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Pressmeddelande

Luxemburg den 12 juni 2019

EU:s redovisning avseende hållbarhet och FN:s mål för hållbar
utveckling är fortfarande otillräcklig, framhåller EU:s revisorer
Trots EU:s åtagande att verka för hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling, redovisar och
övervakar inte Europeiska kommissionen hur EU:s budget och politik bidrar till hållbar
utveckling och till att målen för hållbar utveckling uppnås, enligt en ny analys från Europeiska
revisionsrätten. Förutsättningarna för meningsfull hållbarhetsredovisning på EU-nivå är till stor
del ännu inte på plats, säger revisorerna. Kommissionen har ännu inte integrerat hållbarhet i
redovisningen av prestationer, bland annat på grund av att en långsiktig strategi för hållbar
utveckling fram till 2030 saknas. En EU-institution och en EU-byrå offentliggör för närvarande
hållbarhetsredovisningar, i övrigt är redovisningen fragmentarisk.
Genom hållbarhetsredovisning – även kallad redovisning av företagens sociala ansvar eller av
icke-finansiell information – offentliggör en organisation information sin ekonomiska,
miljömässiga och sociala påverkan. Hållbarhetsredovisningen presenterar även organisationens
värderingar och styrmodell och visar kopplingen mellan dess strategi och åtagande för en hållbar
global ekonomi.
EU verkar för hållbarhet och är fast beslutet att genomföra målen för hållbar utveckling. Enligt
EU:s lagstiftning ska vissa stora företag redovisa hållbarhet, och de inkluderar i allt större
utsträckning hållbarhetsmålen i sina redovisningar. Revisorerna undersökte om kommissionen
föregår med gott exempel när det gäller redovisning av hållbar utveckling och bedömde om
nödvändiga förutsättningar, till exempel en strategi med mål, finns på plats. De kontrollerade
även om andra EU-institutioner offentliggör hållbarhetsredovisningar.
”Medborgarna vill få och behöver tillförlitlig information om hur EU bidrar till hållbar utveckling
när det till exempel gäller klimatförändringarna”, sade Eva Lindström, den ledamot av
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för analysen. ”Med tanke på att EU har åtagit sig att
genomföra målen för hållbar utveckling skulle man förvänta sig att kommissionen kan redovisa
uppnådda resultat.”

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens snabbanalys.
Hela analysen finns på www.eca.europa.eu.
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För närvarande presenterar redan Eurostat statistiska trender för målen för hållbar utveckling i
EU som till stor del bygger på information från medlemsstaterna. Kommissionen redovisar dock
ännu inte hur EU:s budget och politik bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ett undantag
är området yttre åtgärder där kommissionen anpassar sitt system för prestationsrapportering till
hållbarhet.
Revisorerna konstaterar att EU fortfarande saknar en strategi för hållbar utveckling fram till 2030
som fastställer vilka hållbarhetsmål som är relevanta för EU och vilka mål och delmål
redovisningen ska omfatta. Kommissionen vidtog nyligen åtgärder i rätt riktning och
offentliggjorde ett diskussionsunderlag med scenarier för ett hållbart Europa. Det dokumentet
innehåller emellertid varken en bristanalys av vad EU mer behöver göra i budgethänseende,
politiskt och på lagstiftningsområdet eller uppgifter om hur EU:s utgiftsprogram bidrar till
genomförandet av målen för hållbar utveckling.
Två europeiska organ – Europeiska investeringsbanken och Europeiska unionens
immaterialrättsmyndighet – har hittills offentliggjort hållbarhetsredovisningar. Vad beträffar EU:s
övriga institutioner och byråer konstaterade revisorerna att de framför allt lämnar information
om hur driften av organisationen påverkar hållbarheten, till exempel deras förbrukning av papper
eller vatten. De redovisar dock inte hur de har integrerat hållbarhetsfrågor i sin planering och
strategi.
Analysen tar också upp den utmaning som det innebär att granska hållbarhetsredovisningar.
Revisorerna säger att hållbarhetsrisker ofta är finansiella risker, vilket understryker betydelsen av
att hänsyn tas till hållbarhet i beslutsfattandet. Externt bestyrkande av hållbarhetsredovisningar
kan dessutom öka trovärdigheten och intressenternas tillit till den lämnade informationen samt
minska risken för grönmålning, det vill säga att redovisningarna endast används i PR-syfte.
Revisorerna identifierar följande fyra utmaningar:
o

Utarbeta en EU-strategi för hållbarhet och målen för hållbar utveckling för perioden efter
2020.

o

Integrera hållbarhet och målen för hållbar utveckling i EU:s budget och i prestationsplaner.

o

Utveckla hållbarhetsredovisningen vid EU:s institutioner och byråer.

o

Öka trovärdigheten genom revision.

Meddelande till redaktörer
EU:s nuvarande redovisningsskyldigheter enligt direktiv 2014/95/EU om hållbarhetsrelaterad
information gäller stora företag av allmänt intresse. De berör omkring 7 400 börsföretag, banker,
försäkringsbolag och andra företag som identifierats av medlemsstaterna – i regel stora företag
med över 500 anställda. Organisationer kan offentliggöra informationen i en fristående rapport,
som en del av sina finansiella eller årliga rapporter eller på andra sätt.
Revisionsrättens snabbanalys Hållbarhetsredovisning: en beskrivning av läget vid EU:s
institutioner och byråer finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. I en
snabbanalys fastställs fakta om ett visst ämne eller problem; den är inte en granskningsrapport.
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Måndagen den 17 juni är revisionsrätten värd i Bryssel för det första högnivåforumet om
hållbarhetsredovisning. Mer information finns på revisionsrättens webbplats.
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