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Jāuzlabo Eiropas vides ekonomisko kontu 
lietderība, uzskata revidenti 
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu jāuzlabo Eiropas vides ekonomisko kontu 
(EVEK) lietderība politikas veidotājiem. EVEK ir svarīgs informācijas avots, kas vajadzīgs vides 
politikas uzraudzībai un vērtēšanai. Tomēr vairākas problēmas kavē to pilna potenciāla 
izmantošanu, norāda revidenti. 

EVEK nodrošina statistikas sistēmu, kas parāda attiecības starp vidi un ekonomiku. Piemēram, konti 
ļauj noteikt vides aizsardzības izmaksas un to, kurš tās sedz. Tādējādi EVEK ir svarīgi, lai novērtētu 
galvenos politikas virzienus, tostarp ES 7. vides rīcības programmu (7. VRP), un lai mērītu virzību uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

Revidenti vērtēja, kā Eiropas Komisija ir izveidojusi, pārvaldījusi un izmantojusi EVEK un vai tā EVEK 
plānošanā un izstrādē ir ņēmusi vērā datu vajadzības. Viņi arī pārbaudīja EVEK datu kvalitātes 
novērtēšanas procedūras. 

“Vides noslodze pieaug, un ir svarīgi, lai politikas veidotāju rīcībā būtu atjaunināta un uzticama 
informācija, kas ļautu uzraudzīt virzību uz ilgtspējīgu attīstību,” sacīja par šā ziņojuma sagatavošanu 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis João Figueiredo. “Mūsu revīzija parāda, ka Eiropas vides 
ekonomiskie konti ir vēl jāpilnveido, lai maksimāli palielinātu to ietekmi un dotu iespēju savlaicīgi un 
efektīvi rīkoties.” 

Revidenti konstatēja, ka Komisija nebija sagatavojusi pilnīgu apkopojumu par to, kādi EVEK dati ir 
vajadzīgi vides politikas veidošanai. Lai gan revidenti atzīst, ka Komisijas dienesti, kuri izmanto 
pārskatus, sadarbojas, viņi norādīja, ka Komisijai ir jānodrošina politikas izstrādei un uzraudzībai 
nepieciešamo datu pieejamība. Lai gan EVEK stratēģiskais satvars piedāvā vairākus mērķus, daži no 
tiem atkārtojas vairāk nekā desmit gadus, un nav izstrādāts visaptverošs rīcības plāns, kurā būtu 
iekļauti starpposma mērķi un to sasniegšanai vajadzīgā budžeta aplēses. Tāpēc revidenti secina, ka 
sistēma vēl nav visaptveroša. 

EVEK moduļu īstenošanā revidenti konstatēja arī trūkumus, kas mazināja to nozīmi politikas 
veidošanas procesā. Priekšlikumi par obligātu moduļu noteikšanu galvenokārt bija balstīti uz datu 
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pieejamību un administratīviem apsvērumiem dalībvalstīs, nevis uz datu nepieciešamību. Turklāt to 
īstenošana norit pārāk ilgi (aptuveni desmit gadus), tāpēc nav iespējams apmierināt īstermiņa un 
vidēja termiņa vajadzības pēc datiem. Visbeidzot, revidenti atklāja, ka netika pilnībā izmantots 
EVEK moduļu potenciāls, kas būtu noderējis, lai uzraudzītu virzību uz ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanu Eiropā un novērtētu 7. VRP. 

Datu savlaicīgums ir svarīgs kritērijs EVEK tiesiskajā regulējumā, kurā noteikts, ka Komisijai ir 
jānodrošina EVEK dati divu gadu laikā. Lai gan revidenti atzīmē, ka pakāpeniski ir samazinājies laiks 
līdz datu publicēšanai, dalībvalstis ne vienmēr laikus nosūta vajadzīgos datus. Pirmkārt, ja dati tiktu 
saņemti agrāk, EVEK lietderība ievērojami uzlabotos. Attiecībā uz datu kvalitāti revidenti konstatēja, 
ka validācijas procesā problēmas parasti tika atklātas. Tomēr viņi norāda uz nepilnībām arī šajā 
posmā: dalībvalstu ziņojumos ne vienmēr ir pietiekami daudz informācijas, lai pienācīgi novērtētu 
datu kvalitāti un salīdzināmību. 

Lai uzlabotu EVEK lietderību, revidenti īpaši iesaka Komisijai uzlabot:  
• stratēģisko satvaru, 
• moduļu noderību, 
• datu savlaicīgumu. 

 
 
Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Komisija 1994. gadā nāca klājā ar pirmo stratēģiju par “valstu zaļo grāmatvedību”. Kopš tā 
laika Komisija ir sadarbojusies ar dalībvalstīm, ANO un ESAO, lai analizētu, kādi statistikas dati ir 
pieejami Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem. Komisija un dalībvalstis īsteno EVEK saskaņā ar 
Eiropas vides kontu stratēģiju atbilstoši ANO vides ekonomisko kontu sistēmai. Eurostat kā 
ES statistikas birojs ir galvenais EVEK datu sniedzējs. 

Īpašais ziņojums Nr. 16/2019 “Eiropas vides ekonomiskie konti: var uzlabot to lietderību politikas 
veidotājiem” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. Tas turpina pēdējos gados 
iesāktās ERP publikācijas, kas veltītas šai tēmai, īpaši 2019. gada jūnijā publicēto apskatu “Ziņošana par 
ilgtspēju ES”. Tuvākajās nedēļās ERP publicēs arī īpašo ziņojumu par ES siltumnīcefekta gāzu emisiju 
pārskatu.  
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās 
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no mūsu 
sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 
 
Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
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