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Luxembourg, 10. oktobra 2019

Po besedah revizorjev je treba izboljšati
koristnost evropskih okoljsko-ekonomskih
računov
V skladu z novim poročilom Evropskega računskega sodišča bi bilo treba Evropske okoljskoekonomske račune izboljšati tako, da bi bili koristnejši za oblikovalce politik, saj so pomemben
vir podatkov za spremljanje in ocenjevanje okoljskih politik. Toda po besedah revizorjev računi
zaradi več zadev niso bili v celoti izkoriščeni.
Ti računi zagotavljajo statistični okvir, ki je v pomoč pri opisu razmerja med okoljem in
gospodarstvom. Z njimi je na primer mogoče ugotoviti, koliko stane varstvo okolja in kdo ga
plačuje. Zato so pomembni za ocenjevanje ključnih politik, kot je sedmi okoljski akcijski program
EU, in merjenje napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Revizorji so ocenili, kako je Evropska komisija vzpostavila, upravljala in uporabljala evropske
okoljsko-ekonomske račune ter ali je pri njihovi zasnovi in razvoju upoštevala potrebe po
podatkih. Preučili so tudi postopke ocenjevanja kakovosti za podatke teh računov.
„Pritiski na okolje naraščajo in nujno je, da imajo oblikovalci politik na voljo posodobljene in
zanesljive informacije za spremljanje napredka pri trajnostnem razvoju,“ je dejal član Evropskega
računskega sodišča João Figueiredo, pristojen za poročilo. „Pri reviziji Sodišča se je pokazalo, da
je treba evropske okoljsko-ekonomske račune še izboljšati, da bi se njihov učinek lahko kar najbolj
povečal in omogočili pravočasni in uspešni ukrepi.“
Revizorji so ugotovili, da Komisija ni zbrala vseh potreb po podatkih evropskih okoljskoekonomskih računov za oblikovanje okoljskih politik. Čeprav opažajo sodelovanje med službami
Komisije pri uporabi računov, pa so ugotovili, da bi Komisija morala zagotoviti, da so relevantni
podatki na voljo za podporo razvoju in spremljanju politik. V strateškem okviru evropskih
okoljsko-ekonomskih računov je sicer predlaganih več ciljev, toda nekateri se ponavljajo že več
kot deset let in ni podrobnega akcijskega načrta z mejniki in ocenami proračuna, potrebnega za
njihovo doseganje. Zato so revizorji zaključili, da okvir še ni popoln.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo
poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Odkrili so tudi pomanjkljivosti pri uvajanju modulov evropskih okoljsko-ekonomskih računov,
zaradi katerih se je zmanjšala njihova relevantnost za postopek oblikovanja politik. Predlogi, da bi
postali moduli obvezni, so temeljili pretežno na razpoložljivosti podatkov v državah članicah in
njihovih upravnih razlogih, ne pa na potrebnosti podatkov. Poleg tega je njihovo uvajanje
predolgo trajalo (približno deset let), da bi zadovoljili kratko- in srednjeročne potrebe po
podatkih. Revizorji so ugotovili tudi, da moduli evropskih okoljsko-ekonomskih računov niso bili v
celoti izkoriščeni za spremljanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Evropi in
ocenjevanje 7. okoljskega akcijskega programa.
Pravočasnost podatkov je pomembno merilo v pravnem okviru evropskih okoljsko-ekonomskih
računov, v katerem je določeno, da mora Komisija podatke teh računov zagotavljati z dvoletnim
zamikom. Čeprav revizorji opažajo, da se je postopoma skrajšal čas, potreben za objavo
podatkov, države članice potrebnih podatkov ne pošljejo vedno pravočasno. Predvsem bi lahko
bolj zgodnje prejemanje podatkov močno izboljšalo koristnost evropskih okoljsko-ekonomskih
računov. Kar zadeva kakovost podatkov, so revizorji ugotovili, da so bile zadeve ponavadi odkrite
med postopkom potrjevanja. Toda opozarjajo tudi na slabosti v tej fazi: poročila držav članic ne
vključujejo nujno dovolj informacij, da bi bilo mogoče ustrezno oceniti kakovost in primerljivost
podatkov.
Da bi se povečala koristnost evropskih okoljsko-ekonomskih računov, revizorji priporočajo zlasti,
naj Komisija izboljša:
•
•
•

strateški okvir,
relevantnost modulov in
pravočasnost podatkov.

Pojasnila za urednike
Evropska komisija je svojo prvo strategijo za „ekološko nacionalno računovodstvo” predstavila
leta 1994. Od takrat sodeluje z državami članicami, OZN in OECD pri analizi vrste statističnih
podatkov, ki so na voljo za evropske okoljsko-ekonomske račune. Komisija in države članice
izvajajo evropske okoljsko-ekonomske račune v okviru evropske strategije za okoljske račune in v
skladu s Sistemom OZN za okoljsko in ekonomsko računovodstvo. Eurostat je kot statistični urad
EU glavni pošiljatelj podatkov evropskih okoljsko-ekonomskih računov.
Posebno poročilo št. 16/2019 z naslovom Evropski okoljsko-ekonomski računi: koristnost za
oblikovalce politik je mogoče izboljšati je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v
23 jezikih EU. Sledi drugim publikacijam Sodišča na to temo v zadnjih letih, zlasti pregledu o
poročanju o trajnostnosti v EU, objavljenemu junija 2019. Sodišče bo v prihodnjih tednih objavilo
posebno poročilo o evidencah emisij toplogrednih plinov v EU.
Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu EU
ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede.
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