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De europæiske miljøøkonomiske regnskaber
bør gøres mere nyttige, siger revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør de europæiske miljøøkonomiske
regnskaber (EEEA) gøres mere nyttige for de politiske beslutningstagere. EEEA er en vigtig
informationskilde i forbindelse med overvågning og evaluering af miljøpolitikkerne. Der er
imidlertid flere forhold, som forhindrer dem i at nå deres fulde potentiale, siger revisorerne.
EEEA giver en statistisk ramme til at hjælpe med at beskrive forholdet mellem miljøet og
økonomien. De gør det f.eks. muligt at fastslå, hvad det koster at beskytte miljøet, og hvem der
betaler for det. EEEA er i sig selv vigtige for at kunne evaluere centrale politikker, f.eks. EU's
syvende miljøhandlingsprogram, og for at kunne måle fremskridt i retning af at nå målene for
bæredygtig udvikling.
Revisorerne vurderede, hvordan Europa-Kommissionen havde udformet, forvaltet og anvendt
EEEA, og om den havde taget hensyn til databehovene ved udformningen og udviklingen af dem.
De undersøgte også kvalitetsvurderingsprocessen for EEEA-data.
"Miljøbelastningen øges, og det er af afgørende betydning, at de politiske beslutningstagere har
ajourførte og pålidelige oplysninger til rådighed for at kunne overvåge fremskridt hen imod en
bæredygtig udvikling", siger João Figueiredo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der
er ansvarligt for beretningen. "Vores revision viste, at de europæiske miljøøkonomiske
regnskaber skal forbedres yderligere for at maksimere deres indvirkning og muliggøre en rettidig
og effektiv indsats."
Revisorerne konstaterede, at Kommissionen ikke havde opstillet en fuldstændig oversigt over
behovene for EEEA-data med hensyn til politisk beslutningstagning. De anerkender samarbejdet
mellem de af Kommissionens tjenestegrene, som anvender regnskaberne, men de konstaterede,
at Kommissionen bør sikre, at de relevante data er til rådighed til at understøtte politikudvikling
og -overvågning. EEEA's strategiske ramme foreslår flere mål, men nogle af dem er blevet
gentaget i mere end et årti, og der er ingen grundig handlingsplan med delmål og et overslag
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over det budget, der er nødvendigt for at nå dem. Revisorerne konkluderer derfor, at rammen
endnu ikke er fuldstændig.
De konstaterede også mangler i gennemførelsen af EEEA-modulerne, som begrænsede deres
relevans for den politiske beslutningsproces. Forslag om at gøre moduler obligatoriske var
hovedsagelig baseret på dataenes tilgængelighed og administrative overvejelser i
medlemsstaterne, ikke på identificerede databehov. Dertil kommer, at gennemførelsen af
modulerne har taget for lang tid (ca. 10 år), til at de kunne opfylde kort- og mellemsigtede
databehov. Og endelig konstaterede revisorerne, at EEEA-modulernes potentiale ikke blev
udnyttet fuldt ud til at overvåge fremskridt i retning af at nå målene for bæredygtig udvikling i
Europa og evaluere det syvende miljøhandlingsprogram.
Dataenes aktualitet er et afgørende kriterium i retsgrundlaget for EEEA, som fastsætter, at
Kommissionen skal stille EEEA-data til rådighed inden for et tidsrum på to år. Revisorerne
bemærker, at den tid, det tager at offentliggøre data, gradvist er blevet kortere, men at
medlemsstaterne ikke altid sender de nødvendige data til tiden. Først og fremmest ville det
forbedre EEEA's nytteværdi betydeligt, hvis dataene blev modtaget tidligere. For så vidt angår
datakvaliteten konstaterede revisorerne, at eventuelle problemer generelt blev opdaget under
valideringsprocessen. De påpeger imidlertid også en række svagheder i denne sammenhæng:
Medlemsstaternes rapportering omfatter ikke nødvendigvis tilstrækkelige oplysninger til at
foretage en korrekt vurdering af dataenes kvalitet og sammenlignelighed.
Med henblik på at styrke EEEA's nytteværdi anbefaler revisorerne, at Kommissionen især
forbedrer:
•
•
•

den strategiske ramme
modulernes relevans
dataenes aktualitet.

Bemærkninger til redaktører
I 1994 fremlagde Europa-Kommissionen sin første strategi om "grønne nationalregnskaber".
Siden da har den samarbejdet med medlemsstaterne, FN og OECD om at analysere den mængde
af statistiske data, der er til rådighed for de europæiske miljøøkonomiske regnskaber.
Kommissionen og medlemsstaterne gennemfører EEEA under den europæiske strategi for
miljøregnskaber i henhold til FN's system for miljøøkonomisk regnskabsføring. Eurostat er som
EU's statistiske kontor den vigtigste leverandør af EEEA-data.
Særberetning nr. 16/2019 "De europæiske miljøøkonomiske regnskaber: Nytteværdien for de
politiske beslutningstagere kan forbedres" foreligger på Revisionsrettens websted
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Den følger andre publikationer, som Revisionsretten i de seneste
år har offentliggjort om dette emne, navnlig en kortfattet sagsgennemgang om
bæredygtighedsrapportering i EU, som blev offentliggjort i juni 2019. I de kommende uger vil
Revisionsretten også offentliggøre en særberetning om EU's drivhusgasopgørelse.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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