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Luxemburg den 10 oktober 2019

De europeiska miljöräkenskaperna bör göras
mer användbara, säger revisorerna
De europeiska miljöräkenskaperna bör göras mer användbara för beslutsfattare, enligt en ny
rapport från Europeiska revisionsrätten. De europeiska miljöräkenskaperna är en viktig
informationskälla för övervakning och utvärdering av miljöpolitiken. Men flera faktorer hindrar
dem från att nå sin fulla potential, säger revisorerna.
De europeiska miljöräkenskaperna utgör en statistisk ram som hjälper till att beskriva
förhållandet mellan miljön och ekonomin. De gör att man till exempel kan identifiera hur mycket
det kostar att skydda miljön och vem som betalar för det. De europeiska miljöräkenskaperna är
viktiga för övervakningen och utvärderingen av politiska åtgärder, såsom EU:s sjunde
miljöhandlingsprogram, och för att mäta framstegen mot att uppnå målen för hållbar utveckling.
Revisorerna bedömde hur Europeiska kommissionen hade inrättat, förvaltat och använt de
europeiska miljöräkenskaperna och om behoven av uppgifter hade beaktats vid utformningen
och utvecklingen av dem. De granskade också förfarandena för kvalitetsbedömning av europeiska
miljöräkenskapsdata.
”Trycket på miljön ökar, och det är viktigt att politiska beslutsfattare har tillgång till uppdaterad
och tillförlitlig information för att övervaka framstegen mot en hållbar utveckling”, sade João
Figueiredo, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vår
granskning visar att de europeiska miljöräkenskaperna måste förbättras ytterligare för att de ska
få maximal effekt och så att ändamålsenliga åtgärder kan sättas in i tid.”
Revisorerna konstaterade att kommissionen inte hade gjort en fullständig sammanställning av
behoven av europeiska miljöräkenskapsdata för miljöpolitiska beslut. De ser positivt på
samarbetet mellan kommissionens avdelningar som använder räkenskaperna men konstaterar
att kommissionen måste se till att relevanta uppgifter finns tillgängliga för att stödja utvecklingen
och övervakningen av politiken. I den strategiska ramen för europeiska miljöräkenskaper föreslås
flera mål, men vissa av dem har upprepats i mer än tio år, och det finns ingen detaljerad
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handlingsplan med milstolpar och uppskattningar av den budget som krävs för att nå målen.
Därför drar revisorerna slutsatsen att ramen ännu inte är fullständig.
Revisorerna fann även brister i genomförandet av de europeiska miljöräkenskapsmodulerna, som
minskade deras relevans för beslutsfattandet. Förslagen om att göra moduler obligatoriska
baserades till stor del på uppgifters tillgänglighet och administrativa förutsättningar i
medlemsstaterna, snarare än på behovet av uppgifter. Dessutom har det tagit lång tid att
genomföra dem (omkring tio år), vilket gör att behoven av uppgifter på kort och medellång sikt
inte har tillgodosetts. Slutligen konstaterade revisorerna att modulerna för de europeiska
miljöräkenskaperna inte användes fullt ut för övervakningen av Europas framsteg mot att uppnå
målen för hållbar utveckling eller för utvärderingen av det sjunde miljöhandlingsprogrammet.
Uppgifternas aktualitet är ett viktigt kriterium i den rättsliga ramen för europeiska
miljöräkenskaper, där det anges att kommissionen ska tillhandahålla europeiska
miljöräkenskapsdata med en tidsfördröjning på två år. Revisorerna noterar att tidsåtgången för
att offentliggöra uppgifterna gradvis har förkortats, men medlemsstaterna skickar inte alltid in de
uppgifter som krävs i tid. Om uppgifterna togs emot tidigare skulle de europeiska
miljöräkenskaperna framför allt kunna bli betydligt mer användbara. När det gäller kvaliteten på
uppgifterna fann revisorerna att problem vanligen upptäcks under valideringsprocessen. De
pekar dock även på brister i denna fas: Medlemsstaternas rapporter innehåller inte alltid
tillräckligt med information för att uppgifternas kvalitet och jämförbarhet ska kunna bedömas.
För att öka de europeiska miljöräkenskapernas användbarhet rekommenderar revisorerna
särskilt att kommissionen bör förbättra
•
•
•

den strategiska ramen,
modulernas relevans,
uppgifternas aktualitet.

Meddelande till redaktörer
År 1994 lade Europeiska kommissionen fram sin första strategi för ”nationell miljöredovisning”.
Sedan dess har kommissionen arbetat tillsammans med medlemsstaterna, FN och OECD för att
analysera de statistiska uppgifter som finns tillgängliga för de europeiska miljöräkenskaperna.
Kommissionen och medlemsstaterna genomför de europeiska miljöräkenskaperna inom ramen
för den europeiska strategin för miljöräkenskaper i linje med FN:s system för miljöräkenskaper.
Eurostat är i egenskap av EU:s statistikkontor den främsta tillhandahållaren av europeiska
miljöräkenskapsdata.
Särskild rapport nr 16/2019 Europeiska miljöräkenskaper: användbarheten för beslutsfattare kan
förbättras finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Den följer på andra
publikationer från revisionsrätten de senaste åren i samma ämne, bland annat en översikt om
hållbarhetsredovisning i EU som offentliggjordes i juni 2019. Inom några veckor kommer
revisionsrätten också med en särskild rapport om EU:s inventering av växthusgaser.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs.
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