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LV 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 12. jūnijā 

ES ziņošana par ilgtspēju un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
joprojām nenotiek, brīdina revidenti 

Lai gan ES ir apņēmusies panākt ilgtspēju un īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), 
Komisija neuzrauga un neziņo par to, kā ES budžets un politikas virzieni veicina ilgtspējīgu 
attīstību un IAM sasniegšanu, norādīts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas apskatā. Revidenti 
atzīst, ka pamatelementi, kas izmantojami jēgpilnai ziņošanai par ilgtspēju ES līmenī, vēl arvien 
lielā mērā nav izveidoti. Komisija joprojām nav iestrādājusi ilgtspēju ziņojumos par darbības 
rezultātiem, un tas skaidrojams arī ar to, ka nav ilgtermiņa stratēģijas ilgtspējīgai izaugsmei līdz 
2030. gadam. Ilgtspējas ziņojumus pašlaik publicē divas ES iestādes un aģentūras, bet citās 
ziņas par ilgtspēju ir sadrumstalotas. 

Ilgtspējas ziņojumos, kas zināmi arī kā korporatīvās sociālās atbildības apliecinājumi vai ziņošana 
par nefinanšu informāciju, organizācija publisko informāciju par tās ietekmi uz vidi, sociālo jomu 
un ekonomiku. Ilgtspējas ziņojumā ir arī izklāstītas tās vērtības un pārvaldības modelis, kā arī 
parādīta saikne starp tās stratēģiju un apņemšanos veidot ilgtspējīgu pasaules ekonomiku. 

ES ir apņēmusies panākt ilgtspēju un sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. ES tiesību aktos ir 
noteikts, ka lieliem uzņēmumiem ir jāziņo par ilgtspēju, un tie arvien biežāk savos ziņojumos 
iekļauj IAM. Revidenti pārbaudīja, vai Komisija rāda priekšzīmi, ziņojot par ilgtspējīgu attīstību, un 
novērtēja, vai ir ieviesti šādai ziņošanai vajadzīgie priekšnoteikumi, tādi kā stratēģija ar tajā 
formulētiem mērķiem. Viņi arī pārbaudīja, vai citas ES iestādes publicē ilgtspējas ziņojumus. 

“Iedzīvotāji vēlas saņemt ticamu informāciju par to, kā ES sekmē ilgtspējīgu attīstību tādās jomās 
kā klimata pārmaiņas, un šāda informācija viņiem ir nepieciešama,” sacīja par šo apskatu 
atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Eva Lindström. “Ņemot vērā ES apņēmību īstenot IAM, 
mēs sagaidām, ka Komisija spēj ziņot par sasniegtajiem rezultātiem.” 

Pašlaik Eurostat publicētajos statistiskas datos ir atspoguļotas tendences saistībā ar IAM Eiropas 
Savienībā, un to pamatā lielākoties ir dalībvalstu sniegtā informācija. Tomēr Komisija vēl neziņo 
par ES politikas virzienu un budžeta ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam. 
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Viens izņēmums ir ārējās darbības joma, kurā Komisija pielāgo savu darbības rezultātu ziņošanas 
sistēmu ilgtspējas aspektā. 

Šajā kontekstā revidenti norāda, ka ES joprojām nav ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam, kurā būtu formulēti Eiropas Savienībai būtiski ilgtspējīgas attīstības mērķi, un nav 
arī izstrādāti mērķi un uzdevumi, par kuru izpildi jāziņo. Nesen Komisija veica pasākumus 
pareizajā virzienā un publicēja pārdomu dokumentu, kurā aprakstīti scenāriji ilgtspējīgai Eiropai. 
Tomēr šajā dokumentā nav ietverta nepilnību analīze, kurā būtu norādīts, kas vēl jādara budžeta, 
politikas un likumdošanas jomā, un nav arī izklāstīts, kāds ir ES izdevumu programmu ieguldījums 
IAM sasniegšanā. 

Divas Eiropas Savienības struktūras – Eiropas Investīciju banka un Eiropas Savienības Intelektuālā 
īpašuma birojs – līdz šim ir publicējušas ilgtspējas ziņojumus. Revidenti konstatēja, ka pārējās 
ES iestādes un aģentūras galvenokārt sniedz informāciju par to, kā to darbība ietekmē ilgtspēju, 
piemēram, attiecībā uz patērēto papīru vai ūdeni. Tomēr tās neziņo, kā tās ir integrējušas 
ilgtspējas jautājumus savā plānošanā un stratēģijā. 

Apskatā ir minētas arī problēmas saistībā ar ilgtspējas ziņojumu revīziju. Revidenti uzskata, ka 
ilgtspējas riski bieži vien nozīmē finanšu riskus, tāpēc ir svarīgi lēmumu pieņemšanā rēķināties ar 
ilgtspējas jautājumiem. Turklāt ilgtspējas ziņojumu ārējā apliecināšana var palielināt ticamību un 
ieinteresēto personu uzticēšanos sniegtajai informācijai, kā arī samazināt zaļmaldināšanas risku 
jeb risku, ka ziņojumi tiks izmantoti sabiedrisko attiecību vajadzībām.  

Revidenti apzināja četras problēmas: 

o ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšana un IAM pēc 2020. gada;  

o ilgtspējas un IAM integrēšana ES budžetā un darbības rezultātu plānā;  

o ilgtspējas ziņojumu sagatavošana ES iestādēs un aģentūrās; 

o ticamības palielināšana, izmantojot revīziju. 

Piezīmes izdevējiem 

Pašreizējie ES ziņošanas pienākumi saskaņā ar Direktīvu 2014/95 saistībā ar informāciju par 
ilgtspēju attiecas uz lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām. Tie attiecas uz apmēram 7400 biržā 
kotētiem uzņēmumiem, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām un citām dalībvalstu noteiktām 
struktūrām; parasti tie ir uzņēmumi, kuros nodarbināti vairāk nekā 500 strādājošo. Organizācijas 
var publicēt informāciju kā atsevišķu ziņojumu, iekļaut to savos finanšu vai gada pārskatos vai 
sniegt citos veidos. 

ERP ātrais stāvokļa apskats “Ziņošana par ilgtspēju: ES iestāžu un aģentūru stāvokļa izvērtējums” 
ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. Ātrajā stāvokļa aprakstā ir pamatoti 
fakti saistībā ar konkrētu jautājumu vai problēmu; tas nav revīzijas ziņojums.  

Pirmdien, 2019. gada 17. jūnijā Briselē revidenti rīko pirmo augsta līmeņa forumu par ziņošanu 
ilgtspējas jomā. Vairāk informācijas sk. ECA website. 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/lv/Pages/default.aspx
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