcker ofta den
inhemska befolkningen förändringar
snabbare än det mest väldesignade
provtagningsprogrammet. En
kombination av dessa datakällor
kommer att bli mycket viktig
inom det formella arbetet med
bedömning och analys.

Europeiska miljöbyrån har utökat
och byggt upp sina nätverk
och källor för observation
och kunskapsinhämtning
genom sitt initiativ för globala
medborgarobservationer av
miljön. Under de närmaste
fem åren kommer vi att
utöka antalet tillämpningar
genom det gemensamma
miljöinformationssystemet (SEIS)
för att kunna erbjuda ett urval av
miljöövervakningstjänster — från
global till lokal nivå.

Vårt mål
Europeiska miljöbyråns mål är
att ge Europas beslutsfattare och
medborgare tillgång till snabb
och relevant information och
kunskap som ger en god grund för
miljöpolitiken, som hjälper dem
få svar på sina frågor om miljön
i vardagen och säkerställer att
miljötänkande och utbildning i
miljöfrågor blir självklara delar av
beslutsfattandet.

Vårt mål är att uppnå detta inom de
kommande fem åren genom att
• fortsätta stödja genomförandet av
den europeiska miljölagstiftningen
genom analyser och bedömningar
av Europas miljö,
• säkerställa kontinuerlig tillgång till
miljödata, miljöinformation och
miljötjänster av hög kvalitet,
• producera integrerade
miljöbedömningar och
framtidsstudier för Europa i ett allt
mer globalt sammanhang,

• ta itu med kritiska
miljöprioriteringar i takt med att
de dyker upp på den politiska
dagordningen,
• förbättra kommunikationen med
och spridningen till beslutsfattare
och medborgare genom
multimedial, användarvänlig,
flerspråkig information.

Våra strategiska mål
Vår nya strategi bygger på tre
huvudverksamheter:
• fortsätta tillgodose de
informationsbehov som fastställs
i miljölagstiftningen inom EU och
internationellt, särskilt i sjätte
miljöhandlingsprogrammet.
• tillhandahålla snabbare
bedömningar av hur och varför
miljön förändras och huruvida
miljöpolitiken, inklusive sjätte

miljöhandlingsprogrammet, EU:s
strategi för hållbar utveckling
och politiken inom närliggande
områden, har varit effektiv.
• förbättra samordningen och
spridningen av miljödata och
miljökunskap i hela Europa.

Våra strategiska mål är att
• spela en framträdande roll i
utvecklingen och genomförandet
av den europeiska miljöpolitiken
och relaterade områden,
särskilt kommissionens
miljöhandlingsprogram,
• övervaka miljöpolitikens
genomslag i EU, Europeiska
miljöbyråns medlemsländer,
kandidatländerna och de
potentiella kandidatländerna,

• stödja övervakningen av EU:s
strategi för hållbar utveckling
(genom assistans när det
gäller indikatorerna för hållbar
utveckling) med fokus på centrala
miljörelaterade frågor,
• genomföra integrerade
miljöbedömningar och
analyser i relation till sjätte
miljöhandlingsprogrammet
och EU:s strategi för hållbar
utveckling, miljöteman,
framtidsstudier och tidiga
varningar kopplade till
förändringar av samhällsstrukturer
och ekonomiska strukturer,

• med hjälp av SEIS och
miljödatacentralerna ombesörja
tillgång till mer regelbundet
uppdaterad information
och om möjligt till data i
nära realtid för att göra
miljöinformationssystemen
snabbare,
• förutse nya idéer och tankar,
särskilt om ekosystemtjänster,
resursanvändning, nya
tekniker, innovationer och
beteendeförändringar,
• utveckla nya webbaserade tjänster
för miljöutbildningsbehov,

• bidra till att genom effektiva
kommunikations- och
informationstjänster säkerställa
att miljötänkandet blir en naturlig
del av beslutsfattandet och de
europeiska medborgarnas vardag.

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig
och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utforma,
anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 32
medlemsländer.
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