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Měla by se zajistit větší užitečnost
evropských environmentálních
hospodářských účtů, tvrdí auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora by se měla zajistit větší užitečnost evropských
environmentálních hospodářských účtů (EEEA). Účty EEEA jsou důležitým zdrojem informací
pro monitorování a hodnocení politik pro oblast životního prostředí. Dle auditorů však plnému
využívání jejich potenciálu brání několik problémů.
Účty EEEA poskytují statistický rámec, který pomáhá popsat vztah mezi životním prostředím a
ekonomikou. Díky nim je například možno zjistit, kolik činí náklady na ochranu životního prostředí
a kdo tyto náklady nese. Účty EEEA jsou důležité pro hodnocení určitých politik, jakými je
například sedmý akční program EU pro životní prostředí, a také pro měření pokroku směrem
k dosažení cílů udržitelného rozvoje.
Auditoři posuzovali, jak Evropská komise účty EEEA zavedla, řídila a využívala a zda při jejich
koncipování a vývoji zohlednila příslušné potřeby údajů. Prověřovali rovněž postupy posuzování
kvality údajů pro účty EEEA.
„Tlaky na životní prostředí rostou a je velice důležité, aby tvůrci politik měli k dispozici aktuální a
spolehlivé informace, aby mohli monitorovat pokrok směrem k udržitelnému rozvoji“,
uvedl João Figueiredo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Z našeho
auditu vyplývá, že je evropské environmentální hospodářské účty nutno dále zkvalitnit, aby byl
jejich dopad co největší a bylo možné včas přijmout účinná opatření.“
Auditoři zjistili, že Komise nepřipravila úplný soubor toho, jaké údaje jsou pro účely EEEA
zapotřebí pro účely tvorby environmentálních politik. Ačkoli auditoři uznávají, že mezi útvary
Komise, které účty používají, probíhá spolupráce, konstatovali také, že by Komise měla zajistit,
aby na podporu tvorby politik a jejich monitorování byly k dispozici relevantní údaje. Ačkoli
strategický rámec pro EEEA obsahuje řadu cílů, některé z těchto cílů se více než deset let opakují
a pro jejich dosažení neexistuje žádný podrobný akční plán včetně milníků a odhadů rozpočtu.
Auditoři tudíž dospěli k závěru, že tento rámec dosud není komplexní.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři zjistili rovněž nedostatky v zavádění modulů EEEA, což snížilo jejich relevantnost pro
proces tvorby politik. Návrhy na povinný charakter modulů vycházely z velké míry z dostupnosti
údajů a administrativních ohledů na členské státy, a nikoliv z potřebnosti údajů. Kromě toho si
zavádění modulů vyžádalo příliš dlouhou dobu (okolo deseti let) na to, aby se mohly uspokojit
krátkodobé a střednědobé potřeby údajů. Auditoři rovněž zjistili, že potenciál modulů EEEA nebyl
naplno využit pro monitorování pokroku směrem k plnění cílů udržitelného rozvoje v Evropě a
pro hodnocení 7. environmentálního akčního programu.
Včasnost údajů je hlavním kritériem v právním rámci pro účty EEEA. Ten stanoví, že by Komise
měla poskytovat data pro účty EEEA s časovou prodlevou dvou let. Ačkoli auditoři konstatují, že
čas potřebný na zveřejnění údajů se zkrátil, členské státy ne vždy poskytují potřebné údaje včas.
Užitečnost účtů EEEA by v první řadě zlepšilo to, kdyby se pro jejich účely poskytovaly údaje dříve.
Co se týče kvality údajů, auditoři zjistili, že byly během kontroly jejich platnosti obvykle zjišťovány
problémy. Upozorňují ale zároveň na nedostatky v této fázi: zprávy vypracovávané členskými
státy ne vždy obsahují dostatek informací na to, aby bylo možnost řádně posoudit kvalitu a
porovnatelnost údajů.
K posílení užitečnosti účtů EEEA auditoři Komisi doporučují zejména:
•
•
•

zkvalitnit strategický rámec,
zvýšit relevantnost příslušných modulů,
zlepšit včasnost údajů.

Poznámky pro redaktory
V roce 1994 Evropská komise přestavila svou první strategii pro „národní environmentální účty“.
Od té doby spolupracuje s členskými státy, OSN a OECD na analýze celého spektra statistických
údajů, které jsou pro evropské environmentální hospodářské účty k dispozici. Komise a členské
státy provádějí EEEA v rámci Evropské strategie pro environmentální účty v souladu se systémem
integrovaných environmentálních hospodářských účtů OSN. Hlavním poskytovatelem údajů
z EEEA je Eurostat jakožto statistický úřad EU.
Zvláštní zpráva č. 16/2019 „Evropské environmentální hospodářské účty: lze zvýšit jejich užitečnost
pro tvůrce politik“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
Navazuje na jiné publikace EÚD z této oblasti z posledních let, zejména na přezkum podávání zpráv
o udržitelnosti v EU zveřejněný v červnu 2019. V příštích týdnech EÚD vydá také zvláštní zprávu
o inventuře skleníkových plynů v EU.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je
uvedena do praxe.
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