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Съобщение за пресата
Люксембург, 12 юни 2019 г.

Все още се наблюдават недостатъци в практиката на
докладване за устойчиво развитие и постигането на целите за
устойчиво развитие на ООН, предупреждават одиторите
Според нов преглед на Европейската сметна палата, въпреки ангажимента на ЕС за
устойчиво развитие и изпълнение на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН,
Европейската комисия не докладва и не извършва мониторинг на начина, по който
политиките и бюджетът на ЕС допринасят за осъществяването на устойчиво развитие и за
постигането на ЦУР. Според одиторите, до голяма степен все още не са налице основните
съставни елементи, необходими за подходящо докладване за устойчиво развитие на
ниво ЕС. Комисията все още не е включила устойчивото развитие в годишните доклади за
изпълнение, което се дължи също така на липсата на дългосрочна стратегия за устойчиво
развитие до 2030 г. Две институции и агенции на ЕС понастоящем публикуват доклад за
устойчиво развитие, а докладването от други институции е несистематично.
Чрез докладите относно устойчивото развитие, известни също така като корпоративна
социална отговорност, или нефинансови доклади — дадена организация публикува
информация относно своето икономическо, екологично и социално въздействие. В доклада
за устойчиво развитие също така се представят нейните ценности и модел на управление и
се посочва връзката между стратегията ѝ и ангажимента ѝ за постигане на устойчива
глобална икономика.
ЕС е поел ангажимент за устойчиво развитие и за изпълнение на ЦУР. Законите на ЕС
изискват определени големи компании да докладват относно устойчивото развитие и те
все по-често включват и ЦУР в своите доклади. Одиторите направиха проверка дали
Комисията дава пример при докладването за устойчиво развитие и дали са въведени
предпоставки като стратегия със съответни цели, по които да се извършва докладване. Те
провериха също така дали други институции на ЕС публикуват доклади за устойчиво
развитие.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на бързия преглед на конкретен казус,
изготвен от Европейската сметна палата.
Пълният текст на документа е публикуван на www.eca.europa.eu.
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„Гражданите искат и се нуждаят от надеждна информация относно начините, по
които ЕС допринася за устойчивото развитие в области като изменението на
климата“, заяви Ева Линдстрьом — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
изготвянето на прегледа. „Като се вземе предвид ангажиментът на ЕС за изпълнение на
ЦУР, очакваме Комисията да може да докладва относно постигнатите резултати.“
Понастоящем Евростат вече представя статистически тенденции във връзка с ЦУР в ЕС, до
голяма степен на базата на информация, предоставена от държавите членки. Комисията
обаче все още не докладва относно приноса на политиките и бюджета на ЕС за програмата
за устойчиво развитие до 2030 г. Едно изключение е областта на външната дейност, където
Комисията адаптира системата си за отчитане на изпълнението към отчитане на
устойчивото развитие.
В тази връзка одиторите отбелязват, че ЕС все още няма стратегия за устойчиво развитие до
2030 г., която да определя приложимите за ЕС ЦУР, както и целите и целевите стойности,
които трябва да бъдат докладвани. Комисията наскоро е предприела стъпки в правилната
посока и е публикувала документ за размисъл, в който се описват различни сценарии за
устойчива Европа. Този документ обаче не съдържа анализ на пропуските, който да показва
какво още трябва да се направи за постигане на ЦУР по отношение на бюджета, политиката
и/или законодателството на ЕС; в него не е представен и приносът на разходните програми
на ЕС за изпълнението на ЦУР.
Два органа на ЕС — Европейската инвестиционна банка и Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост — са публикували доклади за устойчиво развитие до настоящия
момент. Що се отнася до другите институции и агенции на ЕС, одиторите установиха, че те
предоставят информация главно относно начина, по който функционирането на
организациите се отразява върху устойчивото развитие, например употребата на хартия или
вода. Те обаче не докладват относно начина, по който са интегрирали въпроси, свързани с
устойчивото развитие, в своите планове и стратегии.
Прегледът също така повдига въпроса за предизвикателството да се извършва одит на
докладите за устойчиво развитие. Според одиторите рисковете за устойчивостта често са
финансови рискове и поради това е важно устойчивото развитие да се отчита при
вземането на решения. Освен това, външната увереност по отношение на докладите за
устойчиво развитие може да повиши надеждността, както и доверието на
заинтересованите страни в предоставената информация, и да намали риска от
предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху
околната среда, т.е. от използването на докладите само за целите на пиар акции.
Одиторите установиха четири предизвикателства:
o

Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие и ЦУР след 2020 г.;

o

Интегриране на показателите за устойчиво развитие и ЦУР в бюджета на ЕС и в
плановете за изпълнението;

o

Налагане на практика за докладване по показателите за устойчиво развитие в
институциите и агенциите на ЕС;

o

По-голяма надеждност чрез одитиране.
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Бележки към редакторите
Настоящите задължения на ЕС по Директива 2014/95 за докладване на информация,
свързана с устойчивото развитие, се прилагат за големите предприятия от обществен
интерес. Те се отнасят до приблизително 7 400 дружества, регистрирани на фондовата
борса, банки, застрахователни дружества и други предприятия, определени от държавите
членки — обикновено това са големи предприятия с повече от 500 служители.
Организациите могат да публикуват информация като самостоятелен доклад или като част
от финансовите или годишните си отчети, или под друга форма.
Бързият преглед на казус „Практиката на докладване за устойчиво развитие — прилага ли
се от институциите и агенциите на ЕС?“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на
23 официални езика на ЕС. Бърз преглед на конкретен казус е документ, който установява
фактите, свързани с конкретен въпрос или проблем; той не представлява одитен доклад.
В понеделник, 17 юни, в Брюксел одиторите ще бъдат домакини на първия форум на
високо равнище относно докладването за устойчиво развитие. Повече информация
можете да намерите на уебсайта на ЕСП.
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