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Съобщение за пресата 
Люксембург, 10 октомври 2019 г. 

Ползата от Европейските икономически 
сметки за околната среда следва да се 
подобри, посочват одиторите. 
Според нов доклад на Европейската сметна палата Европейските икономически сметки за 
околната среда (EEEA) следва да носят по-голяма полза за създателите на политики. EEEA 
са важен източник на информация за целите на мониторинга и оценката на политиките 
за околната среда. Одиторите считат обаче, че някои проблеми затрудняват достигането 
на пълния им потенциал. 

EEEA представляват статистическа рамка, която помага да се определи връзката между 
околната среда и икономиката. Сметките дават възможност например да се определи 
колко струва опазването на околната среда и кой плаща за него. EEEA са важен инструмент 
за оценка на ключови политики, като например Седмата програма за действие на ЕС за 
околната среда (7-а ПДОС), и за измерване на напредъка към постигането на целите за 
устойчиво развитие (ЦУР). 

Сметната палата разгледа как Европейската комисия е въвела, управлявала и използвала 
ЕЕЕА, както и дали е взела предвид нуждите от данни при тяхното разработване. Бяха 
разгледани и процедурите за оценка на качеството на данните за EEEA. 

„Натискът върху околната среда се увеличава и е особено важно създателите на 
политики да имат на разположение актуална и надеждна информация, за да 
наблюдават напредъка към устойчиво развитие“, заяви Жоао Фигереду, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за изготвянето на доклада. „Нашият одит 
показа, че Европейските икономически сметки за околната среда трябва да бъдат 
подобрени, за да постигнат максимално въздействие и да позволят предприемането на 
навременни и ефикасни действия.“ 

Сметната палата установи, че Комисията не е изготвила изчерпателно описание на нуждите 
от данни за ЕЕЕА за целите на създаването на политики в областта на околната среда. Без 
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да се отрича сътрудничеството между службите на Комисията при използването на 
сметките, отбелязваме, че Комисията следва да осигурява наличието на актуални данни 
при разработването и мониторинга на политики. Стратегическата рамка на EEEA предлага 
няколко цели, но някои от тях се повтарят от над едно десетилетие, като същевременно 
липсва подробен план за действие с междинни цели и разчети на бюджета, необходим за 
постигането им. Ето защо Сметната палата заключава, че стратегическата рамка за EEEA още 
не е цялостна. 

Бяха разкрити също така недостатъци при прилагането на модулите за EEEA, които са 
намалили тяхната значимост за процеса на създаване на политики. Предложенията относно 
това дали модулите да бъдат задължителни са се основавали предимно на наличността на 
данните и административни съображения в държавите членки, а не на нуждите от 
съответните данни. Освен това въвеждането на модулите е отнело прекалено дълго (около 
десет години), за да отговори на краткосрочните и средносрочните нужди от данни. На 
последно място, Сметната палата установи, че модулите за EEEA не са използвани 
пълноценно за наблюдението на напредъка за постигането на Целите за устойчиво 
развитие в Европа и за оценката на 7-ата ПДОС. 

Навременното предоставяне на данните е основен критерий от правната рамка на EEEA, 
в която се посочва, че Комисията следва да предоставя данните за EEEA с максимално 
забавяне от две години. Сметната палата отбеляза, че времето за публикуване на данните 
постепенно се е подобрило, но държавите членки все още не изпращат винаги 
необходимите данни навреме. Преди всичко, по-ранното получаване на данните би 
подобрило значително полезността на EEEA. По отношение на качеството на данните 
Сметната палата установи, че проблемите като цяло се разкриват при процедурата на 
валидиране. Следва да се посочат обаче и слабостите в тази процедура — докладите на 
държавите членки не включват винаги достатъчно информация за извършването на анализ 
на качеството и сравнимостта на данните. 

С цел подобряване на полезността на EEEA Сметната палата препоръчва на Комисията да 
подобри:  

• стратегическата рамка; 
• актуалността на модулите; 
• навременното предоставяне на данните. 

 
 

Бележки към редакторите 

През 1994 г. Европейската комисия представи първата стратегия за „зелено национално 
счетоводство“. Оттогава насам тя работи заедно с държавите членки, ООН и ОИСР, за 
извършването на анализ на набора от налични статистически данни за Европейските 
икономически сметки за околната среда. Комисията и държавите членки прилагат EEEA 
в рамките на Европейската стратегия за екологично счетоводство в съответствие със 
Системата на ООН от икономически сметки за околната среда. Евростат — статистическата 
служба на ЕС, е основният доставчик на данни. 

Специален доклад № 16/2019 „Европейски икономически сметки за околната среда – 
ползата за създателите на политики може да се подобри“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Докладът следва други публикации на ЕСП през 
последните години в тази област, по-конкретно прегледът на докладването за устойчиво 
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развитие в ЕС, публикуван през юни 2019 г. В близките седмици ЕСП ще публикува 
и специален доклад относно инвентаризацията на емисиите на парникови газове в ЕС.  

Сметната палата представя своите специални доклади на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, 
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 
 
Лице за контакт с пресата за този доклад 

Vincent Bourgeais — E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502 
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