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Europese milieu-economische rekeningen 
moeten nuttiger worden gemaakt, aldus 
controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moeten de Europese milieu-
economische rekeningen (EEEA’s) nuttiger worden gemaakt voor beleidsmakers. De EEEA’s zijn 
een belangrijke bron van informatie voor het monitoren en evalueren van 
milieubeleidsmaatregelen. Er zijn echter diverse kwesties waardoor het potentieel ervan niet 
ten volle wordt benut, aldus de controleurs. 

De EEEA’s bieden een statistisch kader dat de samenhang tussen het milieu en de economie helpt 
te beschrijven. Zo kan aan de hand hiervan worden vastgesteld hoeveel de bescherming van het 
milieu kost en wie hiervoor betaalt. In die zin zijn de EEEA’s van belang voor het evalueren van 
belangrijke beleidsmaatregelen, zoals het zevende EU-milieuactieprogramma (zevende MAP), en 
voor het meten van de vooruitgang in de richting van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. 

De controleurs gingen na hoe de Europese Commissie de EEEA’s had opgezet, beheerd en 
gebruikt en of zij bij het opzetten en ontwikkelen ervan rekening had gehouden met de 
behoeften aan gegevens. Ook hebben zij de kwaliteitsbeoordelingsprocedures voor EEEA-
gegevens onderzocht. 

“De druk op het milieu neemt toe en het is essentieel dat beleidsmakers kunnen beschikken over 
actuele en betrouwbare informatie om de vooruitgang in de richting van duurzame ontwikkeling 
te kunnen monitoren”, aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor het verslag. “Uit onze controle blijkt dat de Europese milieu-
economische rekeningen verder moeten worden verbeterd om de impact ervan te maximaliseren 
en om tijdige en doeltreffende actie mogelijk te maken.” 

De controleurs constateerden dat de Commissie geen volledig overzicht had gegeven van haar 
behoeften aan EEEA-gegevens ten behoeve van milieubeleidsvorming. Hoewel zij erkennen dat 
de diensten van de Commissie die gebruikmaken van de rekeningen samenwerken, stelden zij 
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vast dat de Commissie ervoor moet zorgen dat relevante gegevens voorhanden zijn om de 
beleidsontwikkelingen en -monitoring te ondersteunen. In het strategisch kader voor de EEEA’s 
worden weliswaar diverse doelstellingen voorgesteld, maar sommige daarvan worden al langer 
dan een decennium herhaald en er is geen gedegen actieplan met mijlpalen en ramingen van de 
benodigde begrotingsmiddelen om deze te bereiken. De controleurs concluderen dan ook dat het 
kader nog niet alomvattend is. 

De controleurs constateerden ook tekortkomingen bij de uitvoering van de EEEA-modules, 
waardoor deze minder relevant werden voor het beleidsvormingsproces. Voorstellen om 
modules verplicht te stellen waren hoofdzakelijk gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens 
en administratieve overwegingen in de lidstaten, en niet zozeer op de noodzaak van gegevens. 
Bovendien heeft de tenuitvoerlegging ervan te lang geduurd (ongeveer tien jaar) om tegemoet te 
komen aan gegevensbehoeften op korte en middellange termijn. Tot slot constateerden de 
controleurs dat de EEEA-modules niet ten volle werden benut voor het monitoren van de 
voortgang in de richting van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in Europa en voor het 
evalueren van het zevende MAP. 

De actualiteit van gegevens is een belangrijk criterium in het wettelijk kader voor de EEEA’s, 
waarin wordt vastgesteld dat de Commissie EEEA-gegevens moet verstrekken met een interval 
van twee jaar. Hoewel de controleurs er nota van nemen dat de publicatie van de gegevens 
geleidelijk minder tijd in beslag nam, sturen de lidstaten de vereiste gegevens niet altijd op tijd 
toe. Bovenal zou het nut van de EEEA’s aanzienlijk kunnen worden vergroot als de gegevens 
eerder worden ontvangen. Wat de kwaliteit van gegevens betreft, hebben de controleurs 
vastgesteld dat problemen doorgaans tijdens het valideringsproces worden ontdekt. Zij wijzen 
echter ook op tekortkomingen in deze fase: de verslagen van de lidstaten bevatten niet altijd 
voldoende informatie om de kwaliteit van de gegevens en de vergelijkbaarheid ervan naar 
behoren te beoordelen. 

Om het nut van de EEEA’s te vergroten, bevelen de controleurs met name aan dat de Commissie 
de volgende elementen verbetert:  

• het strategische kader; 
• de relevantie van de modules; 
• de actualiteit van de gegevens. 

 
 

Noot voor de redactie 

In 1994 presenteerde de Europese Commissie haar eerste strategie voor “groene nationale 
boekhouding”. Sindsdien heeft zij met de lidstaten, de VN en de OESO samengewerkt om de 
reeks van statistische gegevens die beschikbaar is voor de Europese milieu-economische 
rekeningen te analyseren. De Commissie en de lidstaten voeren de EEEA’s uit in het kader van de 
Europese strategie voor milieuboekhouding, in overeenstemming met het systeem van milieu-
economische boekhouding van de VN. Eurostat is het bureau voor de statistiek van de EU en 
daarmee ook de belangrijkste verstrekker van EEEA-gegevens. 

Speciaal verslag nr. 16/2019 “Europese milieu-economische rekeningen: het nut voor 
beleidsmakers kan worden vergroot” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). Dit verslag volgt op andere publicaties van de ERK over dat thema in de afgelopen 
jaren, met name een evaluatie inzake duurzaamheidsverslaglegging in de EU, die in juni 2019 is 
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gepubliceerd. In de komende weken zal de ERK ook een speciaal verslag over de EU-
broeikasgasinventaris uitbrengen.  

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
 
Perscontact voor dit verslag 
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