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Geçmiș
Avrupa Çevre Ajansõ (AÇA) resmi olarak 1210/90 sayõlõ EEC Düzenlemesi ile 1990 yõlõnda kurulmuștur
(bu Düzenleme 933/1999 sayõlõ EC Düzenlemesi ve 1641/2003 sayõlõ EC Düzenlemesi ile tadil
edilmiștir). Kopenhag’da kurulma kararõ 1993 yõlõnda alõnmõștõr ve Ajans 1994 yõlõndan bu yana faaliyet
göstermektedir.
Avrupa Çevre Ajansõ, politika üreticilerine ve halka zamanõnda, hedeÞne varan, ilgili ve güvenilir
bilgi sağlamak, sürdürülebilir kalkõnmayõ desteklemek ve Avrupa’nõn çevresinde belirgin ve ölçülebilir
iyileșmelerin elde edilmesine yardõmcõ olma amacõnõ güden Avrupa’nõn önde gelen kamusal organõdõr.
Ajansõn çalõșmalarõ arasõnda Eionet’i ve bir bilgi sistemini koordine etmek, Avrupa Komisyonu
hizmetlerinden, AÇA üye ülkelerinden, uluslararasõ örgütlerden, konvansiyonlardan ve anlașmalardan
çevresel bilgileri almak ve analiz etmek, politikaya ilișkin önerilerde bulunmak ve bu ve diğer bilgilere
geniș çapta erișimi sağlamak yer almaktadõr.
2004–2008 AÇA stratejisi, Ajansõ kuran düzenlemenin gereği olarak hazõrlanan üçüncü çok yõllõk
çalõșma programõdõr. AÇA Yönetim Kurulunun 25 Kasõm 2003 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiștir.

AÇA ülkeleri
-30°
60°

-20°

-10°

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

İZLANDA

-30°
60°

60°

FINLANDİYA
NORVEÇ

ESTONYA

İSVEÇ
50°

LETONYA

İRLANDA

DANİMARKA

LİTVANYA

BİRLEȘİK
KRALLIK

50°
HOLLANDA

POLONYA
BELÇİKA
LÜKSEMBURG

FRANSA

ALMANYA

STEIN

İSVİÇRE

AVUSTURYA
MACARİSTAN
SLOVENYA

KİZ

HIRVATİSTAN

PO

RT
E

40°

50°

ÇEK
CUMHURİYETİ
SLOVAKYA
LIECHTEN-

ROMANYA

BOSNA
HERSEK
SIRBİSTAN
KARADAĞ

ITALYA

İSPANYA

40°

BULGARİSTAN

MAKEDONYA
ARNAVUTLUK

-10°

TURKİYE

YUNANİSTAN

MALTA

0°

10°

Üye ülkeler
İșbirliği içindeki ülkeler

KIBRIS

20°

30°

40°

AÇA stratejisi
2004–2008

Avrupa Çevre Ajansõ

Kapak: AÇA
Mizanpaj: Brandpunkt a/s

Yasal uyarõ
Bu yayõnõn içeriğinin Avrupa Komisyonu’nun ve diğer Avrupa Topluluğu kurumlarõnõn
resmi Þkirlerini yansõttõğõ düșünülmemelidir. Ne Avrupa Çevre Ajansõ ne de bu Ajans
adõna hareket eden herhangi bir șahõs veya șirket bu belgede yer alan bilgilerin
kullanõmõndan sorumlu değildir.
Tüm haklarõ mahfuzdur
Bu yayõnõn hiçbir parçasõ, telif hakkõ sahibinin yazõlõ izni olmaksõzõn, fotokopi ile,
kaydetme ile veya herhangi bir bilgi depolama sistemi ile, elektronik veya mekanik
araçlarla herhangi bir șekilde çoğaltõlamaz.
Avrupa Birliği hakkõnda bir çok bilgi internet üzerinde bulunabilir. Bu bilgilere Europa
sunucusu üzerinden erișilebilir (http://europa.eu.int).
Katalog bilgileri bu yayõnõn sonunda bulunabilir.

Lüksemburg: Avrupa Topluluklarõ Resmi Yayõnlar OÞsi, 2004

ISBN 92-9167-662-4
© AÇA, Kopenhag, 2004

Avrupa Çevre Ajansõ
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
Denmark
Tel.: (45) 33 36 71 00
Faks: (45) 33 36 71 99
E-posta: eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Yönetim Kurulu Bașkanõnõn Önsözü

AÇA’nõn bu yeni 5 yõllõk strateji döneminin bașlangõcõ benim Ajansõn yönetim kurulunun
bașkanlõğõna getirilmemle aynõ zamana rastlamaktadõr. Bu önemli göreve seçilmiș
olmaktan dolayõ șeref duyuyor ve kurulun üyeleri ve İcra Direktörü Jacqueline McGlade ile
gelecek yõllarda AÇA stratejisini uygulama konusunda ișbirliği içinde çalõșmayõ sabõrsõzlõkla
bekliyorum.
Geçen dört yõlda ajansõn liderliğine kendini adayarak, bașarõlõ bir șekilde sürdürmüș olan
eski bașkan Kees Zoeteman’a kurul adõna teșekkürlerimi sunmak istiyorum. Bundan
sonraki çalõșmalarõnda kendisine șans diliyoruz.
Gelecek beș yõla baktõğõmõzda AÇA’nõn daha fazla geliștirilmesi için iki stratejik boyutun
altõnõ çizmek istiyorum.
Birincisi, AÇA’nõn Avrupa bütünleșmesine öncülük ettiği genișleme süreci. Her ne kadar
AB 1 Mayõs 2004 tarihi itibariyle 25 üyeye kadar genișlemeyi öngörüyorsa da, AÇA’nõn
șimdiden 31 üyesi bulunmaktadõr ki bunlar arasõnda Romanya, Bulgaristan ve Türkiye de
yer almaktadõr. Ayrõca Batõ Balkanlar’daki ülkelerle de yakõn ișbirliği içinde çalõșmaktayõz.
Bu yolla, AÇA sadece çevresel bilginin kalitesini ve içeriğini geliștirmekle kalmamakta,
aynõ zamanda bu üye ülkelerin bir bütün olarak Avrupa’daki barõș ve refaha katkõda
bulunmalarõnda küçük de olsa bir rol oynamaktadõr.
İkinci olarak, politika etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda yapõlan vurgunun
artõrõlmasõ. Çevre politikasõ artõk bir serbest gezinti değildir. Politikacõlarõ ve aynõ
șekilde halkõ çevre politikalarõnõn genel anlamda toplum için gerekli ve iyi olduğuna
ikna edebilmek için bu politikalarõn etkin bir yolla gerçek sonuçlar ortaya çõkardõğõnõ
göstermeliyiz. Avrupa Komisyonu’nun da bu alanda AÇA için açõk bir rol olduğunu
görmesinden sevinç duyuyorum. Gerçek sonuçlarõ ortaya çõkarabilmek için Komisyon’la
yakõn bir șekilde çalõșacağõz.
Lars-Erik Liljelund
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Bilimsel Komite Bașkanõnõn Önsözü

Bilimsel Kurul, gelecek beș yõl için ana öncelikleri belirleyen bu AÇA Stratejisini
memnuniyetle karșõlamakta ve desteklemektedir. Bu sağlam olușum temelinde Ajans,
Avrupa’nõn çevresi ve vatandașlarõnõn yararõ için bağõmsõz ve kaliteli bilgi sunumunu
önemli oranda artõrabilecektir.
Komite bu gelișimde kendine düșen rolü oynama konusunda kararlõdõr. AÇA kendi bașõna
araștõrmaya dahil olmamalõ, ancak sağladõğõ bilgileri bilimsel dünyada elde edilen son
bulgulara bina etmeli ve bu bulgularõ bilgilerine entegre etmelidir. Kurul üyelerinin
bilimsel yetkinliği son derece üst düzeyde olup Ajansõn ilgili çalõșma alanlarõnõ ilgilendiren
uzmanlõk alanlarõnõ tam anlamõyla kapsamaktadõr. Bu yüzden bize düșen rol, akademik
dünya ile AÇA arasõnda güçlü bağlar kurulmasõnõ temin etmek ve Ajansõn çalõșmalarõnda
önemli girdiler sağlamak olacaktõr.
Hiçbir yerde araștõrma topluluğu ile politika dünyasõ arasõnda köprü olușturma fonksiyonu
göstergelerin geliștirilmesinden daha önemli olmamõștõr. Kolayca anlașõlabilir ve
genel kabul gören göstergelerdeki kompleks bilimsel anlayõșõ, teorileri ve hipotezleri
yakalayabilmek Ajansõn çalõșmalarõnõn temelinde yer almaktadõr. Sürdürülebilir
kalkõnmanõn çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarõ arasõndaki bağlantõlarõ gösteren
göstergeler geliștirmek bizim ana hedeßerimizden biridir. Aynõ zamanda farklõ
alanlar arasõnda büyük miktardaki bilgileri özetleyen toplam göstergelere de ihtiyaç
duyulmaktadõr. Buradaki görev, toplam rakamlarõn arkasõnda yatan genellikle kompleks
ve çelișkili eğilimleri gözden kaçõrmadan bu ihtiyacõ karșõlayabilmektir.
Son olarak, veri ve değerlendirmelerin kalite temini ve belirsizliklerin nicelendirilmesinin
kritik önemi üzerine vurgu yapmak istiyorum. Bu bağlamda, müșteriler ve halkõn Ajansõn
sağladõğõ bilgileri uygun bir șekilde kullanabilmesi için șeffaßõk son derece önemlidir.
Bilimsel Kurul halihazõrda bu sorulara cevap aramakta ve bu bağlamda Ajansa önemli
ölçüde destek sağlama amacõnõ gütmektedir.
Bedrich Moldan
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İcra Direktörünce Genel Bakõș

İnsanlarõn yașam kalitesi büyük ölçüde içinde yașadõklarõ çevreye ve aynõ zamanda sosyal
ve ekonomik gelișimlerine bağlõdõr. AÇA, politika yapõcõ kurumlara ve halka çevrenin
durumu hakkõnda zamanlõ, hedeßi, ilgili ve güvenilir bilgiyi sağlayarak Avrupa’nõn
geleceğini teminat altõna alma konusunda hayati bir rol oynamaktadõr.
Ajansõn içeriği hõzla değișmektedir. Temelde çevresel bilgi ve verileri sağlayacak bir örgüt
olarak algõlanan Ajans, bugün çevrenin korunmasõ ve doğal kaynaklarõn sürdürülebilir
kullanõmõna ilișkin çevresel ve teknik konular hakkõnda rapor ve öneri sunmasõ için Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerin talepleri ile karșõlamakla kalmayõp, kilit
çevresel ve sektörel politikalar ve bu politikalarõn uygulanmasõnõn etkinliği için de danõșma
mercii durumundadõr. Bu yüzden gelecek beș yõl boyunca Ajans, Avrupa’nõn çevresi
hakkõnda bilgi sağlayarak bu bilgileri korumak için atõlmasõ gereken adõmlarõ belirleyip bir
dizi politika sürecini destekleyecektir.
Üye ülkeler için kilit konulardan biri, veri raporlamasõnõn daha da basitleștirilip
etkinleștirilmesidir. Gelecek beș yõl boyunca Ajans, Avrupa Komisyonu (özellikle
Eurostat ve JRC), OECD gibi kilit uluslararasõ ortaklarla ve muhtelif uluslararasõ
konvansiyonlarla birlikte çalõșacak ve verilerin bir kere rapor edileceği ancak bir çok
amaçla kullanõlabileceği yollar tesis edecektir. Bu hareketi desteklemek için Ajans, Ajans
çapõnda bir kalite kontrol ve yönetim sistemi tesis ederek kullandõğõ bilgilerin kalite
teminini daha da genișletecek ve iyileștirecektir. Sistem AÇA’nõn hükümet kurulușlarõ,
kurumlarõ, vatandaș gruplarõ, sanayiler ve uzmanlar ağõna açõk olacaktõr ve böylece
veriler kaynaktan son kullanõma kadar izlenebilecektir. Bu faaliyetler yeni üye ülkelerde
geliștirilmiș bir kapasite olușturma programõ ile desteklenecektir.
AÇA, genișleme, kararlõlõk ve güvenlik, sürdürülebilir kalkõnma ve kapsayõcõ bir
ekonomiyi içeren Avrupa Komisyonu’nun yasal ve iș programlarõnda belirtilen hedef ve
amaçlarõ yerine getirebilmek için çok çalõșmaktadõr. Çevresel gelișme ve bozulmanõn
değerlendirmesine bütüncül bir yaklașõm benimseyerek AÇA sektörler ve politika alanlarõ
arasõndaki etkilere benzersiz bir bakõș açõsõ sağlayacaktõr. Gelecek beș yõlda, ana sektörler
ve çevre arasõndaki etkileșim konusunda bir dizi bütüncül değerlendirme üreterek bu
kapasiteleri genișletmek ve sorumlu, güvenli ve kararlõ bir sürdürülebilir kalkõnma tarzõ
tesis ederek potansiyel tehditleri ve fõrsatlarõ öngörebilmeye yardõmcõ olacak bir dizi ufuktarayõcõ ve senaryo çalõșmalarõ ortaya koymak Ajansõn amacõdõr.
Jacqueline McGlade
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AÇA’nõn șekillendirilmesi

1

AÇA organizasyonu ve ağlar

Ajans yeniden organizasyonunu Ocak 2004 itibariyle tamamladõ ve AÇA stratejisi altõnda çalõșmaya 2004–2008
yõllarõ arasõnda bașlayacaktõr. Yeni yapõ, ana müșterilerinin değișen ihtiyaçlarõnõ daha iyi yansõtma ve verilere,
bilgilere ve bireysel uzmanlara daha șeffaf bir erișim düzeyi sağlama amacõnõ gütmektedir. Sektörel analiz,
politika analizi ve su ve biyolojik çeșitlilik, kimyasallar, atõklar, hava kalitesi, iklim değișimi, çevre ve sağlõk gibi
kilit alanlar arasõnda mekansal bilgiler, senaryolar ve değerlendirmeler dahil olmak üzere yeni bilgi sistemlerinin
geliștirilmesi çerçevesinde daha bütüncül faaliyetler üzerinde çalõșmak üzere bireyleri bir araya getiren gruplar
kurulmuștur.
Avrupa Parlamentosu, Komisyon, diğer Topluluk kurumlarõ, üye devletler ve dünya çapõndaki ortaklar arasõnda
daha etkin bir iletișim düzeyi sağlamak için bir kolektif ișler programõ tesisi edilmiștir. Bu yeni program, briÞngler,
güncellemeler, çokluortam ürünleri ve bir iletișimler stratejisi gibi yeni ürünleri ön plana çõkarmaktan sorumlu
olacaktõr.
AÇA bir ağ organizasyonudur: çoğunlukla göstergeler, veri akõșlarõ ve bilgilerin basitleștirilip etkinleștirilmesini
sağlamak üzere Eionet’e dayanõr. Politika uygulanõșõnõn eylem durumu hakkõndaki bilgiler șu anda yeni bir Avrupa
çevre koruma kurumlarõ ağõnõn rehberliğinde yürütülmektedir. Gelecek beș yõlda Ajans ağlarõnõ güçlendirmeye
devam edecek ve senaryo geliștirilmesi, politika değerlendirilmesi ve veri kalitesi teminini desteklemek üzere
aktif bir paydaș süreci yoluyla bu güçlerini genișletecektir.

Veri, enformasyon ve bilgi destekli politika döngüsündeki
ana așamalar
Konu tanõmlamasõ
(1)
Politika tedbirlerinin
etkinliği (6)
Veri
Enformasyon
Bilgi
Politika tedbirlerinin
uygulanmasõ (5)
Politika tedbirlerinin
geliștirilmesi (4)
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Konu
çerçevelendirilmesi
(2)

Politika tedbirlerinin
tanõmlanmasõ (3)

Bütüncül bir bakõș benimseme

Çevresel ve sektörel temalar
AÇA stratejisi 6. çevre eylem programõ ile aynõ doğrultudadõr. Ajans dört ana tematik alanda faaliyet
göstermektedir: iklim değișimi ile bașa çõkma, biyolojik çeșitliliğin kaybolmasõyla bașa çõkma/mekansal
değișimi anlama, insan sağlõğõnõ ve yașam kalitesini koruma ve doğal kaynaklarõn ve atõklarõn kullanõmõ ve
yönetimi. Bunlarõn her biri bir dizi toplumsal ve sektörel süreçten etkilenmiștir. Gelecek beș yõlda AÇA bu
konular ve çevre üzerindeki sektörler arasõ etkiler arasõndaki bağlantõlar konusunda bir dizi değerlendirme
üretecektir. Bir dizi sõnõrlõ ana gösterge, sektörlerin çevresel eğilimler ve ekosistem sağlõğõ üzerindeki
etkilerini rapor etme amacõyla kullanõlacaktõr.
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Avrupa’da çevre
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Bilgi sistemleri ve ağlarõ

AÇA/Eionet bilgi sistemi ülkelere, Topluluk
kurumlarõna ve diğer müșterilere geri
sunulan değerlendirmeler ve bilgiler
yoluyla, ülkelerden ve diğer yerlerden
AÇA’na akan veri ve bilgilere ilișkin
olan tüm AÇA ve Eionet faaliyetlerini
desteklemek için tesis edilmiștir. Sistem
ağdaki kișiler ve organizasyonlar,
bunlarõn ağ faaliyetleri ve bunun yanõnda
destekleyici altyapõ ve elektronik araçlardan
olușmaktadõr.
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(a) Ana göstergeler grubu
Göstergelerin asõl kullanõmõ bilginin daha açõk ve basit yolla
iletilebilmesi içindir. Göstergeler, politikaya ilișkin olduğu
düșünülen konulara, yaygõn olarak erișilebilir olan verileri
kullanarak odaklanõrlar. Genel olarak göstergeler, farklõ ve çoklu
veri gruplarõnõ entegre ederek bilgilerin niceliğini belirler ve
karmașõk olaylarõn altõnda yatan eğilimlerin açõğa çõkarõlmasõna
yardõmcõ olur.
Geçmiș beș yõlda Ajans, üyeleri ile birlikte, ekonomik performans,
sosyal gelișim ve politika uygulanõșõnõn analizi kapsamõnda
çevrenin durumunu yansõtacak bir ana göstergeler ve ișaretler
grubu geliștirme konusu üzerinde çalõșmõștõr. Stratejinin ilk
yõlõnda Ajans ülkelerden gelecek ana göstergeler grubu ve
buna eșlik eden veri akõșlarõnõ pekiștirecektir. Daha sonra bu
bilgiler AÇA ve Eionet tarafõndan, karșõlaștõrmalõ veri ve tutarlõ
metodolojiler kullanarak, Avrupa’nõn politika amaçlarõ ve hedeßeri
karșõsõnda ilerleme durumunun izlenmesi ve ülkelerin çevresel
performanslarõnõn tespit edilmesi amacõyla kullanõlacaktõr.
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Gelecek beș yõlda Ajansõn öncelikleri,
AÇA ürünlerinin ve hizmetlerinin
geliștirilmesini daha etkin bir șekilde
desteklemek üzere sistemin iyileștirilmesi
ve kullanõcõlarõn ihtiyaç duyduğu ağ
ve kapasitelerin genișletilmesidir.
Standardizasyon, homojenizasyon
ve kullanõcõlar için daha açõk veri
tanõmlamalarõnõ sağlamak için kalite temin
prosedürleri uygulamaya konacaktõr. Ayrõca
AÇA, Komisyonun liderliğinde yapõlan
rapor gözden geçirilmesine ve Inspire
(Avrupa’da mekansal bilgi için altyapõ)
ve çevre ve güvenlik için küresel izleme

(GMES) girișimleri ile aynõ doğrultuda paylașõmcõ bir bütüncül
Avrupa mekansal bilgi sistemine erișmek için bilgi sisteminin
genișletilmesine katkõda bulunacaktõr.

Kilit
müșteriler

Ürünler
Değerlendirmeler

Hedeßenmiș iletișim
ve

Enformasyon

Erișim ve șeffaßõk
hizmetler
Kamuoyu

A

ğ

Veri
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uș
tur
ma

ș
eri
Alõșv
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(b) Sistemin basitleștirilip
etkinleștirilmesi
Ağ, örneğin sürdürülebilir kalkõnma
alanõnda beș yõllõk dönemde geliștirilecek
olan yeni ürün ve hizmet çeșitleri için
gerekli olabilecek kapasiteleri de içerecek
șekilde genișletilecektir.
Ajans, bünyesindeki Eionet öncelikli veri
akõșlarõ raporu yoluyla, ülkelerin sunum ve
veri kalitesi konusundaki performanslarõnõn
değerlendirilmesini sağlayacaktõr.
Ajans, veri akõșlarõ (mekansal veri dahil) ve
göstergelerle bağlantõlõ harici kurulușlarla
olan bağlarõ güçlendirecektir, bu
kurumlarõn bașõnda OECD, Eurostat ve JCR
gelmektedir ve özellikle çevre ve güvenlik
için küresel izleme (GMES) girișiminden
faydalanõlacaktõr.
Elektronik araçlar ve altyapõ ve Reportnet
șemsiyesi altõnda iș süreçlerinin gözden
geçirilmesinin de geliștirilmesine devam
edilecek, bu amaçla, bilgi akõșlarõnõn daha
etkin, șeffaf ve birçok amaç için erișilebilir
olmasõnõ sağlamak için Komisyon ve AÇA
fonlarõ kullanõlacaktõr.
AÇA veri deposu ana göstergeler grubunun
temelini teșkil edecek ve sektörler
arasõ analiz için ortam sağlayacaktõr.
Kullanõcõlarõn çevresel verileri analiz
etmesini, kendi amaçlarõ için gösterge
tabanlõ değerlendirmeler üretmesini ve en
iyi uygulamalarõ referans almalarõnõ temin
edecek etkileșimli araçlar uygulanacaktõr.
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(c) Halk için iletișim hizmetleri
AÇA, en uygun iletișim kanallarõ yoluyla kilit müșterilerine ve genel
halka ulașmak için iletișim sistemlerini güçlendirecektir.
Gelecek beș yõlda, bölgesel ve seçilmiș lokalize (yerel) bilgilere
erișimi sağlayacak geniș bir coğraÞ İnternet portalõ uygulamaya
konacaktõr. Burada amaç, halkõn kendi etraßarõndaki çevreleri
hakkõndaki bilgileri bulmalarõna imkan tanõmaktõr. Sadece posta
kodunu girerek veya etkileșimli haritalar ve araçlarõ kullanarak
halk, çevreyi, karayõ ve suyu etkileyen çevresel koșullar ve çevreyi
korumak için konulmuș tedbir ve düzenlemeler konusunda bilgi
sahibi olabilecektir. Portal, Ajansõn faaliyetleri ile diğer süregelen
Birleșmiș Milletler, uluslararasõ, ulusal ve Topluluk girișimlerinin
birleștirilmesiyle inșa edilecektir.
Sistem, çevresel kalite hakkõnda çeșitli tarihsel ve gerçek zamanlõ
verileri içerecektir. Örneğin 2004 yõlõnda Avrupa kirlilik emisyonlarõ
kütüğü AÇA’da bașlatõlacaktõr; bu bireysel olarak düzenlenen
endüstrilerde yerleșim tabanlõ bilgi verecektir. Beș yõllõk sürede
Ajans birçok konuyu kapsamõ dahiline alacak ve 2008 yõlõ itibariyle
AÇA üye devletlerinin alanõnõn tamamõnõ kapsayan bir sistem
yürürlükte olacaktõr.
Genç kitleyi hedef alan web ve çokluortam hizmetleri tesis
edilecektir.

İklim değișikliği ile bașa çõkma

İklim değișimini engellemek veya
yavașlatmak AB politikasõnõn ana odak
noktalarõndan biridir. Enerji tasarrußarõ,
yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn
geliștirilmesi, sürdürülebilir tașõmacõlõğõn
geliștirilmesi, emisyon ticareti ve Kyoto
esnek mekanizmalarõnõ içeren farklõ
politika eylemleri, üye devletlerin
belirlediği hedeßere ulașma konusunda
önemli rol oynayacaktõr. AÇA, Kyoto
Protokolünün uygulanõșõnõ desteklemek
için değerlendirme ve analiz yapma ve
Komisyona, Parlamentoya ve Bașkanlõklara
öneri ve briÞngler sunarak ulașõm, enerji,
endüstri ve tarõm sektörlerindeki sera
gazõ emisyonlarõnõ azaltma ve iklim
değișikliğinin etkilerine uygun politikalar
geliștirme konusunda kararlõdõr.

Gelecek beș yõlda Ajans’õn öncelikleri șunlar
olacaktõr:
(a) Kyoto’daki ilerlemenin değerlendirilmesi ve
yük paylașõm hedeßeri
UNFCCC Kyoto Protokolü ve AB ve üye devletlerin ‘yük paylașma’
taahhütlerinin (2008–2012 için) desteklenmesi ki buna, 2005
yõlõ itibariyle bu taahhütlere ulașmada gösterilebilir ilerlemenin
gerçekleștirilmesi dahildir. Bu aynõ zamanda AB hedeßerinden olan
2010 yõlõ itibariyle AB enerji yoğunluğunu, diğer türlü olabilecek
miktardan yõlda % 1 oranõnda azaltmak ve 2010 yõlõ itibariyle AB
toplam yenilenebilir enerji tüketimini toplam enerji tüketiminin
% 12’si olacak șekilde artõrmayõ desteklemeyi içermektedir. Özel
çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•
•

Kyoto hedeßerindeki ilerlemenin ve ulusal ve AB politikalarõnõn
etkinliğinin değerlendirilmesi;
sera gazõ izleme, kontrol ve gözden geçirme;
Avrupa’da dünyanõn diğer ülkeleriyle karșõlaștõrarak tespitler
yapõlmasõ.

(b) İklim değișikliğinin etkileri, adaptasyon ve
senaryolar
İlk Kyoto taahhüt döneminden sonra (2008–2012) daha sõkõ
azaltma hedeßeri konusunda AB’nin uluslararasõ anlașmanõn
savunuculuğu rolünün desteklenmesi. Bu, AB’nin uzun dönemli
hedeÞ olan sanayi öncesi düzeyler üzerine 2 ° Celsius’luk
maksimum küresel õsõ artõșõ hedeÞnin rehberliği altõnda ele
alõnacaktõr ki bu, uzun dönemde, sera gazlarõnõn salõmõnõn küresel
olarak 1990’lar düzeyinden % 70’lik oranda azaltõlmasõnõ gerekli
kõlmaktadõr. Bu çalõșma aynõ șekilde bütüncül sektörel politika
analizini destekleyecek ve AB’nin sürdürülebilir kalkõnma stratejisi
olan yenilenebilir enerji ve enerji verimlilik kazanõmlarõ yoluyla
sürdürülebilir enerji kullanõmõnõn artõrõlmasõna katkõda bulunacaktõr.
Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•

•
•

EU-25 katkõlarõ da dahil olmak üzere sektörel gelișmeler ve
iklim değișikliğinin etkileri için senaryolar;
iklim değișikliğinin etkileri ve adaptasyon konusunda
değerlendirme ki buna, bölgesel bir düzeyde mevsimsel
özelliklerin değerlendirilmesi dahildir (örneğin sõcaklõk, yağõș ve
fõrtõna olaylarõ);
bütüncül sektörel politika analizi ki buna, çevresel teknolojilerin
rolü dahildir;
hassas alanlarõn tanõmlanmasõ ve iklim değișikliğine
adaptasyonun değerlendirilmesi.
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Biyolojik çeșitliliğin kaybolmasõyla bașa
çõkma ve mekansal değișimi anlama

Avrupa’da biyolojik çeșitliliğin kaybõnõ
durdurma ve yașam alanlarõnõ ve özel
koruma gerektiren alanlarõ muhafaza
etmek taahhüdümüzdür. AÇA, hedefe
uzaklõğõn değerlendirilmesi, farklõ mekansal
ölçekler arasõnda biyolojik çeșitlilikteki
değișimler hakkõnda bilgi sağlanmasõ, diğer
sosyoekonomik gelișimlerle ve baskõlarla
olan bağlantõlarõn ve diğer politika alanlarõ
yoluyla politika etkinliğinin analizi yoluyla
bu konuda destek sağlayacaktõr.

Gelecek beș yõlda Ajansõn öncelikleri șunlar
olacaktõr:
(a) Biyolojik çeșitlilik
Fiziksel planlama, tarõm, ormancõlõk, balõkçõlõk, çevresel kirlenme,
toprak kirlenmesi ve kõrsal çevrenin yönetimine ilișkin olarak
biyolojik çeșitlilikteki eğilimlerin değerlendirilmesiyle 2010 yõlõ
hedeßerinden olan biyolojik çeșitliliğin kaybolmasõnõ durdurma
hedeÞne ulașma konusunda katkõda bulunmak. Gelecek beș yõl için
özel çõktõlar șunlar olacaktõr:
•
•

•
•
•

•
•
•

2010 hedef değerlendirmelerine olan uzaklõk;
biyolojik çeșitlilik politikalarõ için performans göstergeleri,
özellikle Natura 2000’nin uygulanmasõ ve diğer sektörel
politikalarla bağlantõ;
orman durumunun değerlendirilmesi;
üye devletler ve Komisyonu Natura 2000 ve biyolojik çeșitlilik
eylem planlarõ konusunda desteklemek;
yașam alanlarõnõn ve türlerin ve bunlar üzerindeki baskõlarõn
izlenmesi için ortak yöntemler geliștirilmesi konusunda ağlar
arasõndaki mevcut deneyim ve bilgiyi biraraya getirmek;
referans veritabanlarõnõn, portallarõn, rehber ilkelerin ve ağlarõn
sürdürülmesi;
yabancõ ișgal edici türler için erken uyarõ ağõnõn geliștirilmesi;
sektörel politika entegrasyonu ve ekonomik analiz.

(b) Peyzaj ve mekansal değișim değerlendirmeleri
Avrupa ve küresel kalkõnma girișimlerinin uzamsal
gereksinimlerinin desteklenmesi ki buna, deniz sistemleri ve
topraklar hakkõnda kilit tematik stratejiler de dahildir, ekolojik
olarak hassas alanlarda arazi kullanõmõndaki değișiklikler ve
topraklarõn korunmasõna özel önem verilmesi. Özel çõktõlar șunlar
olacaktõr:
•

•
•

•
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tematik ve sektörel politika girișimlerini desteklemek üzere
doğal, kültürel ve yapõ çevreleri için, uzamsal verileri de içeren
bütüncül bir bilgi (enformasyon) sistemi;
biyolojik çeșitlilik ve peyzaj değișikliği kapsamõnda Avrupa’daki
bölgelerin sürdürülebilir kalkõnmasõnõn değerlendirilmesi;
iklim değișikliği, çölleșme, erozyon, büyüme, tarõmsal
güçlendirme ve genișletme ve kirlenme ile ilișkilendirilebilecek
değișikliklerin değerlendirilmesi;
kõyõ ve deniz ekosistemlerinin değerlendirilmesi.

İnsan sağlõğõnõn ve yașam kalitesinin
korunmasõ

Geçen yüzyõlda etkili olan toplam
kirlenmenin büyük bir bölümü Avrupa’nõn
büyük kesimlerinde kendini göstermiștir —
pis kokan õrmaklar, duman, yönetilmeyen
atõk alanlarõ ve kirlenmiș toprak. Ancak,
her ne kadar etkileri az gözükse de aynõ
oranda zararlõ bașka tehlikeler ortaya
çõkmaktadõr: küresel õsõnma, endokrin
bozucu kimyasallar ve havadaki ultra-ince
partiküller.
Yeni sorunlar yeni çözümleri
gerektirmektedir — özel bir sorunun
tüm yönlerini göz önüne alan ortak bir
düșünme. Toplum artõk, özellikle hassas
topluluklar bașta olmak üzere herkes
için müreffeh ve daha kaliteli bir yașamõ
temin ederek çevreyi koruyan ve geliștiren
yollarda değișim, üretim ve tüketim için
planlama konusunda topluluklarõ harekete
geçirerek, iș ve yașam tarzlarõnda tüketici
davranõșõnõ ve yenilikleri teșvik etmelidir.

Gelecek beș yõlda Ajans’õn öncelikleri șunlar
olacaktõr:
(a) Çevre ve insan sağlõğõ
AB çevre ve sağlõk eylem planõnõ desteklemek için çevreye ilișkin
olarak insan sağlõğõnõn ve yașam kalitesinin iyileștirilmesine
yardõmcõ olmak. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•

•
•
•

çevre ve sağlõk konularõnõn analiz edileceği metodolojik bir
çerçeve;
AÇA üye ülkeleri ve Dünya Sağlõk Örgütü ile ișbirliği içinde,
insan sağlõğõ üzerinde hava kalitesinin ve iç mekan kirliliğinin
etkisi gibi kilit çevresel tehditleri izlemek için bir dizi çevre ve
sağlõk göstergesi;
çevre ve sağlõk için bir Eionet ağõnõn tesis edilmesi;
revize edilmiș bir dizi çevre ve sağlõk değerlendirmesi;
Avrupa Gõda Sağlõğõ Kurumu ile ortaklõk faaliyetleri.

Çevresel konular hem ekonomik hem de
sosyal konularla ilgilidir; toplum sadece
iklim değișimi, ulașõm, enerji ve sağlõk
gibi büyük konulara çevreyi iyileștirici
çözümler bularak bu konularla bașarõlõ bir
șekilde mücadele etmekle yetinmeyecek,
aynõ zamanda sosyal ve ekonomik etkileri
bulunan politikalarõ da devreye sokacaktõr.
Ajans için bu, bizim çözüm bulmamõza
imkan verecek konular hakkõnda yeni
çalõșma ve düșünme yollarõ anlamõna
gelmektedir. Gelecek beș yõlda bir dizi
geniș kapsamlõ yaklașõmõ kullanma yollarõ
arayacağõz ki bu, mekansal analizi, farklõ
gelecek senaryolarõnõn test edilmesi için
modellerin geliștirilmesini, ekonomik
araçlarõ ve gönüllü anlașmalarõn kullanõmõnõ
içermektedir. Çevresel bilgiyi yerel
toplumsal planlamaya uygulayabilmek için
eğitsel programlara ve kamusal tutumun
test edilmesine dayanacağõz.
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(b) Kimyasallar

(d) Deniz çevresi

Kimyasallarõn kullanõmõnõn olușturduğu
riskleri azaltacak politikalarõ desteklemek.
Özel çalõșma alanlarõ șunlarõ içerecektir:

Avrupa’yõ çevreleyen sekiz büyük deniz ekosisteminde ekosistem
sağlõğõnõ değerlendirerek deniz konvansiyonlarõyla ișbirliği içinde
AB deniz stratejisinin uygulanõșõnõ desteklemek. Ekosistem
ișlevselliğine, ötroÞkasyon, kirlenme, çevresel kanun ile
uyumluluk, deniz kaynaklarõnõn sürdürülebilir kullanõmõnõn idaresi
ve sosyoekonomik analiz konularõndaki eğilimlere özel önem
verilecektir. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:

•

•

farklõ doğal ve kentsel sistemlerde
böcek ilaçlarõ gibi kimyasallara
maruziyet ve bu kimyasallarõn etkileri ve
derișimleriyle bağlantõlõ bir izleme yapõsõ
ve enformasyon sistemi geliștirmek;
yeni Avrupa Kimyasallar Ajans ile
ortaklõk faaliyetleri.

(c) Su kalitesi ve su çerçeve
direktiÞ
İnsan sağlõğõ ve çevre üzerinde önemli
risklere ve etkilere meydan vermeyecek
düzeyde yeraltõ ve yeryüzü su kalitesi ve
miktarõna ulașmayõ desteklemek. Bu, geniș
anlamda, 2015 yõlõ itibariyle su organlarõnõn
iyi durumda olmasõnõ sağlama konusunda
ilerleme temin ederek, su çerçeve
direktiÞnin uygulanõșõnõ desteklemek
suretiyle gerçekleștirilecektir ki buna yeni
ortaya çõkan konularõn değerlendirilmesi
dahildir. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•

•

Avrupa su organlarõnõn
değerlendirilmesi;
su çerçeve direktiÞ ve nitrat, kent
atõk suyu, içme suyu ve banyo
suyu direktißeri ile uyumlu olarak
ve bu direktißerin raporlanmasõnõ
destekleyerek Eurowaternet (Avrupa su
ağõ), Avrupa su izleme ağõnõn daha da
geliștirilmesi;
bütüncül bir enformasyon sistemi ki
buna, mekansal veriler, temiz suyu kõyõ
ve deniz alanlarõyla bağlantõlamak ve
nehir havzalarõ ölçeğinde enformasyon
dahildir.

•
•

•
•

•

(e) Hava kalitesi
İnsan sağlõğõ ve çevre üzerinde önemli etkilere ve risklere neden
olmayan bir hava kalitesine ulașma sürecini desteklemek. Özel
çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•
•
•

hedefe uzaklõğõn değerlendirilmesi;
yerel ve iç mekan hava kirliliğinin değerlendirilmesi;
Airbase’in iyileștirilmesini de içerecek șekilde hava kalitesi ve
hava kirleticileri emisyonlarõnõn izlenmesi;
özellikle kentsel alanlar ve sokak kanyonlarõnda hava
kirleticilerine maruziyetin değerlendirilmesi.

(f) Kentsel alanlar ve gürültü
Kentsel alanlarda yașam kalitesinin iyileștirilmesini desteklemek.
Özel çalõșma alanlarõ șunlarõ içerecektir:
•
•

•
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hedefe uzaklõğõn değerlendirilmesi;
doğal sistemlerdeki eğilimleri ve kara tabanlõ kirlenmenin
etkilerini incelemek için, bütüncül bir mekansal
enformasyon sistemine dayanarak, Avrupa’nõn büyük deniz
ekosistemlerindeki ekosistem sağlõğõnõn değerlendirilmesi;
Reportnet (Rapor ağõ) ve diğer mevcut araçlarõ kullanarak deniz
stratejisi için bilgi akõșlarõnõn geliștirilmesi;
Arktik ve Akdeniz’de deniz kaynaklarõnõn sömürülmesi ve
deniz tașõmacõlõğõ ve kõyõsal bölge kalkõnmasõ için senaryolar
geliștirmek;
Avrupa Deniz Güvenlik Ajansõ ile ortaklõk faaliyetleri.

kentsel çevre dahilinde yașama alanlarõ ve yeșil alanlardaki
değișimlerin değerlendirilmesi;
kentsel çevre ve özellikle kentsel yerleșim, arazi kullanõmõ,
raporlama ve sürdürülebilir kent yönetimi alanlarõnda tematik
stratejiyi desteklemek;
seçilen alanlarda gürültünün değerlendirilmesi.

(g) Doğal ve teknolojik tehlikeler
Risk önleme ve tehlike haritalamasõnõn uyumlaștõrõlmasõ konusundaki çerçeve yasalarõn
geliștirilmesinin desteklenmesi. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•

doğal tehlikelerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi;
arazi kullanõmõ ve teknolojik tehlikelerin risklerine ilișkin haritalar.

Paris

Berlin

Roma

Avrupa’daki
bașkentleri
çevreleyen
ormanlar

Atina

Lizbon

Varșova

Viyana

Kopenhag

Amsterdam
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Doğal kaynaklarõn ve atõklarõn sürdürülebilir
kullanõmõ ve yönetimi

Toplumun suya, enerjiye ve minerallere
duyduğu ihtiyaç sürekli artmaktadõr ve
kontrol edilmediği sürece gelecekteki
ekonomik ve sosyal kalkõnma konusunda
sorunlar olușturmaya bașlayacaktõr. Atõk
sürekli artarak potansiyel bir kaynak olarak
değerlendirilmektedir:maddelerin etkin
bir șekilde yeniden kullanõlmasõ ve geri
dönüștürülmesi ve imalatta etkin kullanõm
norm haline gelecektir. İmalatlarõndaki,
kullanõmlarõndaki ve ömürlerindeki çevresel
maliyetleri en aza indirmek için daha
fazla ürün tasarlanacak, pazarlanacak ve
ruhsatlandõrõlacaktõr.
Ajans, önceliklerin belirlenmesi, izlenmesi
ve takibi ve en iyi uygulamalarõn
tanõmlanmasõna imkan tanõyacak șekilde
atõk yönetimi ve doğal kaynaklarõn
sürdürülebilir kullanõmõ konusundaki
politikalarõ destekleyen bilgiler ve
değerlendirmeler sağlamaya devam
edecektir.

Gelecek beș yõlda Ajans’õn öncelikleri șunlar
olacaktõr:
(a) Atõk ve madde akõșõ değerlendirmeleri
Doğal kaynaklarõn sürdürülebilir kullanõmõ ve atõk geri
dönüștürülmesi konularõndaki tematik stratejiler arkasõndaki
politika niyetlerinin desteklenmesi. Üretilen atõk miktarõnda
belirgin toplam bir azaltõma gidilmesi, kaynak kullanõmõnõn
ekonomik büyümeden ayrõlmasõ ve kaynaklarõn kullanõmõnõn
ve buna eșlik eden etkilerin çevrenin tașõma kapasitesini
așmamasõnõn temin edilmesi. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•
•
•
•
•

doğal kaynaklarõn sürdürülebilir kullanõmõ ve atõk geri
dönüșümü konularõnda tematik stratejiler için destek;
atõk ve madde akõșõ değerlendirmeleri;
etkinlik ve eylem durumu değerlendirmeleri de dahil olacak
șekilde atõk ve doğal kaynaklar politika analizi;
doğal kaynaklarõn kullanõmõ ve atõklarõn önlenmesi için
göstergelerin geliștirilmesi;
atõklarõn raporlanmasõ (paketleme atõk direktiÞ dahil) ve madde
akõș hesabõ konularõnda üye ülkelerin desteklenmesi;
Atõk İstatistikleri Düzenlemesinin desteklenmesi ki buna rapor
etme yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi konusunda taahhüt
dahildir.

(b) En iyi uygulama konusunda bilgi
Araçlar ve politika araçlarõ hakkõnda bilgilerin dağõtõlmasõ yoluyla
kaynak kullanõmõ ve üretilen atõk miktarõnda toptan belirgin bir
azaltõmõn sağlanmasõ. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
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en iyi uygulama bilgileri ve bașarõ hikayelerinin belirlenmesi ve
dağõtõmõ.

Daha geniș dünyada AÇA

6. çevre eylem programõnda belirtildiği
gibi, çevresel konularõn tüm yönlerinin
tam ve uygun bir șekilde Topluluğun dõș
ilișkilerine ve AB’nin dünyanõn geri kalanõ
üzerindeki etkisine entegre edilmesi
önemlidir. AB sürdürülebilir kalkõnma
stratejisinin dõș boyutu bu ihtiyaca,
kalkõnma ișbirliğinin miktarõ, kalitesi,
etkisi ve sürdürülebilirliğinin geliștirilmesi
için uluslararasõ organlarla ve gelișmekte
olan ülkelerle ișbirliğinin iyileștirilmesine
vurgu yaparak çözüm bulmaktadõr. AB’nin
daha geniș Avrupa komșuluğu politikasõ
benzer șekilde AB’nin Güneydoğu Avrupa
ülkeleri, Akdeniz ve EECCA (Doğu Avrupa,
Kafkaslar ve Orta Asya) ile genișlemesini
desteklemektedir. AÇA Mevzuatõ Ajans’õn
diğer organlarla tekrarlanan faaliyetlere
girișmesini önlemektedir. Bu yüzden,
çevresel konularla bașa çõkacak uygun
faaliyetlerin gerektiği gibi koordine edilmesi
ve faaliyetlerin etkinliğinin artõrõlmasõnõ
temin etmek için, AÇA’nõn çalõșmalarõnõ
ilgili uluslararasõ örgütlerle, uluslararasõ
konvansiyonlarõn sekreteryalarõyla
ve üçüncü ülkelerle ișbirliği içinde
yürütmesi son derece önemlidir. Bu,
deneyim alõșverișini artõracağõ gibi ortak
metodolojilerin ve hedeßenmiș ortak
hizmet ve ürünlerin daha da geliștirilmesini
içerecektir.

Gelecek beș yõlda Ajans’õn
öncelikleri șunlar olacaktõr:
(a) AB daha geniș komșuluk
politikasõnõn desteklenmesi
Konular, çalõșma yöntemleri, çerçeveler vs.
hakkõndaki çevresel bilgi ve deneyimlerin
Güneydoğu Avrupa, Akdeniz ve, kaynaklara
tabi olarak, EECCA ülkeleri ile paylașõm
ve alõșverișinin desteklenmesi ki buna,
uluslararasõ ve yerel örgütlerle çalõșma
bağlantõlarõnõn ve ortaklõklarõn tesisi ve
güçlendirilmesi dahildir. Özel çõktõlar șunlarõ
içerecektir:

•
•
•
•

•

CARDS programõ çerçevesinde Güneydoğu Avrupa’da bilgi
kapasitelerinin ve akõșlarõnõn geliștirilesi;
UNEP ile ortak tematik mesajlarõn yayõnlanmasõ;
UNEP’in 4. Küresel Çevre Görünüșü’nün (GEO-4) 2006–07’de
yayõnlanmasõ için katkõlar;
Avrupa için Çevre süreci çerçevesinde EECCA’daki ülkelerde
bilgi kapasitelerinin ve akõșlarõnõn geliștirilmesi ve 2007
dördüncü Avrupa değerlendirme raporuna katõlma;
Avrupa-Akdeniz serbest ticaret alanõnõn çevresel etkilerinin
değerlendirilmesi (2010 yõlõnda tesis edilecektir).

(b) AB’nin sürdürülebilir kalkõnmasõnõn dõș
boyutunun desteklenmesi
Uluslararasõ organlarla ișbirliği içinde, Avrupa’nõn, Avrupa dõșõndaki
diğer ülke ve bölgelerin çevreleri üzerindeki sürdürülebilir
kalkõnma kapsamõndaki etkilerinin değerlendirilmesi ve milenyum
hedeßeri ve küresel sorumluluğa doğru ilerleyișin ölçümünün
desteklenmesi. Özel çalõșma alanlarõ șunlarõ içerecektir:
•
•

GEO serileri ve ortak mesajlar konusunda UNEP ile ișbirliği;
Veri akõșlarõnõn uluslararasõ konulardaki göstergeleri
destekleyecek șekilde geliștirilmesi.

(c) Küresel çevre yönetimini desteklemek için
ortaklõklarõn geliștirilmesi
Küresel düzeyde çevresel politika entegrasyonunun desteklenmesi
için ortaklõklar yoluyla paylașõlan bilgi sunumu süreçlerinin
güçlendirilmesi. Özel çalõșma alanlarõ șunlarõ içerecektir:
•

•

•

Özel politika alanlarõyla ilișkili uluslararasõ organlar ve
konvansiyonlarla anlașmaya vararak ve mevcut anlașmalarõ
güçlendirerek uluslararasõ raporlama sisteminin kurulmasõ;
Küresel raporlama faaliyetlerinin daha iyi uyumlaștõrõlmasõ ve
ortak bilgilerin sağlanmasõnõ temin etmek için BM organlarõyla,
OECD ile, uluslararasõ Þnansman kurumlarõyla ve Eurostat’la
ișbirliğinin güçlendirilmesi;
Sağlõk ve çevre alanõnda bilgi tesisini desteklemek için Dünya
Sağlõk Örgütü ve ABD EPA ile ișbirliği.
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Sürdürülebilir kalkõnma ve çevre
politikalarõnõn desteklenmesi

Muhtelif politik çerçeveler kapsamõnda
son zamanlarda çevresel politikalar
geliștirilmiștir, bunlara Cardiff ve Lizbon
süreçleri, 6. çevresel eylem programõ
ve AB sürdürülebilir kalkõnma stratejisi
dahildir. Bunlara ek olarak, genișleme,
ekonominin küreselleșmesi, sürdürülebilirlik
hedeßerinin stratejik durumu gibi politik
gelișmeler konularõn karmașõklõğõna
katkõda bulunmuș ve gelecek hakkõnda
belirsizliklere yol açmõștõr. Bu konuda esas
yaklașõm diğer politika alanlarõ arasõnda
çevrenin iyileștirilmesi konusunu ele
almaktan ziyade ekonomik ve sosyal
konulara önem verilmiștir. Sonuç olarak
Ajans’õn șu anda çalõșma programõ
dahilinde bütünleșme, belirsizlik ve ihtiyati
prensibin uygulanõșõ konularõnõ ele almasõ
gerekmektedir.
Sürdürülebilir kalkõnma için güvenilir
politika üretilmesi konusunda geliștirilmiș
bilgilere ve etki değerlendirilmesi için
metodolojilere ve bunun yanõnda öngörüsel
analizlere gereksinim duyulmaktadõr. Yeni
ortaya çõkan konularõn desteklenmesi
için daha bütüncül değerlendirmelerin
geliștirilmesi konusunda da fõrsatlar ortaya
çõkacaktõr.

Paydașlarõn da dahil olmasõyla Ajans, mevcut ve planlanan
çevresel ve sürdürülebilir kalkõnma politikalarõnõn gelecekteki
sonuçlarõ hakkõnda senaryo ve modeller geliștirecektir.

Gelecek beș yõlda Ajansõn öncelikleri șunlar
olacaktõr:
(a) Sürdürülebilir kalkõnma
Genișleme ve ulusal süreçler konusu da dahil olacak șekilde
AB sürdürülebilir kalkõnma stratejisinin ilerleyiși konusunda
değerlendirme ve raporlamayõ desteklemek. Sürdürülebilirlik
referans değerleri hakkõnda kõlavuz ilkeler, iyileștirilmiș bilgiler ve
ortak sosyal sorumluluk konusunda daha iyi bir anlayõș geliștirerek
AÇA değerlendirmesini sürdürülebilir kalkõnma için daha iyi bir
kapsama yerleștirmek. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•

•
•
•
•

6. Çevresel eylem programõ, Cardiff ve Lizbon süreçleri ve
sürdürülebilir kalkõnma üzerine AB stratejisi ve bunlarõn
birbiriyle bağlantõlarõ kapsamõndaki çevresel hedeßere ulașma
durumunun değerlendirilmesi;
AÇA/Eionet ve ilgili sosyal ve ekonomik ağlar ve uzman gruplarõ
arasõndaki bağlantõlar;
Sürdürülebilir kalkõnma ve sürdürülebilir etki değerlendirmesi
konularõnda bilgi ve kõlavuzlarõn analizi ve dağõtõmõ;
Sürdürülebilir kalkõnmanõn ekonomik analizi;
Avrupa ve bölgesel kalkõnma için senaryolar.

(b) Genișleme konularõ
2004 yõlõ boyunca AB’nin genișleme süreci ve buna bağlõ șartlarõ
destekleme. Özel çalõșma alanlarõ șunlarõ içerecektir:
•
•
•
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2004 yõlõnda katõlõm süreci için destek;
6. çevresel eylem programõnõn kapsamõnõn genișletilmesi;
2004 yõlõndan sonra genișleme sürecinin izlenmesi.

(c) Düzenli kõsa yol
değerlendirmeleri

öğrenilen derslerden ve en iyi uygulamalardan sonuçlar çõkarmayõ
ve bu sonuçlarõ dağõtmayõ içerecektir. Özel çõktõlar șunlarõ
içerecektir:

AÇA Mevzuatõna ilișkin olarak, Ajans,
her beș yõlda bir, Avrupa’nõn çevresinin
durumu, eğilimler ve görünüșüler hakkõnda
bir rapor yayõnlayacak, bu raporu, özel
konularda daha düzenli gösterge tabanlõ
raporlarla destekleyecektir. Bu, politika
program planlamasõ ve özel olarak 6.
çevresel eylem programõnõn (2006 yõlõnda)
ara dönem gözden geçirmesi ile yapõlmaya
devam edecektir. Ayrõca, faaliyetler
ölçüm süreçlerine ve kõyaslamalara
odaklanacaktõr. Özel çõktõlar șunlarõ
içerecektir:

•

•
•
•
•

Devlet ve görünen çevre raporu 2005
Çevresel ișaretler (yõllõk rapor)
AÇA enstantaneleri
Politika briÞngleri.

•
•

(e) Politika etkinliği analizi
Politika uygulanõșõ konusunda bilgi alõșverișini teșvik ederek ve
seçilen çevresel politika tedbirlerinin hedeßi değerlendirmelerini
geliștirerek politikalarõn etkilerinin ve etkinliğinin anlașõlmasõnõn
desteklenmesi. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•
•

(d) Sektörel değerlendirmeler
6. çevresel eylem programõndaki her
öncelik temasõ ve Cardiff sürecindeki ana
sektörler için Ajans politika hedeßerine
ve amaçlarõna doğru ilerleyiși düzenli
olarak güncelleme amacõnõ tașõyacaktõr
ki bu, gelecek için öngörüler ve ülkeler
ve bölgeler arasõnda karșõlaștõrmalarõ,

İlk planda ulașõm, tarõm ve enerji için gösterge tabanlõ
raporlama mekanizmalarõ;
Ülkeler ve bölgeler arasõnda sektörel karșõlaștõrma için veri
uyumlaștõrmasõ hakkõnda bir metodoloji ve öneriler;
en iyi uygulamanõn analizi ve dağõtõmõ.

•

ekonomik yönleri de içeren pilot çalõșmalar (örneğin kentsel
atõk su ve ambalajlama politikalarõ);
OECD gibi diğer kilit oyuncularla ortaklõk içinde, etkin politika
karõșõmlarõ ve karșõlõklõ uyumluluğun analizi;
Üye ülkelerde özel politika uygulanõșõ analizini de içerecek
șekilde Avrupa Çevre Koruma Ajanslarõ ağõ için destek;
Politika etkinlik değerlendirmelerini üstlenecek metodolojik bir
rehber ve çerçeve geliștirilmesini desteklemek amacõyla bir
politika analiz uzmanlarõ ağõnõn tesis edilmesi.
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(f) Ortaya çõkan konular,
araștõrma gündemleri ve
ufuk taramasõ
Bilim ve teknolojiden gelen ișaretlerin
politika tartõșmalarõna adapte edilmesi
için yeni ortaya çõkan konular hakkõnda
düzenli değerlendirmelerde bulunmak.
Politika tepkilerinin bașlangõç așamalarõnõ
desteklemek için, hedef kitlelerde
ortaya çõkan kilit konular hakkõnda
anlayõș kazandõrõlmasõ ve bu kitlelerin
bilinçlendirilmesi. Bilimsel araștõrma,
izleme, kamusal ilgi ve politika analizinden
ortaya çõkan yeni kilit konular belirlenecek
ve analiz için seçilecektir. Özel çalõșma
alanlarõ șunlarõ içerecektir:
•
•

•
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İklim değișikliğine adaptasyon ve enerji
alanlarõnda çevresel teknolojiler;
Genetik olarak değiștirilmiș
organizmalarõn kavranõlmasõ ve
etkilerinin izlenmesi;
Politika yapõmõnda belirsizlikle bașa
çõkabilmek için bilimsel yaklașõmlar.

(g) Senaryolar ve öngörüsel çalõșmalar
Avrupa’nõn çevresi için öngörülerin ve kilit politika seçimlerinin
sonuçlarõnõn değerlendirilmesinin desteklenmesi için bir dizi
senaryo geliștirmek ve analiz etmek. Zayõf ișaretlerin, ortaya çõkan
konularõn ve potansiyel olarak sürpriz gelișmelerin erken tespiti
için güvenilir gelecek eğilimlerini incelemek amacõyla sistematik
yöntemler geliștirmek. Özel çõktõlar șunlarõ içerecektir:
•
•

•

Avrupa’nõn çevresi için kapsamlõ senaryolarõn geliștirilmesi;
Kilit konularõn derinlemesine senaryo analizi (örneğin iklim
değișimine ilișkin olarak arazi kullanõmõnda değișiklikler,
enerji talebi ve Arktik ve Akdeniz gibi çevresel olarak hassas
alanlarda deniz tașõmacõlõğõ);
senaryo geliștirilmesi ve değerlendirmesi konularõna
halkõn ve paydașlarõn katõlõmõ konusundaki yaklașõmlarõn
değerlendirilmesi.

Kaynaklarõmõzõn yönetimi
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2004–2008 AÇA stratejisi, esas
Þnansmanõn kademeli olarak yõlda ortalama
% 5 oranõnda artacağõ varsayõmõna
dayanmaktadõr. Gelecek yõllarda toplam
enßasyon oranõnõn % 2 ve AÇA için ücret
maliyetindeki artõșõn % 4–5 arasõnda
olmasõ tahmin edilirse, sübvansiyonda %
3’lük bir artõș temel bir bütçe statükosunu
yansõtmaktadõr.
Ek % 2’lik artõș, veri raporlamasõnõn
etkinleștirilmesi, kalite temininin
iyileștirilmesi ve politika süreçlerine
desteğin artõrõlmasõ konularõndaki
artan ihtiyaçlarõ karșõlamak üzere
değerlendirilecektir.
Ajans, özellikle İsviçre ve Güneydoğu
Avrupa’daki ülkeler gibi yeni üyeleri
bünyesine katma konusunda öncü
olmaya devam edecektir. Bu coğraÞ
genișlemeler, diğer ülkelerle ișbirliği ve
sektörel çalõșmanõn genișletilmesiyle
birlikte, tabloda belirtildiği gibi sõnõr
koșullarõ bağlamõnda öngörülmekte ve
değerlendirilmektedir. Kaynaklar aynõ
șekilde yeni üye ülkelerin kapasitelerini
güçlendirmek için kullanõlacaktõr. Sektörel
genel müdürlüklerle ișbirliği daha da
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ilerletilecektir — özellikle enerji, ulașõm, tarõm ve balõkçõlõk
sektörleri için.
Endüstriyel ortaklarla ortak faaliyetler de öngörülmektedir.
Ajans, insanlarõn birincil kaynağõ olduğu konusuna vurgu yapan
daha modern bir insan kaynaklarõ yönetimi yaklașõmõ için
gayret göstermekte kararlõdõr. Bu, eğitim ve personel kariyer
gelișimine temel olarak odaklanõlmasõ, yönetsel becerilerin
daha da ilerletilmesi ve dairenin genel eğilimini bu konu üzerine
çekmeyi içermektedir. Dahili olarak performansõn izlenmesi ve
AÇA performansõnõn takibi için kullanõlacak ana araçlardan biri de
dengeli bir puan tablosu sistemi olacaktõr. Buna ek olarak, Ajans
șu anda çevre yönetimi ve denetimi planõ (EMAS) tescilini devreye
sokacaktõr bu, kendisinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya
destek olacağõ gibi çalõșmalarõnõn endüstri ve sağlayõcõlarla
bağlantõsõnõ sağlayacaktõr.
Tam faaliyet tabanlõ yönetim ve bütçelemeyle proje yönetimini
yürütmek ve daha iyileștirmek öncelikli gündemde yer almaktadõr.
Denetim ve geri bildirim mekanizmalarõ yönetim yaklașõmõna
entegre edilecektir.
Gelecek beș yõlda Ajans, Kongens Nytorv 6’daki mevcut oÞsinde
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Bu dönemde 155
masalõk bina kapasitesine ulașõlacaktõr.

Bütçe tahmini
Bütçe
AB esas
sübvansiyonu

AB ülkesi olmayan
üyelerin katkõlarõ

Adaylarõn
ișbirliği

Diğer Genel
Müdürlükler

Toplam bütçe

2004

27 200

3 900

2005

28 600

500

31 600

4 900

1 000

1 000

2006

35 500

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

Yõl

Personel
Yõl

Toplam yasal
personel

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Bütçe konusunda sõnõrsal durumlar ve varsayõmlar:
•

İsviçre 2005 yõlõnda AÇA’na katõlõr;

•

Bulgaristan ve Romanya’nõn, mevcut doğrudan katkõlarõ AÇA esas bütçesine entegre edildiği noktada AB’ye
katõlmasõ beklenmektedir;

•

2005 yõlõndan itibaren Güneydoğu Avrupa’nõn ișbirliği için doğrudan katkõlar beklenmektedir, daha fazla doğu
ülkesi ve Akdeniz için dõș Þnansman da olasõdõr;

•

Öncelikle Tarõm Genel Müdürlüğü ve bunu takiben diğerleri olmak üzere sektör Genel Müdürlerinden doğrudan
katkõlar 2005’ten itibaren beklenmektedir.
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Önemli AÇA belgeleri
AÇA’nõn
vizyonu

Çevresel bilginin
geleceği için
hedeÞmiz

AÇA stratejisi
2004–2008

Uzun dönemli
çevresel bilgi
vizyonlarõmõzla
bağlantõlõ 5 yõllõk
hedef ve amaçlarõ
belirlemektedir.

Yõllõk rapor/
Yõllõk faaliyet
raporu

Hedeßerle karșõlaștõrõldõğõnda
performans
durumunu da
içerecek șekilde
yõllõk görünüș

Yõllõk çevre
raporu

Yõl boyunca
(2004’ten
bașlayarak)
çevre üzerindeki
etkimizi yönetme
performansõmõz

Yõllõk
yönetim
planõ

Gelecek yõl için
önceliklerimiz,
hedeßerimiz ve
planlanan kaynak
kullanõmõmõz

Müșteri
imtiyazõ

Avrupa’nõn
kurumlarõna
bağlõlõğõmõz. AÇA
üye ülkeleri ve
toplum

AÇA web sitesi
www.eea.eu.int

Çevre ve
faaliyetlerimiz
hakkõnda bilgi
sağlar

Yarõ yõllõk
operasyonel
rapor

Operasyonel
performansõmõz
hakkõnda daha
detaylõ bir bakõș
ve Þnans ve
insan kaynaklarõ
verilerinin özeti

Veri politikasõ (2004)
AÇA’õn veri sağlayõcõ ile anlașmasõnõn herhangi bir erișim ve kullanõm sõnõrlamasõ içermemesi kaydõyla,
AÇA ürünlerinde kullanõlan veriler AÇA web sitesindeki veri hizmetlerinde bulunabilir. Web sitesindeki
yeni AÇA ürünleri, asõl veri kümelerine bağlantõlar içerecek veya, kullanõm veya erișim kõsõtlamasõ olmasõ
durumunda, veri sağlayõcõsõ hakkõnda bilgi içeren metadata bağlantõsõ olacaktõr.
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