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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 12. junija 2019 

Poročanje EU o trajnostnosti in ciljih Združenih narodov za 
trajnostni razvoj je še vedno pomanjkljivo, svarijo revizorji 

Glede na nov pregled, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče, Evropska komisija kljub 
zavezanosti EU trajnostnosti in ciljem Združenih narodov za trajnostni razvoj ne poroča o tem, 
kako proračun in politike EU prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja, ali tega ne spremlja. Po besedah revizorjev gradniki za smiselno 
poročanje o trajnostnosti na ravni EU večinoma še niso vzpostavljeni. Komisija poročanja o 
trajnostnosti še ni vključila v poročanje o smotrnosti, med drugim zaradi pomanjkanja 
dolgoročne strategije o trajnostnem razvoju do leta 2030. Poročilo o trajnostnosti trenutno 
objavljata ena institucija in ena agencija EU, poročanje drugih pa je razdrobljeno. 

Organizacije s poročanjem o trajnostnosti, imenovanim tudi poročanje o družbeni odgovornosti 
podjetij ali nefinančno poročanje, objavljajo informacije o svojih gospodarskih, okoljskih in 
družbenih vplivih. V poročilu o trajnostnosti so predstavljene tudi njihove vrednote in model 
upravljanja, ponazorjena pa je tudi povezava med njihovo strategijo in zavezanostjo 
trajnostnemu svetovnemu gospodarstvu. 

EU je zavezana trajnostnosti in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. V skladu z zakonodajo EU 
morajo nekatera velika podjetja poročati o trajnostnosti, v svoja poročila pa vse pogosteje 
vključijo cilje trajnostnega razvoja. Revizorji so preučili, ali Komisija pri poročanju o trajnostnosti 
vodi z dobrim zgledom, in ocenili, ali so izpolnjeni predpogoji, kot je strategija s ciljnimi 
vrednostmi, o katerih se poroča. Preverili so tudi, ali druge institucije EU objavljajo poročila o 
trajnostnosti. 

„Državljani hočejo in potrebujejo zanesljive informacije o tem, kako EU prispeva k trajnostnemu 
razvoju na področjih, kot so podnebne spremembe,“ je povedala članica Evropskega računskega 
sodišča Eva Lindström, ki je pristojna za pripravo pregleda. „Glede na zavezanost EU ciljem 
trajnostnega razvoja bi Sodišče pričakovalo, da bo Komisija lahko poročala o doseženih 
rezultatih.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Eurostat trenutno že predstavlja statistične trende glede ciljev trajnostnega razvoja v EU, pri 
čemer se večinoma opira na informacije, ki jih zagotavljajo države članice. Vendar Komisija še ne 
poroča o prispevku proračuna in politik EU k agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. Izjema je 
področje zunanjega delovanja, v zvezi s katerim Komisija svoj sistem za poročanje o smotrnosti 
prilagaja trajnostnosti. 

Pri tem revizorji ugotavljajo, da EU še vedno nima strategije za trajnostni razvoj do leta 2030, s 
katero bi bili opredeljeni cilji trajnostnega razvoja, pomembni za EU, ter cilji in ciljne vrednosti, o 
katerih se poroča. Komisija je nedavno naredila korak v pravo smer in objavila dokument za 
razpravo, v katerem so predstavljeni scenariji za trajnostno Evropo. Vendar ta dokument ne 
vsebuje analize vrzeli, s katero bi bili opredeljeni dodatni ukrepi EU v zvezi s proračunom, politiko 
in zakonodajo, niti prispevka programov EU za porabo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 

Doslej sta poročila o trajnostnosti objavljala dva evropska organa, in sicer Evropska investicijska 
banka in Urad EU za intelektualno lastnino. V zvezi z drugimi institucijami in agencijami EU so 
revizorji ugotovili, da te zagotavljajo predvsem informacije o tem, kako vodenje organizacije 
vpliva na trajnostnost (npr. poraba papirja ali vode), ne poročajo pa o tem, kako so vprašanja 
trajnostnosti vključile v svoje načrte in strategije. 

V pregledu je obravnavan tudi izziv revidiranja poročil o trajnostnosti. Revizorji menijo, da 
tveganja glede trajnostnosti pogosto predstavljajo finančna tveganja, zaradi česar je treba 
trajnostnost upoštevati pri odločanju. Poleg tega je z zunanjim zagotovilom za poročila o 
trajnostnosti mogoče povečati njihovo verodostojnost in zaupanje deležnikov v predložene 
informacije ter zmanjšati tveganje lažnega zelenega oglaševanja (greenwashing), pri katerem se 
poročila na primer uporabljalo zgolj v oglaševalske namene.  

Revizorji so opredelili štiri izzive: 

o pripravo strategije EU o trajnostnosti in ciljih trajnostnega razvoja po letu 2020,  

o vključevanje trajnostnosti in ciljev trajnostnega razvoja v proračun EU in načrte v zvezi s 
smotrnostjo,  

o razvoj poročanja o trajnostnosti v institucijah in agencijah EU, 

o povečanje verodostojnosti z revizijo. 

Pojasnila za urednike 

Sedanje obveznosti EU v skladu z Direktivo 2014/95/EU za poročanje o informacijah v zvezi s 
trajnostnostjo se uporabljajo za velike subjekte javnega interesa. Zadevajo približno 7 400 
podjetij, bank in zavarovalnic, ki kotirajo na borzi, ter drugih subjektov, ki jih opredelijo države 
članice – to so večinoma velika podjetja z več kot 500 zaposlenimi. Organizacije lahko informacije 
objavijo kot samostojno poročilo, jih vključijo v svoja finančna ali letna poročila ali jih predstavijo 
v drugačni obliki. 

Hiter pregled primera Evropskega računskega sodišča z naslovom Poročanje o trajnostnosti: 
pregled stanja v institucijah in agencijah EU je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 
jezikih EU. V hitrem pregledu primera so predstavljena ugotovljena dejstva v zvezi s specifičnim 
vprašanjem ali problemom. Hiter pregled primera ni revizijsko poročilo.  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50325
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V ponedeljek, 17. junija, revizorji v Bruslju gostijo prvi forum na visoki ravni v zvezi s 
poročanjem o trajnostnosti. Za več informacij obiščite spletišče Sodišča. 

 

https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/en/Pages/default.aspx
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