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Luxembourg, 12. lipnja 2019.

Izvješćivanje o održivosti i ciljevima održivog razvoja UN-a još
uvijek nije na odgovarajućoj razini u EU-u, upozoravaju revizori
Unatoč tome što se EU obvezao na postizanje održivosti i ciljeva održivog razvoja koje je
utvrdio UN, Europska komisija ne prati kako proračun i politike EU-a doprinose održivom
razvoju i postizanju ciljeva održivog razvoja niti izvješćuje o tome, ističe se u novom pregledu
koji objavljuje Europski revizorski sud (Sud) Ključni elementi za korisno izvješćivanje o
održivosti na razini EU-a većim dijelom još nisu uspostavljeni, poručuju revizori. Komisija još
nije uključila pitanje održivosti u izvješćivanje o uspješnosti, a jedan od razloga za to je i
nepostojanje dugoročne strategije o održivom razvoju do 2030. Izvješće o održivosti trenutačno
objavljuju jedna institucija i jedna agencija EU-a, dok ostali informacije o održivosti ne
objavljuju na jednom mjestu.
U okviru izvješćivanja o održivosti, koje je poznato i kao izvješćivanje o društveno odgovornom
poslovanju ili nefinancijsko izvješćivanje, organizacija objavljuje informacije o svojem utjecaju na
gospodarstvo, društvo i okoliš. U izvješću o održivosti prikazuju se vrijednosti organizacije i model
upravljanja organizacijom, kao i poveznica između strategije organizacije i njezine predanosti
postizanju održivog gospodarstva na globalnoj razini.
EU se obvezao na postizanje održivosti i provedbu ciljeva održivog razvoja. U skladu sa
zakonodavstvom EU-a određena su velika poduzeća obvezna izvješćivati o održivosti te ona sve
češće svojim izvješćima obuhvaćaju ciljeve održivog razvoja. Revizori su ispitali služi li Komisija
kao primjer drugima kad je riječ o održivom razvoju te su procijenili jesu li uspostavljeni
preduvjeti u vidu strategije s ciljnim vrijednostima. Isto tako, provjerili su objavljuju li ostale
institucije EU-a izvješća o održivosti.
„Građani žele i traže pouzdane informacije o tome kako EU doprinosi održivom razvoju u
područjima kao što su klimatske promjene”, izjavila je Eva Lindström, članica Europskog
revizorskog suda zadužena za ovaj pregled. „S obzirom na to da se EU obvezao na provedbu
ciljeva održivog razvoja, očekuje se da Komisija može izvješćivati o postignutim rezultatima”.

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke kratkog tematskog pregleda koji je pripremio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst pregleda dostupan je na www.eca.europa.eu.
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U ovom trenutku Eurostat već prikazuje statističke trendove u EU-u, i to uglavnom na temelju
informacija koje dostavljaju države članice. Međutim, Komisija još uvijek ne izvješćuje o
doprinosu proračuna i politika EU-a provedbi Programa održivog razvoja do 2030. Jedina je
iznimka područje vanjskog djelovanja u kojem Komisija prilagođava svoj sustav izvješćivanja o
uspješnosti vodeći računa o pitanju održivosti.
U tom kontekstu revizori ističu da još uvijek ne postoji strategija EU-a o održivom razvoju do
2030. kojom bi se utvrdili ciljevi održivog razvoja relevantni za EU, kao i ostali ciljevi i ciljne
vrijednosti o kojima je potrebno izvješćivati. Komisija je nedavno poduzela nekoliko koraka u
pravom smjeru te je objavila dokument za razmatranje u kojem je navela scenarije za održivu
Europu. Međutim, u tom se dokumentu ne iznosi analiza nedostataka kojom bi se utvrdilo što EU
još mora učiniti u pogledu proračuna, politika i zakonodavstva, niti se navodi kakav je doprinos
programa potrošnje EU-a provedbi ciljeva održivog razvoja.
Izvješća o održivosti zasad objavljuju dva tijela EU-a – Europska investicijska banka i Ured EU-a za
intelektualno vlasništvo. Kad je riječ o ostalim institucijama i agencijama EU-a, revizori su utvrdili
da one uglavnom pružaju informacije o tome kako njihovo svakodnevno poslovanje utječe na
održivost, primjerice, koliko troše papira ili vode. Međutim, ne izvješćuju o tome kako su aspekte
održivosti uključile u svoje planiranje i strategiju.
U ovom se pregledu postavlja i pitanje revizije izvješća održivosti. Revizori poručuju da su rizici u
vezi s održivošću često i financijski rizici te je stoga u procesu donošenja odluka važno voditi
računa o pitanju održivosti. Nadalje, vanjska jamstva za izvješća o održivosti mogu povećati
pouzdanost pruženih informacija i povjerenje dionika u njih, kao i smanjiti rizik od manipulativnog
„zelenog marketinga”, tj. od toga da se izvješća upotrebljavaju isključivo u svrhu samopromocije.
Revizori su prepoznali četiri izazova:
o

izradu strategije EU-a o održivosti i ciljevima održivog razvoja za razdoblje nakon 2020.

o

uklapanje pitanja održivosti i ciljeva održivog razvoja u proračun EU-a i planiranje
uspješnosti na razini EU-a

o

razradu izvješćivanja o održivosti u institucijama i agencijama EU-a

o

povećanje pouzdanosti kao rezultat obavljanja revizija.

Napomene za urednike
U skladu s Direktivom 2014/95 obveza izvješćivanja o informacijama u vezi s održivošću
trenutačno je propisana za velike subjekte od javnog interesa. Ta se obveza odnosi na otprilike
7400 popisanih poduzeća, banaka, osiguravajućih društava i drugih tijela koje su utvrdile države
članice – riječ je uglavnom o velikim poduzećima s više od 500 zaposlenih. Organizacija može
objaviti informacije u obliku zasebnog izvješća ili u okviru financijskih izvještaja ili godišnjih
izvješća, ili pak u nekom drugom obliku.
Kratki tematski pregled pod naslovom „Izvješćivanje o održivosti: pregled stanja u institucijama i
agencijama EU-a” dostupan je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika
EU-a. Kratki tematski pregled nije revizijsko izvješće i u njemu se utvrđuju činjenice povezane s
konkretnim pitanjem ili problemom.
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Revizori će u ponedjeljak, 17. lipnja u Bruxellesu voditi prvi forum na visokoj razini o
izvješćivanju o održivosti. Za više informacija, posjetite ECA website.
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