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Luksemburg, 10 października 2019 r. 

Należy dołożyć starań, by europejskie 
rachunki ekonomiczne środowiska były 
bardziej użyteczne – twierdzą kontrolerzy 
Trybunału 
W swoim nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreśla, że należy 
zapewnić większą przydatność europejskich rachunków ekonomicznych środowiska dla 
podmiotów wyznaczających kierunki polityki. Rachunki te stanowią istotne źródło danych na 
potrzeby monitorowania i oceny polityki w dziedzinie środowiska, jednak w opinii kontrolerów 
istnieje szereg problemów, które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni ich potencjału. 

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska to ramy statystyczne obrazujące związek między 
środowiskiem a gospodarką. Dzięki nim możliwe jest na przykład określenie, ile kosztuje ochrona 
środowiska i kto ponosi te koszty. Rachunki odgrywają kluczową rolę w ocenie najważniejszych 
instrumentów polityki w dziedzinie środowiska, na przykład 7. programu działań w zakresie 
środowiska (7. EAP), a także umożliwiają pomiar postępów w osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju. 

Kontrolerzy ocenili, w jaki sposób Komisja Europejska ustanowiła i wykorzystywała europejskie 
rachunki ekonomiczne środowiska oraz jak nimi zarządzała. Sprawdzili również, czy przy ich 
projektowaniu i rozwijaniu brała pod uwagę potrzeby w zakresie danych. Ponadto zweryfikowali 
oni procedury oceny jakości danych niezbędnych do opracowywania tych rachunków. 

– Obciążenia dla środowiska są coraz większe, w związku z czym należy dopilnować, by decydenci 
dysponowali aktualnymi i wiarygodnymi danymi na potrzeby monitorowania postępów 
w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – powiedział João Figueiredo, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Kontrola przeprowadzona 
przez Trybunał wykazała, że europejskie rachunki ekonomiczne środowiska wymagają 
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udoskonalenia, tak aby miały one jak największe oddziaływanie i umożliwiały podejmowanie 
szybkich i skutecznych działań. 

Kontrolerzy stwierdzili, że Komisja nie sporządziła pełnego wykazu swoich potrzeb w zakresie 
danych niezbędnych do opracowywania rachunków ekonomicznych do celów kształtowania 
polityki w dziedzinie środowiska. Odnotowują oni co prawda z zadowoleniem współpracę 
pomiędzy różnymi działami Komisji korzystającymi z rachunków, ale z ich ustaleń wynika, że 
Komisja powinna dopilnować, by dostępne były odpowiednie dane na potrzeby wspierania 
rozwoju polityki i monitorowania jej wdrażania. Ramy strategiczne europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska obejmują szereg celów, lecz niektóre z nich są powielane od ponad 
dziesięciu lat. Co więcej, brak jest niezbędnego do osiągnięcia tych celów szczegółowego planu 
działania, który uwzględniałby cele pośrednie i prognozy budżetowe. Z tego względu kontrolerzy 
są zdania, że ramy te wciąż jeszcze nie mają kompleksowego charakteru. 

Kontrolerzy Trybunału wykryli również niedociągnięcia we wdrażaniu modułów rachunków 
ekonomicznych środowiska, za sprawą których znaczenie tych rachunków w procesie 
kształtowania polityki spadło. Propozycje, by określone moduły zostały uznane za obowiązkowe, 
opierały się głównie na dostępności danych i przesłankach administracyjnych w państwach 
członkowskich, a nie na zapotrzebowaniu na konkretne dane. Ponadto wdrażanie tych modułów 
trwało zbyt długo (około dziesięciu lat), by zaspokoić krótko- i średnioterminowe potrzeby 
w zakresie danych. Kontrolerzy stwierdzili także, że moduły rachunków ekonomicznych 
środowiska nie były w pełni wykorzystywane do monitorowania postępów w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju w Europie ani do oceny 7. EAP. 

Aktualność danych to jedno z najważniejszych kryteriów w ramach prawnych europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska, które przewidują, że Komisja powinna przekazywać dane 
z tych rachunków po upływie dwóch lat. Kontrolerzy odnotowali, że czas potrzebny na publikację 
danych uległ wprawdzie skróceniu, ale państwa członkowskie nie zawsze przekazują wymagane 
dane w terminie. Tymczasem otrzymywanie danych wcześniej wydatnie zwiększyłoby 
przydatność europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Jeśli chodzi o jakość danych, 
z ustaleń kontrolerów wynika, że wszelkie problematyczne kwestie były zasadniczo wykrywane 
w trakcie procesu walidacji. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę na to, że także w tym obszarze 
istnieją niedociągnięcia. Odnośne sprawozdania państw członkowskich nie zawsze zawierają 
wystarczające informacje, aby umożliwić odpowiednią ocenę jakości danych i ich 
porównywalność. 

W celu zapewnienia większej przydatności danych z europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska kontrolerzy zalecają w szczególności, by Komisja:  

• udoskonaliła ramy strategiczne, 
• zwiększyła użyteczność modułów rachunków, 
• zapewniła większą aktualność danych. 

 
 

Informacje dla redaktorów 

W 1994 r. Komisja Europejska zaprezentowała swój pierwszy dokument strategiczny na temat 
„zielonej rachunkowości krajowej”. Od tego czasu współpracuje ona z państwami członkowskimi, 
ONZ i OECD w celu przeanalizowania różnorodnych danych statystycznych dostępnych na 
potrzeby „europejskich rachunków ekonomicznych środowiska”. Komisja i państwa członkowskie 
wdrażają rachunki ekonomiczne środowiska na podstawie europejskiej strategii rachunków 
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środowiska zgodnie z systemem rachunkowości środowiskowej ONZ. Głównym podmiotem 
zapewniającym dane na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska jest 
Eurostat, urząd statystyczny UE. 

Sprawozdanie specjalne nr 16/2019 pt. „Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska – 
możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki” jest 
dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. Jest to kolejna 
z serii publikacji Trybunału na ten temat, jakie ukazały się w minionych latach. Ostatnią z nich był 
jak dotąd przegląd dotyczący sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w UE 
z czerwca 2019 r. W nadchodzących tygodniach Trybunał opublikuje również sprawozdanie 
specjalne na temat unijnego wykazu gazów cieplarnianych.  
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, 
a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom 
związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana 
większość zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie. 
 
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 47502 / Tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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