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Euroopan ympäristötilinpidon pitäisi olla 
hyödyllisempää, toteavat tarkastajat 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan Euroopan 
ympäristötilinpitoa olisi kehitettävä päätöksentekijöille hyödyllisemmäksi. Euroopan 
ympäristötilinpito on tärkeä tietolähde ympäristöpolitiikan seurannassa ja arvioinnissa. Monet 
ongelmat estävät kuitenkin sen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisen, toteavat 
tarkastajat. 

Europan ympäristötilinpito on tilastollinen kehys, joka auttaa kuvaamaan ympäristön ja talouden 
välistä suhdetta. Tilinpidon ansiosta voidaan esimerkiksi selvittää, miten paljon ympäristön 
suojeleminen maksaa ja kuka sen maksaa. Euroopan ympäristötilinpito on sellaisenaan tärkeä 
tietolähde keskeisten politiikkojen, kuten EU:n seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman, arvioinnissa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen 
mittaamisessa. 

Tarkastajat arvioivat, kuinka Euroopan komissio oli laatinut Euroopan ympäristötilinpidon ja 
kuinka se oli hallinnoinut ja käyttänyt sitä. Tarkastajat selvittivät myös, oliko komissio oli ottanut 
huomioon tietotarpeet Euroopan ympäristötilinpitoa suunnitellessaan ja kehittäessään. Lisäksi 
tarkastajat tutkivat Euroopan ympäristötilinpidon tietoaineiston laadunarviointimenettelyjä. 

“Ympäristöpaineet kasvat koko ajan ja on olennaisen tärkeää, että päättäjillä on käytössään 
ajantasaiset ja luotettavat tiedot, joiden avulla on mahdollista seurata kestävää kehitystä 
koskevaa edistymistä”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen João Figueiredo. “Tarkastuksessamme ilmeni, että Euroopan ympäristötilinpitoa on 
edelleen parannettava, jotta sen vaikutus voidaan maksimoida ja nopea ja tehokas toiminta on 
mahdollista.” 

Tarkastajat havaitsivat, että komissio ei ollut kerännyt kaikkia Euroopan ympäristötilinpitoa 
koskevia, ympäristöalan päätöksenteon kannalta tärkeitä tietotarpeita. Tarkastajat olivat tietoisia 
tilinpitoa käyttävien komission yksiköiden välisestä yhteistyöstä, mutta totesivat, että komission 
pitäisi varmistaa, että saatavilla on relevanttia tietoa toimintapolitiikan kehityksen ja seurannan 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 FI 

tukemiseksi. Euroopan ympäristötilinpidon strategiakehys käsittää useita tavoitteita, mutta osa 
niistä on toistunut yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi ei ole olemassa perusteellista 
toimintasuunnitelmaa, joka sisältäisi välitavoitteita ja arvioita niiden saavuttamiseen tarvittavasta 
budjetista. Tarkastajat toteavat tämän vuoksi, että strategiakehys ei ole vielä kattava. 

Tarkastajat havaitsivat lisäksi Euroopan ympäristötilinpidon moduulien täytäntöönpanossa 
puutteita, jotka vähensivät moduulien relevanssia päätöksenteossa. Ehdotukset, joilla haluttiin 
muuttaa moduulit pakollisiksi, perustuivat paljolti tietojen saatavuuteen ja jäsenvaltioissa 
ilmeneviin hallinnollisiin näkökohtiin tietotarpeiden sijaan. Lisäksi moduulien täytäntöönpano on 
kestänyt on kestänyt lyhyen ja keskipitkän aikavälin tietotarpeisiin vastaamisen kannalta liian 
kauan (noin kymmenen vuotta). Tarkastajat totesivat, että Euroopan ympäristötilinpidon 
moduulien kaikkia mahdollisuuksia ei hyödynnetty kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisen seurannassa ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman arvioinnissa. 

Tietojen ajankohtaisuus on keskeinen kriteeri Euroopan ympäristötilinpidon oikeudellisessa 
kehyksessä, jonka mukaan komission on toimitettava Euroopan ympäristötilinpidon tiedot 
kahden vuoden viiveellä. Vaikka tarkastajat huomasivat, että tietojen julkaisemiseen kuluva aika 
on vähitellen lyhentynyt, jäsenvaltiot eivät aina lähetä vaadittuja tietoja ajoissa. Jos tiedot 
saataisiin aikaisemmin, Euroopan ympäristötilinpidon hyödyllisyys selvästikin lisääntyisi 
huomattavasti. Tietojen laatua arvioidessaan tarkastajat havaitsivat, että ongelmat tavallisesti 
huomattiin validointiprosessin aikana. He toivat silti tältä osin esiin myös puutteita: 
Jäsenvaltioiden raportit eivät aina sisällä riittävästi tietoa tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden 
kunnolliseen arviointiin. 

Euroopan ympäristötilinpidon hyödyllisyyden lisäämiseksi tarkastajat suosittelevat erityisesti, 
että komissio parantaisi  

• strategiakehystä 
• moduulien relevanssia ja 
• tietojen ajantasaisuutta. 

 
 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan komissio esitteli vuonna 1994 ensimmäisen strategia-asiakirjansa ekologisen 
ympäristötalouden tilinpidosta. Sen jälkeen komissio on tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden, YK:n 
ja OECD:n kanssa analysoidakseen Euroopan ympäristötilinpitoa varten saatavilla olevien 
tilastotietojen valikoimaa. Komissio ja jäsenvaltiot panevat Euroopan ympäristötilinpidon 
täytäntöön ympäristötilinpitoa koskevan eurooppalaisen strategian puitteissa YK:n 
ympäristötilinpitojärjestelmän mukaisesti. EU:n tilastotoimisto Eurostat on pääasiallinen 
Euroopan ympäristötilinpidon tietojen toimittaja. 

Erityiskertomus nro 16/2019 “Euroopan ympäristötilinpito: hyödyllisyyttä päätöksentekijöiden 
kannalta voidaan parantaa” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 
23:lla EU:n kielellä. Se on jatkoa viime vuosina samasta aiheesta ilmestyneiden 
tilintarkastustuomioistuimen julkaisujen sarjassa, joihin kuuluu muun muassa kesäkuussa 2019 
julkaistu katsaus kestävyysraportoinnista EU:ssa. Tulevina viikkoina Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin julkaisee myös erityiskertomuksen EU:n 
kasvihuonekaasuinventaariosta.  
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän 
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sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 
 
Kertomusta koskevat tiedustelut 
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