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Európai Számvevőszék: az európai 
környezeti-gazdasági számlákat hasznosabbá 
kell tenni 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az európai környezeti-gazdasági számlákat (EEEA) 
hasznosabbá kell tenni a döntéshozók számára. Az európai környezeti-gazdasági számlák a 
környezetpolitikák nyomon követésének és értékelésének egyik jelentős információforrása, a 
számvevők szerint azonban számos probléma akadályozza, hogy kifejtsék teljes potenciáljukat. 

Az európai környezeti-gazdasági számlák egy statisztikai keretet nyújtanak, amely segít jellemezni 
a környezet és a gazdaság közötti kapcsolatot. Lehetővé teszik többek között annak feltárását, 
hogy milyen költségekkel jár a környezet védelme, és azokat ki fizeti meg. Az európai környezeti-
gazdasági számlák fontos szerepet töltenek be a kulcsfontosságú szakpolitikák – például a hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program – értékelésében, illetve a fenntartható fejlődési célok 
elérése felé tett előrelépés mérésében. 

A számvevők értékelték, hogy az Európai Bizottság miként hozta létre, kezeli és használja fel az 
európai környezeti-gazdasági számlákat, illetve a számlák tervezése és kidolgozása során 
figyelembe vette-e, hogy milyen adatokra van szükség. Megvizsgálták továbbá az EEEA-adatokra 
vonatkozó minőségértékelési eljárásokat. 

„A környezettel kapcsolatos feladatok egyre sürgetőbbek, ezért elengedhetetlen, hogy a 
döntéshozók naprakész és megbízható információkkal rendelkezzenek a fenntartható fejlődés 
megvalósításának nyomon követésére – jelentette ki João Figueiredo, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk tanúsága szerint az európai környezeti-gazdasági számlákat 
tovább kell javítani, hogy a lehető legnagyobb hatást érhessék el, és elősegíthessék, hogy kellő 
időben eredményes intézkedésekkel lehessen kezelni a felmerülő problémákat.” 

A számvevők megállapítása szerint a Bizottság nem összesítette teljeskörűen a környezetpolitikai 
döntéshozatalhoz kapcsolódó EEEA-adatszükségleteket. Elismerik ugyan a számlákat felhasználó 
bizottsági szolgálatok közötti együttműködést, megállapították azonban, hogy a Bizottságnak 
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biztosítania kell a szakpolitikai fejlesztések és nyomon követés támogatásához szükséges releváns 
adatok elérhetőségét. Az európai környezeti-gazdasági számlák stratégiai kerete számos 
célkitűzést javasol ugyan, de ezek némelyike több mint egy évtizede ismétlődik, és nem készült 
olyan átfogó cselevési terv sem, amely tartalmazza a célkitűzések megvalósításához szükséges 
részcélokat és költségvetési becsléseket. Így a számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a 
stratégiai keret még nem átfogó. 

Ugyanakkor az EEEA-modulok megvalósításában is tártak fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt 
csökkent azok relevanciája a szakpolitikai döntéshozatal szempontjából. A modulok kötelezővé 
tételére irányuló javaslatok nem az adatszükségleteken, hanem főként az adatok rendelkezésre 
állásán és a tagállamok adminisztratív megfontolásain alapultak. Ezenkívül a modulok 
végrehajtása túl sok időt (hozzávetőleg tíz évet) vett igénybe a rövid és középtávú 
adatszükségletek kielégítéséhez. Végezetül a számvevők megállapították, hogy az EEEA-
modulokat nem használták ki teljes mértékben az uniós fenntartható fejlődési célok 
megvalósítása felé tett előrelépés nyomon követésére és a hetedik környezetvédelmi cselekvési 
program értékelésére. 

Az adatok időszerűsége fontos minőségi kritérium az európai környezeti-gazdasági számlák jogi 
keretében, amely meghatározza, hogy a Bizottságnak kétéves időbeli eltolódással kell az EEEA-
adatokat biztosítania. Noha a számvevők észrevételezték, hogy az adatok közléséhez szükséges 
idő fokozatosan rövidült, a tagállamok nem minden esetben küldik meg időben azokat. Az 
európai környezeti-gazdasági számlák hasznosságát főképp az növelné nagy mértékben, ha az 
adatok korábban érkeznének be. Az adatminőség tekintetében a számvevők megállapították, 
hogy a problémákat általában a validálási szakasz során felfedték. Ezt a szakaszt illetően azonban 
hiányosságokra is fényt derítettek: a tagállamok jelentései nem feltétlenül tartalmaznak elegendő 
információt az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának megfelelő értékeléséhez. 

Az európai környezeti-gazdasági számlák hasznosságának növeléséhez a számvevők elsősorban 
azt javasolják, hogy a Bizottság javítsa: 

• stratégiai keretét; 
• az egyes modulok relevanciáját; 
• az adatok időszerűségét. 

 
 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Bizottság 1994-ben terjesztette elő a „zöld nemzeti elszámolásról” szóló első 
stratégiáját. Azóta a tagállamokkal, az ENSZ-szel és az OECD-vel együttműködve elemzi az európai 
környezeti-gazdasági számlákhoz rendelkezésre álló statisztikai adatok körét. A Bizottság és a 
tagállamok a környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia keretében, az ENSZ környezeti-
gazdasági számlarendszerével összhangban kezeljék az európai környezeti-gazdálkodási 
számlákat. A legtöbb EEEA-adatot az Unió statisztikai hivatala, az Eurostat biztosítja. 

Az „Európai környezeti-gazdasági számlák: javítani lehetne hasznosságukat a szakpolitikai 
döntéshozók számára” című, 16/2019. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). A Számvevőszék az elmúlt években több kiadványt is közzétett ebben 
a témában, többek között 2019 júniusában az uniós fenntarthatósági jelentésekről szóló 
gyorsvizsgálatot. Az Európai Számvevőszék néhány héten belül az üvegházhatást okozó gázok uniós 
jegyzékéről is különjelentést fog közzétenni. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=50325
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Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az 
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott 
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. 
 
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
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