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Utilitatea conturilor economice de mediu
europene ar trebui să fie îmbunătățită,
potrivit Curții de Conturi Europene
Conturile economice de mediu europene ar trebui să devină mai utile pentru factorii de decizie,
se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene. Aceste conturi constituie o sursă
importantă de informații pentru monitorizarea și evaluarea politicilor de mediu. Or, atrage
atenția Curtea, există o serie de probleme care împiedică valorificarea conturilor la potențialul
lor maxim.
Conturile economice de mediu europene furnizează un cadru statistic care ajută la descrierea
relației dintre mediu și economie. De exemplu, ele permit determinarea costurilor pe care le
implică protecția mediului și identificarea părților care plătesc pentru aceasta. Astfel, aceste
conturi sunt importante pentru evaluarea unor politici-cheie, cum ar fi cel de Al șaptelea program
de acțiune pentru mediu al UE (PAM 7), precum și pentru măsurarea progreselor înregistrate în
vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Curtea a evaluat modul în care Comisia Europeană instituise, gestionase și utilizase conturile
economice de mediu europene și a urmărit să determine dacă, la conceperea și dezvoltarea lor,
Comisia ținuse seama de nevoile în materie de date. De asemenea, Curtea a examinat
procedurile de evaluare a calității datelor utilizate pentru conturi.
„Presiunile asupra mediului sunt în creștere și este esențial ca factorii de decizie să aibă la
dispoziție informații actualizate și fiabile pentru a putea monitoriza progresele în direcția unei
dezvoltări durabile”, a declarat domnul João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene
responsabil de raport. „Așa cum evidențiază auditul nostru, conturile economice de mediu
europene trebuie să fie îmbunătățite în continuare pentru a li se maximiza impactul și pentru
a face posibilă luarea unor măsuri eficace la timp.”
Curtea a constatat că Comisia nu repertoriase toate datele aferente conturilor economice de
mediu europene de care avea nevoie pentru elaborarea politicilor de mediu. Deși recunoaște că
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există o cooperare între serviciile Comisiei care utilizează conturile, Curtea a constatat că Comisia
ar trebui să se asigure că sunt disponibile date relevante pentru a sprijini evoluțiile politicilor și
activitatea de monitorizare. Deși cadrul strategic pentru conturile economice de mediu europene
propunea mai multe obiective, unele dintre acestea erau repetate de mai bine de zece ani și nu
exista niciun plan de acțiune detaliat care să specifice obiectivele de etapă și estimările fondurilor
care erau necesare pentru a putea atinge aceste obiective. Prin urmare, Curtea concluzionează că
acest cadru nu este încă exhaustiv.
Curtea a constatat, de asemenea, deficiențe în implementarea modulelor aferente conturilor
economice de mediu europene, lucru care le-a redus relevanța pentru procesul de elaborare
a politicilor. Propunerile privind obligativitatea anumitor module s-au bazat în mare parte pe
disponibilitatea datelor și pe considerente de ordin administrativ legate de statele membre, mai
degrabă decât pe necesitatea datelor. Mai mult, implementarea modulelor a luat prea mult timp
(în jur de zece ani) pentru a putea răspunde nevoilor pe termen scurt și mediu în materie de date.
Nu în ultimul rând, Curtea a constatat că modulele aferente conturilor nu au fost exploatate la
potențialul lor maxim pentru a se monitoriza progresele înregistrate în Europa în vederea
atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă sau pentru a evalua PAM 7.
Actualitatea datelor este un criteriu foarte important în cadrul juridic referitor la conturile
economice de mediu europene, care prevede că Comisia ar trebui să furnizeze datele aferente cu
un decalaj de doi ani. Curtea observă îmbunătățiri progresive în sensul publicării mai rapide
a datelor, dar statele membre nu transmit întotdeauna datele necesare la timp. În special, dacă sar primi datele mai devreme, utilitatea conturilor economice de mediu europene ar crește
considerabil. În ceea ce privește calitatea datelor, Curtea a constatat că, în general, problemele
erau detectate în cursul procesului de validare, dar semnalează, totodată, anumite deficiențe în
această fază. De exemplu, rapoartele statelor membre nu conțin neapărat informații suficiente
care să permită o evaluare adecvată a calității și a comparabilității datelor.
Pentru a se spori utilitatea conturilor economice de mediu europene, Curtea recomandă
Comisiei, în special, să amelioreze:
•
•
•

cadrul strategic;
relevanța modulelor și
actualitatea datelor.

Note către editori
În 1994, Comisia Europeană și-a prezentat prima strategie privind „contabilitatea națională
ecologică”. Ulterior, ea a colaborat cu statele membre, cu ONU și cu OCDE pentru a analiza gama
de date statistice disponibile pentru conturile economice de mediu europene. Comisia și statele
membre implementează aceste conturi în temeiul Strategiei europene pentru conturile de
mediu, în conformitate cu Sistemul de conturi economice și de mediu al ONU. Principalul furnizor
de date pentru conturile economice de mediu europene este Eurostat, în calitatea sa de oficiu
pentru statistică al UE.
Raportul special nr. 16/2019, intitulat „Conturile economice de mediu europene: utilitatea lor
pentru factorii de decizie poate fi îmbunătățită”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul
Curții (eca.europa.eu). El vine în completarea altor publicații prezentate de Curte în ultimii ani pe
această temă, printre care se numără un document de analiză referitor la raportarea cu privire la
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sustenabilitate, publicat în iunie 2019. În săptămânile care urmează, Curtea va publica, de
asemenea, un raport special privind inventarul UE al gazelor cu efect de seră.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.
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