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EU's rapportering om bæredygtighed og FN's mål for bæredygtig
udvikling er stadig ufuldstændig, advarer revisorerne
Trods EU's tilsagn om at fremme bæredygtighed og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er)
konstaterer Den Europæiske Revisionsret i en ny gennemgang, at Europa-Kommissionen ikke
rapporterer om eller overvåger, hvordan EU-budgettet og -politikkerne bidrager til bæredygtig
udvikling og opfyldelse af SDG'erne. Byggestenene til en meningsfuld
bæredygtighedsrapportering på EU-niveau er generelt ikke lagt endnu, siger revisorerne.
Kommissionen har endnu ikke integreret bæredygtighed i rapporteringen om performance,
bl.a. fordi der mangler en langsigtet strategi for bæredygtig udvikling frem til 2030. To af EU's
institutioner og agenturer offentliggør i øjeblikket en bæredygtighedsrapport, mens de andres
rapportering er fragmenteret.
Gennem bæredygtighedsrapportering - også kendt som CSR-rapportering eller ikkefinansiel
rapportering - offentliggør en organisation oplysninger om sine økonomiske, miljømæssige og
sociale virkninger. En bæredygtighedsrapport præsenterer også organisationens værdier og
forvaltningsmodel og dokumenterer forbindelsen mellem dens strategi og dens forpligtelse til en
bæredygtig global økonomi.
EU er fast besluttet på at fremme bæredygtighed og gennemføre SDG'erne. I henhold til EUretten skal visse store virksomheder rapportere om bæredygtighed, og disse inddrager i stigende
grad SDG'erne i deres rapporter. Revisorerne undersøgte, om Kommissionen går foran med et
godt eksempel i rapporteringen om bæredygtig udvikling, og vurderede, om forudsætningerne,
f.eks. en strategi med mål, der kan rapporteres om, er på plads. De undersøgte også, om andre
EU-institutioner offentliggør bæredygtighedsrapporter.
"Borgerne vil have og har brug for pålidelige oplysninger om, hvordan EU bidrager til bæredygtig
udvikling inden for f.eks. klimaændringer," siger Eva Lindström, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for gennemgangen. "På baggrund af EU's tilsagn om at opfylde
SDG'erne ville vi forvente, at Kommissionen kunne rapportere om de opnåede resultater".

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets kortfattede sagsgennemgang.
Gennemgangen i sin helhed kan findes på www.eca.europa.eu.
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Eurostat præsenterer allerede statistiske tendenser om SDG'erne i EU, primært på grundlag af
oplysninger fra medlemsstaterne. Kommissionen rapporterer imidlertid endnu ikke om EUbudgettets og EU-politikkernes bidrag til at gennemføre 2030-dagsordenen for bæredygtig
udvikling. En undtagelse er på området foranstaltninger udadtil, hvor Kommissionen er i gang
med at tilpasse sit performancerapporteringssystem, så det omfatter bæredygtighed.
I den forbindelse bemærker revisorerne, at EU stadig ikke har udarbejdet nogen langsigtet EUstrategi for bæredygtig udvikling frem til 2030, som fastsætter de SDG'er, der er relevante for EU,
og de mål og målsætninger, der kan rapporteres om. Kommissionen har for nylig taget skridt i
den rigtige retning og offentliggjort et oplæg med scenarier for et bæredygtigt Europa. Dette
oplæg indeholder dog ikke en mangelanalyse af, hvad EU mere kan gøre med hensyn til dets
budget, politik og lovgivning; det beskriver heller ikke EU's udgiftsprogrammers bidrag til at
gennemføre SDG'erne.
To europæiske organer - Den Europæiske Investeringsbank og EU's Kontor for Intellektuel
Ejendomsret - har indtil videre offentliggjort bæredygtighedsrapporter. Revisorerne
konstaterede, at EU's andre institutioner og agenturer hovedsagelig informerer om, hvordan
driften af deres organisation påvirker bæredygtigheden, f.eks. deres interne papir- eller
vandforbrug. De rapporterer dog ikke om, hvordan de har integreret bæredygtighedsspørgsmål i
deres planlægning og strategier.
Gennemgangen beskriver også den udfordring, der er forbundet med revision af
bæredygtighedsrapporter. Ifølge revisorerne er bæredygtighedsrelaterede risici ofte økonomiske
risici, og det er derfor vigtigt at tage højde for bæredygtighed i beslutningsprocessen. Eksterne
erklæringer om bæredygtighedsrapporter kan endvidere øge troværdigheden af de fremlagte
oplysninger og interessenternes tillid til dem samt reducere risikoen for "grønvaskning", dvs. at
rapporter kun anvendes som PR-fremstød.
Revisorerne identificerer fire udfordringer:
o

udvikling af en EU-strategi for perioden efter 2020, der omfatter bæredygtighed og
SDG'erne

o

integrering af bæredygtighed og SDG'erne i EU's budget og performanceplaner

o

udvikling af bæredygtighedsrapporteringen i EU's institutioner og agenturer

o

styrkelse af troværdighed gennem revision.

Bemærkninger til redaktører
EU's nuværende krav om rapportering af bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til
direktiv 2014/95 finder anvendelse på store virksomheder af offentlig interesse. De berører ca. 7
400 børsnoterede selskaber, banker, forsikringsselskaber og andre enheder, som er udpeget af
medlemsstaterne - der er generelt tale om store virksomheder med over 500 ansatte.
Organisationer kan offentliggøre deres oplysninger som en særskilt rapport, som del af deres
regnskab eller årsberetning eller på andre måder.
Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang "Bæredygtighedsrapportering: Status i EU's
institutioner og agenturer" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
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sprog. En kortfattet sagsgennemgang fastslår kendsgerninger vedrørende et specifikt spørgsmål
eller problem. Den er ikke en revisionsberetning.
Mandag den 17. juni i Bruxelles er revisorerne vært for det første højniveauforum om
bæredygtighedsrapportering. Yderligere oplysninger findes på Revisionsrettens websted.
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