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European Environmental Economic Accounts: usefulness for policymakers can be 
improved 

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.

Az előadó ajánlásai

Az Európai Parlament,

 üdvözli a Számvevőszék különjelentését, annak megállapításait, valamint a Bizottság 
készségét az ajánlások végrehajtására; különösen nagyra értékeli az EEEA-adatok 
stratégiai keretéről, az EEEA-modulok szakpolitikai döntéshozatal szempontjából való 
jelentőségéről és az EEEA-adatok időszerűségéről szóló különjelentés következtetéseit; 
teljes mértékben támogatja a Számvevőszék ajánlásait, és felhívja a Bizottságot, hogy 
sürgősen hajtsa végre azokat;

 elismeréssel veszi tudomásul, hogy a környezeti-gazdasági számlák beazonosítják a 
leginkább szennyező vagy a természeti erőforrásokat leginkább kimerítő tevékenységeket; 
értékeli, hogy a számlák lehetővé teszik annak megállapítását, hogy mekkorák a 
környezetvédelmi költségek és ki fizeti azokat;

 bírálja az EEEA-modulok végrehajtásának hiányosságait, mivel a végrehajtási folyamat 
körülbelül 10 évig tart, ami kihívást jelent az adatszükségletek kifejezése tekintetében; 
kéri olyan dokumentumok elkészítését, amelyek a környezetpolitikai döntéshozatalhoz 
szükséges EEEA-adatok kapcsán átfogó, hosszú távú perspektívát határoznának meg, és 
amelyek alapként szolgálhatnának a környezeti számlák proaktív, időszerű és releváns 
fejlesztéséhez;

 hangsúlyozza, hogy a környezeti számlákra vonatkozó európai stratégiának (ESEA 2019–
2023) átfogó cselekvési tervet kell felvázolnia, amely kiterjed az e területen végzett 
jövőbeli munkára, beleértve a mérföldköveket és a költségvetési becsléseket is; elismeri, 
hogy egy végrehajtási dokumentumban cselekvési pontokra tesznek javaslatot, anélkül 
azonban, hogy meghatároznák, hogyan kell végrehajtani ezeket az intézkedéseket, és 
céldátumokat jelölnének ki az összes pontra vonatkozóan;
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 kéri a Bizottságot, hogy orvosolja az EEEA-modulok végrehajtásának hiányosságait – 
amelyek jelenleg csökkentik azok relevanciáját a politikai döntéshozatali folyamatban – 
azáltal, hogy az EEEA-modulokat a felhasználók által meghatározott, közös 
megállapodásokon nyugvó prioritások alapján választják ki, és költség-haszon elemzést 
végeznek, mielőtt arról döntenek, hogy valamely modul mikor válik kötelezővé;

 megállapítja, hogy a Bizottság nem használta az EEEA-modulokat minden vonatkozó 
szakpolitikában, és kijelenti, hogy a környezeti számlák 2019–2023-as időszakra 
vonatkozó európai stratégiája szerint a környezetvédelmi kiadási számlákon kívül 
valamennyi kötelező EEEA-modul, valamint két kidolgozási szakaszban lévő számla 
(ökoszisztéma-számlák és vízszámlák) is segíthetné a fenntartható fejlődési célok nyomon 
követését Európában;

 kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy két szakaszban történő adatközlési eljárás 
lehetőségét, azaz egy első szakaszban összesített adatok kerülnének bemutatásra, beleértve 
a becsléseket is, egy későbbi szakaszban pedig pontosabb és részletesebb adatok 
kerülnének közzétételre;

 felhívja a Bizottság szolgálatait, hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást a tagállamokra 
annak érdekében, hogy a tagállamok minőségjelentéseiben szereplő információk lehetővé 
tegyék annak megfelelő értékelését, hogy a fogalommeghatározásokat összehasonlítható 
módon alkalmazzák-e, ami a minőségértékelési folyamat egyik sarokköve.


