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Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί: υπάρχει περιθώριο βελτίωσης 
της χρησιμότητάς τους για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

Summary

The European Environmental Economic Accounts (EEEA) are an important source of data to 
monitor and evaluate environmental policies, such as the 7th Environment Action Programme 
(EAP) and progress towards achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals 
(SDGs). 

Moreover, the EEEA are a statistical framework consisting of tables and accounts describing 
the relationship between the environment and the EU economy, so they are useful for 
providing up-to-date and reliable information in policy-making. 

The Court’s conclusions 

The Court concluded: 

 The Commission did not set out its mid and long-term EEEA data needs for 
environmental policy-making. Eurostat and the Commission services using the accounts, 
cooperate on the development of the EEEA, but without a clearly explanation about their 
EEEA needs, as well as, which indicators are needed for environmental policy design and 
monitoring.

 Although a document on the implementation of the European Strategy for Environmental 
Accounts proposes some activities to reach the objectives of the strategy, a comprehensive 
plan with milestones and budget estimations to implement the objectives is missing. 
Besides, there are strategies that repeated some of the strategic objectives for more than 
ten years.

 The Commission did not select the mandatory EEEA modules mainly based on the needs 
expressed by its services, or carry out a full cost-benefit analysis prior to the development 
of the EEEA modules. Moreover, mainly due to the time needed to implement the EEEA 
modules (from 8 to 14 years), for short and medium term data needs, the Commission 
complemented EEEA data with other data sources.

 The EEEA modules were not used to their full potential for monitoring progress towards 
achieving the Sustainable Development Goals and the 7th EAP. Key users and policy-
makers need the environmental accounts to be presented in an integrated framework to be 
able to understand the interaction between the economy and the environment in all its 
dimensions. However, it is true that Eurostat publishes the EEEA modules separately 
which does not allow for such an integrated view while the Commission is using 
alternative data sources based on differing methodologies.

 The legal framework sets out that the Commission should provide EEEA data with a time 
lag of two years. However, providing data quicker improves the usefulness of the EEEA. 
In some cases, Member States did not send the required data within the deadlines set. 
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Although the time taken to publish the data improved, the lack of a release calendar means 
users of the EEEA only have an indication when data becomes available. 

 Weaknesses in the documentation of the validation process were found, and Member 
States’ quality report accompanying the data did not include sufficient information to 
enable Eurostat to properly assess data quality.

The Commission’s position

 The Commission uses a wide range of data and reporting systems under the 
Environmental Directives that are used to monitor and evaluate environmental policies. 

 The long-term data needs of the Commission are defined in strategic documents, such as 
the 7th Environmental Action Programme, the Biodiversity strategy and others, and have 
been examined in a fitness check of monitoring and reporting.

 The Commission proposed the mandatory EEEA modules based on several criteria, 
including the needs expressed by its services, data availability and maturity and 
administrative burden for the Member States.

 The Commission agrees that making data available more quickly improves their 
usefulness.

 The Commission accepts all of the recommendations.

The Court’s recommendations

1. Improve the strategic framework for EEEA data (target implementation date: by end 2021)

The Commission should prepare:

1.1 a document about long-term perspective for EEEA information required for 
environmental policy-making. 

1.2 the EEEA by compiling a full set of data needs, including indicators for environmental 
policy-making.

1.3 a comprehensive action plan for the implementation of the EEEA strategy.

2. Improve the relevance of EEEA modules for policy-making (target implementation date: by 
end 2021 for 2.1 and by end 2023 for 2.2)

The Commission should evaluate:

2.1 costs and benefits of developing an integrated framework for environmental 
accounting in order to improve the coherence of the information and the usefulness for 
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policy-making in the EU.

2.2 the needs expressed by the relevant Commission services and perform a cost-benefit 
analyses, when proposing new EEEA modules. 

3. Improve the timeliness of EEEA data (target implementation date: by end 2022)

The Commission should:

3.1 analyse the extent to which a two-stage procedure, similar to that used for national 
accounts, could be applied for modules of the EEEA.

3.2 use available tools to improve the timeliness of the provision of information by 
Member States.

3.3 develop a release calendar for the publication of EEEA data.

Οι συστάσεις του εισηγητή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 επικροτεί την ειδική έκθεση και τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την 
προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις συστάσεις του· εκτιμά ιδιαίτερα τα 
συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης για το στρατηγικό πλαίσιο σχετικά με τα δεδομένα 
για τους ΕΠΟΛ, τη συνάφεια των ενοτήτων όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής και τα 
χρονοδιαγράμματα των δεδομένων για τους ΕΠΟΛ· υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και καλεί την Επιτροπή να τις εφαρμόσει επειγόντως·

 επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί εντοπίζουν 
τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες ή εκείνες που εξαντλούν στον μέγιστο βαθμό τους 
φυσικούς πόρους· εκφράζει την εκτίμησή του για το γεγονός ότι, χάρη στους 
λογαριασμούς, καθίσταται δυνατό να υπολογιστεί το κόστος που φέρει η προστασία του 
περιβάλλοντος και να εντοπιστεί ποιος το επωμίζεται·

 επικρίνει τις ανεπάρκειες στην εφαρμογή των ενοτήτων των ΕΠΟΛ, καθώς η διαδικασία 
εφαρμογής διαρκεί περίπου 10 έτη, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα κατά την 
έκφραση των αναγκών σε δεδομένα· ζητεί να εκπονηθούν έγγραφα όπου θα 
σκιαγραφείται μια συνολική, μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά τα δεδομένα για 
τους ΕΠΟΛ που απαιτούνται για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, ώστε να 
δημιουργηθεί μια βάση για την προορατική, έγκαιρη και κατάλληλη ανάπτυξη των 
περιβαλλοντικών λογαριασμών·

 υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Περιβαλλοντική Λογιστική (ΕΣΠΛ 2019-
2023) θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο θα καλύπτει τις 
μελλοντικές εργασίες στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων οροσήμων και προβλέψεων 
προϋπολογισμού· αναγνωρίζει ότι προτείνονται σημεία δράσης σε ένα έγγραφο για την 
εφαρμογή της στρατηγικής, χωρίς όμως να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει 
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να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες ενέργειες και χωρίς να περιλαμβάνονται ημερομηνίες-
στόχος για όλα τα σημεία δράσης·

 καλεί την Επιτροπή να επιλέγει τις ενότητες των ΕΠΟΛ βάσει προτεραιοτήτων που 
ορίζονται με κοινή συμφωνία των χρηστών και να διενεργεί ανάλυση κόστους-οφέλους 
προτού προτείνει πότε καθίσταται υποχρεωτική μια ενότητα, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην εφαρμογή των ενοτήτων των ΕΠΟΛ, οι οποίες έχουν 
αυτή τη στιγμή μειώσει τη χρησιμότητά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής·

 παρατηρεί ότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε τις ενότητες των ΕΠΟΛ σε όλες τις 
σχετικές πολιτικές και αναφέρει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους 
Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς για την περίοδο 2019-2023, όλες οι υποχρεωτικές 
ενότητες των ΕΠΟΛ, εκτός από τους λογαριασμούς δαπανών περιβαλλοντικής 
προστασίας, καθώς και δύο λογαριασμοί για τους οποίους οι εργασίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη (λογαριασμοί οικοσυστήματος και λογαριασμοί υδάτων), θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην παρακολούθηση των ΣΒΑ στην Ευρώπη·

 καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα διαδικασίας δημοσίευσης των δεδομένων 
σε δύο στάδια, δηλαδή να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων, σε ένα πρώιμο πρώτο στάδιο και να δημοσιεύονται 
ακριβέστερα και λεπτομερέστερα δεδομένα σε μεταγενέστερο στάδιο·

 καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να ασκήσουν αυξημένες πιέσεις στα κράτη μέλη, ώστε 
οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ποιότητας των κρατών μελών να 
καθιστούν δυνατή την ορθή αξιολόγηση του κατά πόσον εφαρμόζονται με συγκρίσιμο 
τρόπο οι ορισμοί, πράγμα που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας αξιολόγησης 
της ποιότητας.


