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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. spalio 10 d. 

Europos aplinkos ekonominės sąskaitos 
turėtų būti naudingesnės, teigia auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos aplinkos ekonominės sąskaitos 
turėtų būti naudingesnės politikos formuotojams. Jos yra svarbus informacijos šaltinis, skirtas 
stebėti ir vertinti aplinkos politikas. Tačiau dėl kai kurių jų trūkumų negalima išnaudoti visų jų 
teikiamų galimybių, teigia auditoriai. 

Europos aplinkos ekonominės sąskaitos – tai statistikos sistema, padedanti aprašyti aplinkos ir 
ekonomikos santykį. Pavyzdžiui, jomis remiantis galima nustatyti, kiek kainuoja aplinkos apsauga, 
ir kas už tai moka. Europos aplinkos ekonominės sąskaitos yra svarbios vertinant pagrindines 
politikas, pavyzdžiui, 7-ąją aplinkosaugos veiksmų programą (7-ąją AVP) bei pažangą siekiant 
darnaus vystymosi tikslų. 

Auditoriai vertino, kaip Europos Komisija parengė, valdė ir naudojo Europos aplinkos ekonomines 
sąskaitas ir ar jas rengdama ir plėtodama atsižvelgė į duomenų poreikius. Jie taip pat tikrino 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų duomenų kokybės vertinimo procedūras. 

„Su aplinka susijusi įtampa didėja, todėl politikos formuotojams būtina turėti naujausią ir 
patikimą informaciją, kuria remiantis būtų galima stebėti darnaus vystymosi tikslų pažangą, – 
teigė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narys João Figueiredo. – Mūsų auditai rodo, 
kad Europos aplinkos ekonominės sąskaitos turėtų būti labiau patobulintos siekiant padidinti jų 
poveikį, ir kad būtų galima laiku vykdyti veiksmingas priemones.“ 

Auditoriai nustatė, kad Komisija nesusistemino viso Europos aplinkos ekonominių sąskaitų 
duomenų poreikių rinkinio aplinkos politikos formavimui. Nors jie sutinka, kad sąskaitas 
naudojančios Komisijos tarnybos bendradarbiavo, jie nustatė, kad Komisija turėtų užtikrinti, kad 
būtų pateikti atitinkami duomenys, skirti remti politikos formavimą ir stebėjimą. Nors pagal 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų strateginį pagrindą siūlomi keli tikslai, kai kurie jų buvo 
kartojami daugiau nei dešimtmetį, ir nėra parengtas išsamus veiksmų planas, apimantis 
orientyrus ir biudžeto sąmatą jiems pasiekti. Todėl auditoriai daro išvadą, kad pagrindas vis dar 
nėra išsamus. 
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Auditoriai taip pat nustatė Europos aplinkos ekonominių sąskaitų modulių įgyvendinimo trūkumų, 
dėl kurių sumažėjo jų reikalingumas politikos formavimo procesui. Rengiant pasiūlymus, kad 
moduliai būtų privalomi, daugiausia buvo atsižvelgiama į duomenų prieinamumą ir 
administracinius svarstymus valstybėse narėse, o ne į duomenų poreikį. Be to, jų įgyvendinimas 
užėmė per daug laiko (apie dešimt metų), siekiant patenkinti trumpojo ir vidutinės trukmės 
laikotarpio duomenų poreikius. Taip pat auditoriai nustatė, kad nebuvo pasinaudota visomis 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų modulių teikiamomis galimybėmis stebint pažangą, 
padarytą siekiant Europos darnaus vystymosi tikslų DVT ir vertinant 7-ąją AVP. 

Duomenų savalaikiškumas yra pagrindinis Europos aplinkos ekonominių sąskaitų teisinio 
pagrindo kriterijus. Jame nustatyta, kad Komisija turėtų pateikti Europos aplinkos ekonominių 
sąskaitų duomenis vėluodama dvejus metus. Tačiau auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kad nors 
terminai, skirti paskelbti duomenis, palaipsniui trumpėjo, valstybės narės ne visuomet prašomus 
duomenis siuntė laiku. Gavus duomenis anksčiau, gerokai padidėtų Europos aplinkos ekonominių 
sąskaitų nauda. Dėl duomenų kokybės, auditoriai nustatė, kad trūkumai paprastai buvo 
nustatomi tvirtinimo proceso metu. Tačiau šiame etape jie taip pat atkreipia dėmesį į šiuos 
trūkumus: valstybių narių ataskaitose ne visuomet įtraukta pakankamai informacijos, kad būtų 
galima tinkamai įvertinti duomenų kokybę ir palyginamumą. 

Kad padidėtų Europos aplinkos ekonominių sąskaitų nauda, auditoriai rekomenduoja Komisijai 
pagerinti:  

• strateginį pagrindą; 
• modulių aktualumą; 
• duomenų savalaikiškumą. 

 
 

Pastabos leidėjams 

1994 m. Europos Komisija pateikė pirmąją „žaliosios nacionalinės apskaitos“ strategiją. Nuo to 
laiko ji bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, JT ir EBPO, kad išanalizuotų įvairius statistinius 
duomenis, pateiktus Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms. Komisija ir valstybės narės 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų sistemą įgyvendina pagal Europos aplinkos sąskaitų 
strategiją, atitinkančią JT aplinkos ekonominių sąskaitų sistemą. Eurostatas, ES statistikos biuras, 
yra pagrindinis Europos aplinkos ekonominių sąskaitų duomenų teikėjas. 

Specialiąją ataskaitą Nr. 16/2019 „Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Jų naudą politikos 
formuotojams galima padidinti“ pateikta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto 
svetainėje (eca.europa.eu). Ji parengta atsižvelgiant į kitus pastaraisiais metais paskelbtus Audito 
Rūmų dokumentus šia tema, pavyzdžiui, apžvalga dėl tvarumo ataskaitų teikimo ES, kuri buvo 
paskelbta 2019 m. birželio mėn. Per artimiausias savaites Audito Rūmai taip pat paskelbs 
specialiąją ataskaitą dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos.  
Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. 
 
Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos 

Vincent Bourgeais – E. paštas: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel. (+352) 4398 47 502 / Mob. tel. (+352) 691 551 502 
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