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Audiitorite sõnul tuleks Euroopa 
keskkonnamajanduslik arvepidamine 
kasulikumaks muuta 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt tuleks Euroopa keskkonnamajanduslik 
arvepidamine poliitikakujundajate jaoks kasulikumaks muuta. Euroopa keskkonnamajanduslik 
arvepidamine on keskkonnapoliitika järelevalveks ja hindamiseks vajaliku teabe oluline allikas. 
Audiitorite sõnul takistavad siiski mitmed probleemid selle täielikku potentsiaali saavutada. 

Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine kujutab endast statistikaraamistikku, mis aitab 
kirjeldada seost keskkonna ja majanduse vahel. Keskkonnamajanduslik arvepidamine võimaldab 
näiteks tuvastada, kui palju maksab keskkonnakaitse ja kes selle eest maksab. Sellisel kujul on 
Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine oluline vahend, millega hinnata võtmetähtsusega 
poliitikat (nagu ELi seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm) ning mõõta kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise suunas tehtavaid edusamme. 

Audiitorid hindasid, kuidas on Euroopa Komisjon loonud Euroopa keskkonnamajandusliku 
arvepidamise, seda hallanud ja kasutanud ning võtnud selle väljatöötamisel ja arendamisel 
arvesse andmevajadusi. Nad analüüsisid ka Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
andmete kvaliteedi hindamismenetlusi. 

Aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige João Figueiredo ütles: „Keskkonnaalane surve 
kasvab ja on oluline, et poliitikakujundajatel oleks säästva arengu suunas tehtavate edusammude 
jälgimiseks ajakohastatud ja usaldusväärne teave. Meie audit näitab, et Euroopa 
keskkonnamajanduslikku arvepidamist tuleb veelgi täiustada, et maksimeerida selle mõju ning 
tagada tegevuse õigeaegsus ja tulemuslikkus.“ 

Audiitorid leidsid, et komisjon ei olnud kokku pannud kogumit keskkonnapoliitika kujundamiseks 
vajalikest Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise pikaajalistest andmevajadustest. Kuigi 
audiitorid tunnistavad arvepidamist kasutavate komisjoni talituste vahelist koostööd, leidsid nad, 
et komisjon peaks tagama, et vajalikud andmed oleksid poliitika arengu ja seire toetamiseks 
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olemas. Ehkki Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise strateegilise raamistikuga nähakse 
ette mitmeid eesmärke, on osa neist korratud üle kümne aasta ning puudub põhjalik tegevuskava 
(sh vahe-eesmärgid ja eelarveprognoos) nende eesmärkide saavutamiseks. Sellele tuginedes 
järeldavad audiitorid, et raamistik ei ole veel kõikehõlmav. 

Samuti leidsid audiitorid puudusi Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise moodulite 
rakendamises, mis vähendasid nende tähtsust poliitikakujundamise protsessis. Moodulite 
kohustuslikuks muutmise ettepanekud põhinesid enamasti pigem andmete kättesaadavuse ja 
liikmesriikide halduslikel kaalutlustel kui andmete vajalikkusel. Lisaks on nende rakendamine 
kestnud liiga kaua (ligikaudu kümme aastat), et rahuldada andmevajadusi lühikeses ja keskpikas 
perspektiivis. Audiitorid leidsid, et Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise mooduleid ei 
kasutatud täiel määral Euroopa kestliku arengu eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude ja 
seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi elluviimise jälgimiseks. 

Andmete õigeaegsus on Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise õigusraamistikus väga 
tähtis kriteerium, mille kohaselt peaks komisjon esitama keskkonnamajandusliku arvepidamise 
andmed kuni kaheaastase viivitusega. Ehkki audiitorite sõnul on andmete avaldamiseks kuluv aeg 
järk-järgult paranenud, ei saada liikmesriigid alati nõutud andmeid õigel ajal. Andmete varasem 
saatmine aitaks ennekõike oluliselt parandada Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kasulikkust. Andmete kvaliteedi puhul leidsid audiitorid, et probleemid tehti tavaliselt kindlaks 
valideerimise käigus. Sellegipoolest leidsid audiitorid selles etapis ka puudusi. Liikmesriikide 
aruanded ei pruugi alati sisaldada piisavalt teavet, mis võimaldaks andmete kvaliteeti ja 
võrreldavust nõuetekohaselt hinnata. 

Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kasulikkuse suurendamiseks soovitavad audiitorid 
komisjonil eelkõige parandada  

• strateegilist raamistikku; 
• moodulite asjakohasust; ning 
• andmete õigeaegsust. 

 
Toimetajatele 

Komisjon esitas oma esimese strateegia nn riikliku rohelise arvepidamise kohta 1994. aastal. 
Sestsaadik on komisjon koostöös liikmesriikide, ÜRO ja OECD-ga analüüsinud Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta olemasolevaid statistilisi andmeid. Komisjon ja 
liikmesriigid lähtuvad Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise rakendamisel Euroopa 
strateegiast keskkonnaalase arvepidamise kohta kooskõlas ÜRO keskkonnamajandusliku 
arvepidamise süsteemiga. ELi statistikaametina on Eurostat Euroopa keskkonnamajandusliku 
arvepidamise peamine andmeedastaja. 

Eriaruanne nr 16/2019: „Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist saab muuta 
poliitikakujundajatele kasulikumaks“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil 
(eca.europa.eu) ELi 23 keeles. See aruanne on jätk teistele kontrollikoja väljaannetele, eelkõige ELi 
jätkusuutlikkuse aruandluse ülevaatele, mis avaldati 2019. aasta juunis. Lähinädalatel avaldab 
kontrollikoda eriaruande, milles käsitletakse ELi kasvuhoonegaaside inventuuri.  
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade 
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa meie aruannetes esitatud soovitustest 
viiakse ka ellu. 
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Pressikontakt kõnealuse aruande jaoks 

Vincent Bourgeais – E-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel (+352) 4398 47 502 / Mobiil (+352) 691 551 502 
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