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Podávání zpráv o udržitelnosti a o cílech udržitelného rozvoje
OSN je ze strany EU stále nedostatečné, upozorňují auditoři
Navzdory tomu, že se EU zavázala k udržitelnosti a plnění cílů udržitelného rozvoje OSN,
Evropská komise nepodává zprávy o tom, jakým způsobem přispívá rozpočet a politiky EU k
plnění cílů udržitelného rozvoje, ani to nemonitoruje, jak uvádí nejnovější přezkum provedený
Evropským účetním dvorem. Základní stavební kameny pro smysluplné podávání zpráv o
udržitelnosti na úrovni EU z velké části dosud neexistují, tvrdí auditoři. Komise dosud
problematiku udržitelnosti nezabudovala do podávání zpráv o výkonnosti. Jednou z příčin je i
absence dlouhodobé strategie pro udržitelný rozvoj do roku 2030. V současné době zveřejňují
zprávy o udržitelnosti dva orgány a subjekty EU. U ostatních je podávání těchto zpráv neúplné.
Prostřednictvím podávání zpráv o udržitelnosti – které se také někdy nazývá sociální odpovědnost
podniků nebo vykazování nefinančních informací – organizace zveřejňuje informace o svých
ekonomických, environmentálních a sociálních dopadech. Ve zprávě o udržitelnosti se rovněž
představují hodnoty a model správy organizace a dokládá se vazba mezi její strategií a jejím
závazkem vztahujícím se k udržitelnému globálnímu hospodářství.
EU se zavázala k udržitelnosti a provádění cílů udržitelného rozvoje. Právní předpisy EU ukládají
některým velkým společnostem povinnost uvádět informace o udržitelnosti a tyto společnosti do
svých zpráv ve stále větší míře zahrnují i cíle udržitelného rozvoje. Auditoři prověřovali, zda při
podávání zpráv o udržitelnosti jde Komise příkladem, a posuzovali, zda pro toto podávání zpráv
existují předpoklady (například strategie obsahující cíle, o jejichž plnění se má informovat).
Rovněž kontrolovali, zda zprávy o udržitelnosti zveřejňují i ostatní orgány EU.
„Občané chtějí a potřebují spolehlivé informace o tom, jak EU přispívá k udržitelnému rozvoji v
oblastech, jakými jsou například změna klimatu,“ uvedla členka Evropského účetního dvora
odpovědná za přezkum Eva Lindströmová. „Vzhledem k tomu, že se EU zavázala k plnění cílů
udržitelného rozvoje, očekávali bychom, že bude Komise schopna o dosahovaných výsledcích
podávat zprávy.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních rychlého přezkumu Evropského účetního dvora.
Plné znění přezkumu je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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V současné době Eurostat již překládá statistické přehledy trendů souvisejících s plněním cílů
udržitelného rozvoje v EU, přičemž ve velké míře vychází z informací poskytovaných členskými
státy. Komise nicméně doposud nepodává zprávy o tom, jak politiky EU a její rozpočet přispívají k
plnění Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Výjimkou je oblast vnější činnosti, kde Komise
přizpůsobuje svůj systém vykazování výkonnosti tak, aby udržitelnost zohledňoval.
V této souvislosti auditoři upozorňují, že EU stále nemá strategii pro udržitelný rozvoj do roku
2030, která by stanovovala cíle udržitelného rozvoje relevantní pro EU a cíle a cílové hodnoty, o
jejichž plnění by se měly podávat zprávy. Komise v nedávné době učinila krok správným směrem,
když zveřejnila diskusní dokument nastiňující scénáře pro udržitelnou Evropu. Tento dokument
však neanalyzuje, kde by EU měla vynaložit ještě další úsilí na úrovni rozpočtu, politik a právních
předpisů, a neinformuje ani o tom, jak výdajové programy EU přispívají k plnění cílů udržitelného
rozvoje.
Zprávy o udržitelnosti doposud uveřejnily dva evropské subjekty: Evropská investiční banka a
Úřad EU pro duševní vlastnictví. Co se týče ostatních orgánů a subjektů EU, auditoři zjistili, že
poskytují informace o tom, jaké dopady na udržitelnost má provozní činnost jednotlivých
organizací (například informace o spotřebě papíru či vody). Nepodávají však informace o tom, jak
zabudovaly problematiku udržitelnosti do svého plánování a strategie.
Přezkum rovněž poukazuje na problém kontroly zpráv o udržitelnosti. Auditoři uvádějí, že rizika
spojená s udržitelností jsou často také finančními riziky, a proto je důležité, aby se při
rozhodování udržitelnost zohledňovala. Kromě toho ověřování spolehlivosti zpráv o udržitelnosti
externím subjektem může zvýšit jejich věrohodnost a posílit důvěru zainteresovaných stran v
informace, které jsou v nich uvedené, a může také omezit riziko zkreslování ekologických
informací (tzv. greenwashing) – tj. využívání zpráv pouze k sebeprezentaci před veřejností.
Auditoři zjistili čtyři úkoly, které je třeba řešit:
o

vypracovat strategii EU na období po roce 2020 z hlediska udržitelnosti a cílů udržitelného
rozvoje,

o

začlenit hlediska udržitelnosti a cílů udržitelného rozvoje do rozpočtu EU a plánů
výkonnosti,

o

vytvořit koncepci podávání zpráv o udržitelnosti v jednotlivých orgánech a subjektech EU,

o

posílit věrohodnost podávání zpráv o udržitelnosti prostřednictvím auditů.

Poznámky pro redaktory
Stávající povinnosti týkající se vykazování informací o udržitelnosti, které zavádí směrnice
2014/95, se vztahují na velké subjekty veřejného zájmu. Celkem se týkají přibližně 7 400
kótovaných společností, bank, pojišťoven a dalších subjektů určených členskými státy, což jsou
většinou velké společnosti s více než 500 zaměstnanci. Organizace mohou zveřejňovat informace
jako samostatnou zprávu nebo jako součást své finanční nebo výroční zprávy nebo i v jiné
podobě.
Rychlý přezkum EÚD „Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a agentur EU“ je k
dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Rychlý přezkum
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představuje skutečnosti související s konkrétním tématem či problémem, nejde však o auditní
zprávu.
V pondělí 17. června v Bruselu pořádají auditoři první fórum na vysoké úrovni na téma
podávání zpráv o udržitelnosti. Více informací naleznete na internetové stránce EÚD.
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