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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.

Zalecenia sprawozdawcy

Parlament Europejski

 z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału, zawarte w nim wnioski 
oraz gotowość Komisji do wdrożenia zaleceń; docenia w szczególności zawarte w 
sprawozdaniu specjalnym wnioski dotyczące ram strategicznych w zakresie danych na 
potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, a także wnioski dotyczące 
przydatności modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w 
kształtowaniu polityki oraz aktualności danych na potrzeby europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska; w pełni popiera zalecenia Trybunału i wzywa Komisję do ich 
pilnego wdrożenia;

 zauważa z uznaniem, że rachunki ekonomiczne środowiska określają rodzaje działalności, 
które powodują największe zanieczyszczenia lub w największym stopniu wyczerpują 
zasoby naturalne; docenia, że rachunki umożliwiają określenie, ile kosztuje ochrona 
środowiska i kto ponosi te koszty;

 krytycznie odnosi się do niedociągnięć we wdrażaniu modułów europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska, jako że proces wdrażania trwa około 10 lat, co stanowi 
wyzwanie przy określaniu potrzeb w zakresie danych; domaga się opracowania 
dokumentów określających ogólną i długoterminową perspektywę danych z europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska niezbędnych w celu kształtowania polityki w 
dziedzinie środowiska, które to dokumenty stanowiłyby podstawę do aktywnego, 
terminowego i istotnego rozwoju rachunków środowiskowych;

 podkreśla, że europejska strategia rachunków środowiskowych (ESEA 2019–2023) 
powinna zawierać szczegółowy plan działania obejmujący przyszłe prace w tym obszarze, 
w tym cele pośrednie i prognozy budżetowe; uznaje, że w dokumencie w sprawie 
wdrażania strategii zaproponowano kierunki działania, nie określono jednak, jak działania 
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te miałyby być wdrażane, i nie uwzględniono dat docelowych dla wszystkich działań;

 zwraca się do Komisji o rozwiązanie problemu niedociągnięć we wdrażaniu modułów 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, osłabiających obecnie znaczenie 
modułów dla procesu kształtowania polityki, poprzez wybór modułów europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska na podstawie wspólnie uzgodnionych priorytetów 
użytkowników oraz poprzez przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści przed 
zaproponowaniem, kiedy dany moduł ma stać się obowiązkowy;

 zauważa, że Komisja nie wykorzystywała modułów europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska we wszystkich odpowiednich obszarach polityki, i stwierdza, 
że zgodnie z europejską strategią rachunków środowiskowych na lata 2019–2023 
wszystkie obowiązkowe moduły europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, z 
wyjątkiem rachunków wydatków na ochronę środowiska oraz dwóch rachunków, w 
odniesieniu do których prace są nadal w toku (rachunki dotyczące ekosystemów i 
rachunki gospodarki wodnej), mogłyby zapewniać wkład w monitorowanie celów 
zrównoważonego rozwoju w Europie;

 zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości wprowadzenia procedury udostępniania 
danych na dwóch etapach, co oznacza, że na wczesnym, pierwszym etapie prezentowane 
są zagregowane dane, w tym dane szacunkowe, a na późniejszym etapie udostępniane są 
dane dokładniejsze i bardziej szczegółowe;

 wzywa służby Komisji do wywarcia większego nacisku na państwa członkowskie, tak aby 
informacje zawarte w ich sprawozdaniach dotyczących jakości umożliwiały prawidłową 
ocenę tego, czy definicje są stosowane w porównywalny sposób, co jest kluczowym 
elementem procesu oceny jakości.


