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Resumé 
I Den Europæiske Union har forpligtet sig til at gennemføre 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og dens 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne). I denne 
gennemgang gøres der status over SDG- og bæredygtighedsrapporteringen på EU-
niveau såvel som i de enkelte EU-institutioner og -agenturer. 

II Ved bæredygtighedsrapportering forstås, at en organisation måler, offentliggør og 
over for interne og eksterne interessenter står til regnskab for sin organisatoriske 
performance med hensyn til at opfylde målet om bæredygtig udvikling. 
Bæredygtighedsrapportering er både et ledelses- og et ansvarlighedsværktøj. 
Organisationen rapporterer bl.a. om, hvordan den tager hensyn til 
bæredygtighedsspørgsmål i sine aktiviteter, og om sine miljømæssige, sociale og 
økonomiske virkninger. 

III Der er ingen specifik retlig bestemmelse, der forpligter Kommissionen eller andre 
EU-institutioner til at udarbejde bæredygtighedsrapporter. Eftersom EU har forpligtet 
sig til at gennemføre SDG'erne og generelt sikre en bæredygtig udvikling, ville man 
imidlertid forvente, at bæredygtighedsrapportering var en integrerende del af 
rapporteringen om performance og resultater.  

IV Denne gennemgang viser, at Kommissionen ikke rapporterer om EU-budgettets 
eller EU-politikkernes bidrag til at opfylde SDG'erne. En undtagelse er området 
foranstaltninger udadtil, hvor Kommissionen er begyndt at tilpasse sit 
performancerapporteringssystem, så det omfatter SDG'erne og bæredygtighed. 
Kommissionen har for nylig offentliggjort et oplæg, hvor den beskriver et udvalg af sine 
politikker vedrørende SDG'erne. EU's statistiske kontor (Eurostat) offentliggør en 
samlet beskrivelse af EU's fremskridt hen imod opfyldelse af målene for bæredygtig 
udvikling. I den forbindelse gøres der imidlertid ikke forsøg på at måle EU-politikkernes 
og EU-budgettets bidrag til at gennemføre 2030-dagsordenen. 

V Denne gennemgang afslører også, at de nødvendige forudsætninger for en 
meningsfuld bæredygtighedsrapportering stort set ikke er på plads endnu. 
Kommissionen har offentliggjort et oplæg, som skitserer scenarier for et bæredygtigt 
Europa, men den har ikke på nuværende tidspunkt en EU-strategi, der omfatter 
SDG'erne frem mod 2030.  
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VI I denne gennemgang undersøges det også, hvad EU-institutionerne (ud over 
Kommissionen) og EU-agenturerne gør med hensyn til bæredygtighedsrapportering. Vi 
konstaterede, at kun én EU-institution, Den Europæiske Investeringsbank, og ét EU-
agentur, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, offentliggør en 
bæredygtighedsrapport. De andre EU-institutioner og -agenturer indsamler 
oplysninger om bæredygtighed og offentliggør dem somme tider, men det gøres på en 
fragmentarisk og ufuldstændig måde og uden at dække alle bæredygtighedsaspekter. 
De pågældende oplysninger vedrører hovedsagelig, hvordan organisationernes drift 
påvirker deres bæredygtighed, snarere end hvordan de har taget hensyn til 
bæredygtighed i deres samlede strategier og aktiviteter. 

VII Denne gennemgang fremhæver de fordele, som organisationer kan opnå ved at 
anvende bæredygtighedsrapportering, og beskriver udviklingen inden for revision af 
bæredygtighedsrapportering. Den giver også eksempler på praksis i medlemsstaterne, 
både i den offentlige og i den private sektor.  

VIII Vi identificerer fire udfordringer for bæredygtighedsrapporteringen i EU's 
institutioner og agenturer: 

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

o Integrering af bæredygtighed og SDG'erne i EU's budget og performanceramme 

o Udvikling af bæredygtighedsrapporteringen i EU's institutioner og agenturer 

o Styrkelse af bæredygtighedsrapporteringens troværdighed gennem revision 
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Indledning 

Bæredygtig udvikling og bæredygtighed 

01 Bæredygtig udvikling defineres normalt som en udvikling, der opfylder nutidens 
behov uden at bringe kommende generationers mulighed for at opfylde deres egne 
behov i fare1.  

02 Bæredygtig udvikling forstås som en samlet tilgang, der sammenkæder tre søjler: 
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed2. Denne sammenkædning kræver 
ikke nødvendigvis et valg mellem miljømæssig udvikling og økonomisk udvikling3. 
Bæredygtig udvikling kan derimod skabe job og vækst4. 

03 Bæredygtighed får øget opmærksomhed med erkendelsen af, at 
klimaændringerne allerede forandrer økonomier og samfund og påvirker forskellige 
dele af samfundet på forskellige måder5. Dette illustrerer, at miljømæssig, social og 
økonomisk bæredygtighed er tæt forbundet. Det Europæiske Center for Politisk 
Strategi - Kommissionens "tænketank" - har fremhævet manglende bevidsthed om 
disse forbindelser som en af de centrale risici for en bæredygtig fremtid for EU6. 

04 Vedtagelsen af 2030-dagsordenen7 og dens 17 SDG'er i FN's Generalforsamling 
har givet bæredygtig udvikling på verdensplan et betydeligt nyt momentum. SDG'erne 
(figur 1) er baseret på de tre bæredygtighedsdimensioner og omfatter elementer af 
økonomisk udvikling, social inklusion og bæredygtig miljøforvaltning8. I modsætning til 
de foregående mål - årtusindudviklingsmålene - er SDG'erne universelle og henvendt 
til alle lande. 
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Figur 1 - De 17 mål for bæredygtig udvikling 

 
Kilde: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © De Forenede 
Nationer. 

05 Den Europæiske Union og dens medlemsstater9 har forpligtet sig til at 
gennemføre 2030-dagsordenen og bidrage til at opfylde SDG'erne. Hertil kommer, at 
bæredygtig udvikling er forankret i EU-traktaterne (tekstboks 1). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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Tekstboks 1 

EU's forpligtelse til og forståelse af bæredygtig udvikling 

Efter at have forpligtet sig til 2030-dagsordenen udtalte Kommissionen følgende: 
"EU støtter op om en udvikling, der opfylder nutidens behov uden at bringe 
kommende generationers mulighed for at opfylde deres egne behov i fare. Et 
værdigt liv for alle inden for planetens grænser, der forener økonomisk velstand og 
effektivitet, fredelige samfund, social inklusion og miljømæssigt ansvar, er essensen 
af bæredygtig udvikling." 

Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid - En europæisk indsats for 
bæredygtighed 

Bæredygtig udvikling var allerede inden 2030-dagsordenen fastsat som et mål i EU-
traktaterne: 

"[Unionen] arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et 
højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten … [Den] bidrager til … 
bæredygtig udvikling af jorden". 

Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) 

Bæredygtig udvikling er et vigtigt element i målene for EU's foranstaltninger udadtil, 
hvor EU skal:  

fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende i 
udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen. 

Artikel 21, stk. 2, i TEU 

Bæredygtighedsrapportering 

06 Ved bæredygtighedsrapportering forstås, at en organisation måler, offentliggør 
og over for interne og eksterne interessenter står til regnskab for sin organisatoriske 
performance med hensyn til at opfylde målet om bæredygtig udvikling. Organisationen 
rapporterer bl.a. om, hvordan den tager hensyn til bæredygtighedsspørgsmål i sine 
aktiviteter, og om sine miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger. Global 
Reporting Initiative (GRI) er en nøgleaktør i forbindelse med støtten til denne udvikling 
og udgiver de mest almindeligt anvendte standarder10. Ifølge GRI's definition er en 
bæredygtighedsrapport en rapport, som en virksomhed eller organisation offentliggør 
om sine daglige aktiviteters økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger, og som 
endvidere præsenterer organisationens værdier og forvaltningsmodel og 
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dokumenterer forbindelsen mellem dens strategi og dens forpligtelse til en bæredygtig 
global økonomi11. Virksomheders bæredygtighedsrapporter tager i stigende grad 
hensyn til SDG'erne12. 

07 Bæredygtighedsrapportering som fænomen er udviklet i den private sektor og er 
langsomt ved at sprede sig til den offentlige sektor, hvor rapportering kan foretages af 
statsejede virksomheder eller offentlige enheder. Hensigten med denne gennemgang 
er at beskrive eksempler fra den private sektor for at vise udviklingsmulighederne 
inden for bæredygtighedsrapportering. I den private sektor bruges der forskellige 
udtryk om bæredygtighedsrapportering: "rapportering af ikkefinansielle oplysninger", 
"rapportering om virksomheders sociale ansvar (CSR)", "rapportering om 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG)". Bæredygtighedsrapportering 
indgår også i "udvidet ekstern rapportering (EER)" og "integreret rapportering". I 
denne gennemgang bruger vi konsekvent udtrykket "bæredygtighedsrapportering". 

08 Trods ovenstående detaljerede definition er der stor forskel på 
bæredygtighedsrapporterne i den private sektor, hvor nogle kun omhandler en 
bestemt miljøpåvirkning, f.eks. en virksomheds anvendelse af vand, mens andre 
rapporterer om den bredere integration af bæredygtighed i en virksomheds 
forretningsprocesser som helhed, f.eks. hvordan klimaændringer reducerer 
tilgængeligheden af vand og truer virksomhedens forretningsmodel13. Figur 2 
illustrerer disse to perspektiver: den effekt, som en organisations aktivitet kan have på 
klimaændringerne, og den effekt, som klimaændringerne kan have på 
forretningsaktiviteterne. 

Figur 2 - To perspektiver for bæredygtighedsrapporter om 
klimaændringer14 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på Kommissionens høringsdokument om ajourføring af de ikkebindende 
retningslinjer for ikkefinansiel rapportering. 

Klimaændringernes indvirkning på 
organisationen

Organisationens indvirkning på 
klimaændringerne
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09 Med direktiv 2014/95 gjorde EU rapportering af ikkefinansielle oplysninger om 
bestemte minimumskriterier for bæredygtighed obligatorisk for visse store 
virksomheder (jf. tekstboks 2). Eksempler på rapportering i den offentlige sektor og fra 
statsejede selskaber kan ses i visse medlemsstater15 (tekstboks 3). 

Tekstboks 2 

EU-direktiv 2014/95 indførte en rapporteringsforpligtelse for visse 
store virksomheder16 

EU's nuværende krav om rapportering af bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
finder anvendelse på store virksomheder af offentlig interesse. Der er i alt tale om 
ca. 7 400 børsnoterede selskaber, banker, forsikringsselskaber og andre enheder, 
som er udpeget af medlemsstaterne17. I henhold til direktivet er det generelt store 
virksomheder med over 500 ansatte. 

Ifølge en 2017-undersøgelse fra GRI, CSR Europe og Accountancy Europe om 
gennemførelsen af direktivet har nogle medlemsstater udvidet direktivets 
anvendelsesområde18. F.eks. har Sverige sænket tærsklen fra 500 til 250 ansatte, og 
både Sverige og Danmark kræver, at alle store virksomheder fremlægger rapporter 
med ikkefinansielle oplysninger. Dette er også et krav til spanske virksomheder med 
en omsætning på 2 milliarder euro og 4 000 ansatte. Nogle medlemsstater anvender 
direktivet på statskontrollerede virksomheder og store kommuner19. 

Flere medlemsstater har specifikt inkluderet pensionsfonde og 
porteføljeadministrationsselskaber20. Det Forenede Kongerige og Luxembourg, der 
er de største hjemsteder for investeringsfonde i EU, har ikke taget dette skridt. 

Jf. punkt 18 for en beskrivelse af de former for bæredygtighedsoplysninger, der 
rapporteres.  

 

Tekstboks 3 

Bæredygtighedsrapportering i svenske statsejede virksomheder 

Svenske statsejede virksomheder har siden 2008 rapporteret om bæredygtighedens 
indvirkning på deres forretning og deres indvirkning på bæredygtigheden. De 47 
svenske statsejede virksomheder, som har en samlet værdi på 53,3 milliarder euro, 
skal i deres årsrapporter fremlægge oplysninger om deres finansielle og 
ikkefinansielle mål, om deres performance og om deres behandling af 
bæredygtighedsspørgsmål i almindelighed. Ifølge statens ejerskabspolitik fra 2017 
skal statsejede virksomheder analysere de globale mål for bæredygtig udvikling i 
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2030-dagsordenen for at identificere de mål, som hvert selskab gennem sine 
aktiviteter har indvirkning på og bidrager til at opfylde. 

10 2030-dagsordenen opfordrer regeringerne til frivilligt at sende FN nationale 
rapporter om deres lands fremskridt hen imod opfyldelse af SDG'erne. Disse rapporter 
bør omhandle landenes performance med hensyn til at gennemføre en bæredygtig 
udvikling. I marts 2019 havde 24 af de 28 EU-medlemsstater fremlagt en sådan 
rapport21. Rapportering til FN kan også finde sted på EU-niveau, og Rådet og Europa-
Parlamentet har anmodet Kommissionen om at udarbejde en rapport til FN22 
(punkt 56). 

11 Figur 3 giver et overblik over de forskellige niveauer af rapportering om 
bæredygtig udvikling. 

Figur 3 - Hvem kan udarbejde bæredygtighedsrapporter? 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Årsager til at rapportere om bæredygtighed 

12 I den private sektor rapporterer virksomheder hovedsagelig om bæredygtighed 
som reaktion på krav fra investorer, civilsamfund og forbrugere. De finansielle 
markeder og investorerne lægger stadig større pres på virksomhederne for at oplyse 
om bæredygtighedsrelaterede risici. Det skyldes, at bæredygtighedsrisici også i 
stigende grad betragtes som økonomiske risici. Oplysninger om virksomheders 
klimarelaterede risici og muligheder gør det f.eks. muligt for investorer at foretage en 
bedre vurdering af investeringer og aktiver og træffe mere effektive 
forretningsbeslutninger23. 

13 Erhvervslivet og den offentlige sektor har forskellige drivkræfter - erhvervslivet 
skal i sidste ende opnå en fortjeneste, mens den offentlige sektor har til formål at 
levere offentlige goder. Det er imidlertid afgørende for begge at sikre deres 
interessenters tilfredshed, og derfor kan motivationen for og fordelene ved 
rapportering være den samme i den private og den offentlige sektor. Figur 4 viser de 
forskellige bevæggrunde i forbindelse med de to grundlæggende rapporteringsformål: 
(1) rapportering som et redskab til forvaltning, og (2) rapportering som et redskab til at 
stille ledelsen eller organisationen til regnskab. 

14 Ifølge GRI tilvejebringer bæredygtighedsrapportering i den offentlige sekter 
samlet set en ramme, som gør det muligt at sammenkæde organisationens 
økonomiske performance med dens anvendelse af og indvirkning på de væsentlige 
ressourcer og relationer, som den er afhængig af24. Rapportering af nøgleoplysninger 
om en offentlig organisations performance kan ifølge GRI øge gennemsigtigheden og 
ansvarligheden og tjene som vejledning med hensyn til forvaltning og etisk adfærd25. 
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Figur 4 - Intern og ekstern motivation for bæredygtighedsrapportering 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Hvad der skal med i bæredygtighedsrapporter, og hvor de skal 
offentliggøres 

15 Det afgørende begreb i forbindelse med vurderingen af, hvad der skal 
rapporteres, er "væsentlighed". Kun "væsentlige" eller vigtige forhold forventes 
offentliggjort - og derfor kan de fremlagte oplysninger variere betydeligt fra 
organisation til organisation, afhængigt af deres væsentlighedsvurdering. 
Sammenlignet med finansiel rapportering, hvor væsentlighed defineres finansielt, er 
det i forbindelse med bæredygtighedsrapportering en mere kompleks og undertiden 
mindre håndgribelig opgave at definere væsentlighed (tekstboks 4). 

Tekstboks 4 

Forskellige definitioner af væsentlighed i forbindelse med finansiel og 
ikkefinansiel rapportering 

I forbindelse med finansiel rapportering definerer EU "væsentlige" oplysninger som 
"oplysninger, hvis udeladelse eller fejlagtige angivelse med rimelighed kan forventes 
at påvirke beslutninger, som brugerne tager på grundlag af virksomhedens 
regnskaber. Væsentligheden af enkelte poster vurderes på baggrund af andre 
tilsvarende poster"26. 

I forbindelse med ikkefinansiel rapportering er det med hensyn til væsentlighed 
fastsat, der skal fremlægges oplysninger "i det omfang, det er nødvendigt for 
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forståelsen af [virksomhedens] udvikling, resultat, situation og dens aktivitets 
påvirkning"27. 

Ifølge GRI bør en bæredygtighedsrapport dække aspekter, som afspejler 
organisationens væsentlige økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger, eller 
som i væsentlig grad påvirker interessenternes vurderinger og beslutninger28. Det 
betyder, at en organisations væsentlighedsvurdering også bør tage hensyn til, hvad 
dens interessenter (f.eks. investorer) betragter som væsentligt for organisationen. 

16 Tekstboks 5 viser, hvad ikkefinansiel rapportering kan betyde i praksis. 

Tekstboks 5 

Ikkefinansiel rapportering i en bank og et bryggeri 

En bank kan mene, at dens eget vandforbrug i kontorer og filialer ikke er et 
væsentligt spørgsmål, der skal indgå i dens ledelsesberetning. På den anden side kan 
banken vurdere, at de sociale og miljømæssige konsekvenser af projekter, som den 
finansierer, og dens rolle med hensyn til at støtte realøkonomien i en by, en region 
eller et land er væsentlige oplysninger29. 

Et bryggeri kan derimod mene, at dets vandforbrug under ølproduktionen er et 
væsentligt spørgsmål, og omtale det i sin ledelsesberetning. Det kan også oplyse om 
klimaændringernes indvirkning på dens forretning, hvis de indebærer potentiel 
vandmangel på forskellige produktionssteder. 

17 For at præcisere, hvad der er væsentligt, og hvad der kan være relevante 
økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter, har flere organisationer udviklet 
retningslinjer (eller frivillige standarder) for bæredygtighedsrapportering i den private 
sektor: f.eks. GRI, International Integrated Reporting Council (IIRC) og Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). GRI's retningslinjer er de mest udbredte. I 2019 
samledes en række af disse organisationer30 om den såkaldte "Corporate Reporting 
Dialogue" for at sikre bedre overensstemmelse mellem deres rapporteringsrammer 
med det formål at lette udarbejdelsen af rapporter og forbedre rapporternes 
oplysninger til centrale interessenter, især investorer31. 

18 EU-direktiv 2014/95 om ikkefinansiel rapportering og Kommissionens 
retningslinjer tillader anvendelse af alle disse eksisterende rammer32. Rapporteringen 
skal som minimum indeholde oplysninger vedrørende "miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse"33. For en 
undergruppe af virksomheder er det obligatorisk at rapportere om mangfoldighed 
(f.eks. med hensyn til køn).  
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19 Det oprindelige formål med direktivet var at dække både virksomhedernes effekt 
på bæredygtigheden og - omvendt - bæredygtighedsudfordringernes effekt på 
virksomhederne. Forskning har dog vist, at organisationernes rapportering har tendens 
til at fokusere på det første af disse aspekter, f.eks. deres miljøpåvirkning. Der har 
været mindre rapportering om, hvordan virksomhederne påvirkes af 
bæredygtighedsrelaterede risici, og om, hvordan de integrerer disse risici i deres 
forretningsmodel34. 

20 Ifølge Kommissionen er der stadig væsentlige mangler og akut brug for yderligere 
forbedringer med hensyn til oplysningernes kvantitet, kvalitet og sammenlignelighed, 
så de kan opfylde investorers og andre interessenters behov35. På linje med den 
internationale udvikling36 gennemførte Kommissionen i foråret 2019 en offentlig 
høring om ajourføring af retningslinjerne for gennemførelse af direktivet med henblik 
på at give mere vejledning om klimarelaterede oplysninger37. Der er også foreslået 
specifik lovgivning vedrørende den finansielle sektor, hvor Kommissionen 
konstaterede, at institutionelle investorer, kapitalforvaltere og finansielle rådgivere 
stadig ikke konsekvent tager højde for bæredygtighedsfaktorer og -risici i 
investeringsprocessen38. 

21 Organisationer kan offentliggøre deres oplysninger som en særskilt rapport, som 
del af deres regnskab eller årsberetning eller på andre måder. EU-direktivet lader 
således disse muligheder stå åbne, og kun et mindretal af medlemsstaterne39 har 
besluttet at kræve offentliggørelse i en integreret form40. Hvad angår ansvarlighed og 
gennemsigtighed over for interessenter anbefaler flere faglige sammenslutninger, at 
organisationer offentliggør oplysningerne i deres årsberetning, regnskab eller årlige 
forvaltningsrapport for at styrke disse aspekter41. Med hensyn til Europa-
Kommissionen har vi tidligere anbefalet, at den fremlægger en enkelt 
ansvarlighedsrapport eller en serie af ansvarlighedsrapporter. Heri bør bl.a. indgå en 
rapport om de ikkefinansielle resultater, oplysninger om aktiviteterne og en 
redegørelse for den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang og lang sigt42.   
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Gennemgangens omfang og metode 
22 Denne gennemgang giver et overblik over, hvordan EU og dets institutioner og 
agenturer rapporterer om bæredygtig udvikling. Den gør status over rapporteringen 
om opfyldelsen af SDG'erne på EU-niveau og bæredygtighedsrapporteringen i de 
enkelte EU-institutioner og -agenturer. 

23 Vi har foretaget denne gennemgang af fire hovedårsager: 

o Rådet og Europa-Parlamentet har opfordret Kommissionen til senest i 2019 at 
rapportere til FN om EU's interne og eksterne gennemførelse af 2030-
dagsordenen43. Europa-Parlamentet har også opfordret til aflæggelse af årlige 
rapporter om EU's fremskridt i gennemførelsen af SDG'erne44. 

o 2018 var det første år, hvor store virksomheder af offentlig interesse i henhold til 
EU-lovgivningen var forpligtet til at rapportere om bæredygtighed45. Vi ønskede 
at undersøge, hvad EU's institutioner og agenturer havde gjort på dette område 
for eventuelt at gå foran med et godt eksempel. 

o 2030 nærmer sig hastigt, og ifølge Kommissionen er der i EU's medlemsstater, 
virksomheder og civilsamfund en bred anerkendelse af, at et styrket engagement 
er nødvendigt for at opfylde SDG'erne46. Bæredygtighedsrapportering kan bidrage 
til at omsætte dette engagement i handling. 

o Bæredygtighedsrapportering er en af de målsætninger, der nævnes i SDG'erne, 
som tilskynder virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at 
arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres 
rapporteringscyklus. 

24 I denne gennemgang fremhæver vi forudsætningerne for en meningsfuld 
rapportering om bæredygtighed og redegør for status i EU's organer for så vidt angår 
bæredygtighedsrapportering. Vi vurderer revisorers rolle på dette område og 
overvejer de fremtidige udfordringer i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. 

25 Denne gennemgang er ikke en revision. Det er en analyse hovedsagelig baseret 
på offentligt tilgængelige oplysninger. Analysen inddrager arbejde udført med henblik 
på vores årsberetninger og en række særberetninger. Vi gennemførte også interview 
og en spørgeundersøgelse. Nærmere oplysninger om vores metode kan findes i 
bilag II. 
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Forudsætningerne for 
bæredygtighedsrapportering 
26 En bæredygtighedsrapport er resultatet af en proces. I dette afsnit beskrives 
forudsætningerne for en meningsfuld rapportering om bæredygtighed, baseret på 
eksisterende retningslinjer og rapporteringsrammer. Vi fokuserer navnlig på tre 
afgørende forudsætninger: 

o inddragelse af interessenter 

o udvikling af en strategi  

o integrering af bæredygtighed i budgetprocessen på grundlag af målsætninger, der 
måles ved hjælp af indikatorer. 

Inddragelse af interessenter 

27 Inddragelse af interessenter er et vigtigt element i hele processen for 
bæredygtighedsrapportering. Kommissionen har anerkendt betydningen af at inddrage 
borgernes og andre interessenters synspunkter i EU's politiske beslutningstagning47. 
Ud over Rådet og Parlamentet, som holder Kommissionen ansvarlig, er EU's borgere og 
skatteydere, virksomheder og civilsamfund interessenter i forbindelse med 
bæredygtighedsrapporteringen fra EU's institutioner og agenturer (figur 5). 



 18 

 

Figur 5 - Interessenter i forbindelse med bæredygtighedsrapportering 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på GRI 101. 

28 I et nyligt eksempel på inddragelse af interessenter har Kommissionen oprettet 
en multistakeholderplatform, der skal støtte og rådgive Kommissionen og alle de 
interessenter, der er involveret i gennemførelsen af SDG'erne på EU-niveau48. 
Platformen består af 30 repræsentanter for civilsamfundet, den offentlige sektor og 
den private sektor49. 

Udvikling af en strategi 

29 Hvis rapporteringen skal være meningsfuld, skal den være forankret i 
organisationens strategiske mål og hele dens politik-/forretningscyklus. På denne 
måde bliver bæredygtighed en integrerende del af organisationens 
resultatstyringsramme (figur 6)50. De forskellige trin understøtter hinanden, og 
anvendelsen af oplysninger er vigtig gennem hele processen. 
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Figur 6 - Vigtige skridt til integrering af bæredygtighed i 
performancerammer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

30 OECD og EU's Fælles Forskningscenter anfører, at der på grund af de mange 
synergier og komplementariteter mellem SDG'erne51 - men også de potentielle valg 
mellem dem - er behov for en systematisk tilgang til at sikre sammenhæng i 
politikkerne og til at identificere, forstå og håndtere samspillet mellem tæt forbundne 
SDG'er. Vi så på, om EU og navnlig Kommissionen har strategier, som fastsætter mål og 
målsætninger, der kan rapporteres om. 

31 Efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen i 2015 offentliggjorde Kommissionen en 
meddelelse, hvoraf det fremgår, at der allerede blev taget hensyn til SDG'erne i EU's 
indsats og samlede strategi (Europa 2020-strategien og Juncker-Kommissionens 10 
prioriteter)52. Kommissionen anså det derfor ikke for nødvendigt at foretage 
ændringer i den strategiske ramme. Som følge heraf har de eksisterende 
målsætninger, på nær nogle vedrørende energi og klima53, en tidshorisont for 
opfyldelse og overvågning frem til 2020 og ikke frem til 203054. 
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32 Ifølge Kommissionen var én af årsagerne til denne tilgang, at EU's flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 allerede var i gang, da 2030-dagsordenen blev 
fremlagt i 2015 (figur 7). 

Figur 7 - Tidslinjer for de vigtigste EU-strategier og 2030-dagsordenen  

 
Kilde: Revisionsretten. 

33 I flere af vores tidligere beretninger har vi anerkendt de politiske vanskeligheder, 
som er forbundet med disse omstændigheder, og kommenteret de overlappende og 
usynkroniserede strategiske rammer og mandatperioder55. Da FFR for 2021-2027 blev 
udarbejdet i 2018, fandtes der imidlertid stadig ingen samlet EU-strategi for perioden 
efter 2020. Vi har tidligere fremhævet, at forslagene til FFR for 2021-2027 blev 
offentliggjort, uden at de var understøttet af en fælles EU-strategi eller et sæt mål56. 

34 Kommissionen meddelte os, at de politiske mål, der blev fastsat i 
Bratislavaerklæringen fra 2016 og Romerklæringen fra 201757, efter dens opfattelse 
var tilstrækkelige til at udarbejde FFR for 2021-2027. Nogle FFR-forslag henviser 
udtrykkeligt til, at instrumenterne (f.eks. Horisont Europa) skal bidrage til opfyldelsen 
af SDG'erne. 

35 Europa-Parlamentet58, Det Europæiske Råd59 og EU-Rådet60 har gentagne gange 
opfordret til gennemførelse af en strategi vedrørende 2030-dagsordenen. I 2017 
opfordrede både Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til at fremlægge en 
overordnet strategi for gennemførelsen af SDG'erne61. Efter Rådets opfattelse burde 
en sådan strategi have været på plads medio 2018, så den kunne fungere som 
rettesnor for alle EU's politikker og programmer - med både mellem- og langsigtede 
mål - og fastlægge EU's vision for et bæredygtigt Europa også efter 2030-dagsordenen. 
I 2018 udtalte Det Europæiske Råd, at Kommissionens oplæg burde bane vejen for en 
omfattende gennemførelsesstrategi i 201962. 
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36 Kommissionen offentliggjorde i januar 2019 et oplæg om bæredygtig udvikling63, 
som oprindelig skulle være fremlagt tidligere. Oplægget indeholder tre 
fremtidsscenarier som inspiration for den næste Kommissions arbejde med at støtte 
overgangen til et bæredygtigt Europa i 2030: 

1) En overordnet EU-strategi for SDG'erne som rettesnor for EU's og 
medlemsstaternes indsats 

2) Fortsat integrering af SDG'erne i alle relevante EU-politikker gennemføres af 
Kommissionen, men de enkelte medlemsstater kan ikke pålægges at handle 

3) Prioritering af eksterne tiltag og konsolidering af de nuværende ambitioner for 
bæredygtighed på EU-plan. 

37 Oplægget samler relevante analyser og data. Det indeholder også en beskrivelse 
af udvalgte politiske initiativer fra Kommissionen vedrørende SDG'erne og præsenterer 
de politikområder, der har betydning for bæredygtig udvikling. Dette er et skridt i den 
rigtige retning. Oplægget præsenterer dog udviklinger i EU snarere end virkningerne af 
EU's politik og/eller EU-budgettets bidrag til gennemførelsen af SDG'erne. 

38 Oplægget fremhæver nogle områder, hvor Kommissionen selv mener, at den bør 
gøre mere. Oplægget indeholder imidlertid ikke en mangelanalyse, som angiver, 
hvordan SDG'erne passer med de eksisterende prioriteter, og det indeholder heller 
ikke en vurdering af, hvad mere der skal gøres med hensyn til EU's politik og 
lovgivning64. Rådet havde opfordret til udarbejdelse af en sådan mangelanalyse i 2017 
og efter offentliggørelsen af oplægget i 2019 gentog Parlamentet denne opfordring65. 

Integrering 

39 Integrering af bæredygtighedsspørgsmål i de vigtigste budgetprocesser, 
forretningsmæssige mål eller politikker er en anden forudsætning for 
bæredygtighedsrapportering.  

40 I 2016 udtalte Kommissionen, at den ville "integrere de bæredygtige 
udviklingsmål i EU's politikker og initiativer med bæredygtig udvikling som et vigtigt 
ledende princip bag alle [sine] politikker"66. Kommissionen er begyndt at give 
oplysninger om, hvorvidt og hvordan denne integrering har fundet sted. Siden 2017 
har programerklæringerne indeholdt generelle beskrivelser (uden finansielle 
angivelser) af, hvordan programmerne bidrager til at opfylde SDG'erne. I 2018 
udarbejdede Kommissionen et diagram, der sammenholdt udvalgte 
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udgiftsprogrammer med SDG'erne og fremhævede de seneste initiativer. 
Kommissionen skønner, at næsten alle programmer bidrager til at opfylde et eller flere 
af SDG'erne67. Den understreger imidlertid, at disse oplysninger er beregnet til 
kommunikationsformål (og ikke til rapportering). Når man ser bort fra området EU's 
foranstaltninger udadtil, findes der ingen systematisk analyse eller 
rapporteringsramme med hensyn til, hvordan de individuelle programmer eller dele af 
budgettet bidrager til gennemførelsen af SDG'erne. 

41 European Think Tanks Group vurderede, at Kommissionens kortlægning af 
bæredygtighedsspørgsmål var nyttig til kommunikationsformål, men at den ikke hjalp 
Kommissionen til at gøre bæredygtighed til en prioritet for EU's finansiering på de 
forskellige politikområder68. Europa-Parlamentet har også opfordret Kommissionen til 
at øge "integrering af bæredygtig udvikling i alle finansieringsmekanismerne og 
budgetposterne" og "skærpe ansvaret for leveringen af kollektive resultater gennem 
FFR"69. 

42 Det er ikke let at integrere tværgående spørgsmål (f.eks. klimaforandringer eller 
ligestilling mellem kønnene) i hele budgettet. Vi fremhævede i vores 2016-beretning 
om integrering af klimaindsatsen70, at integrering af bare ét SDG (modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer) i EU-budgettet giver adskillige udfordringer. Vi påpegede 
behovet for en omfattende rapporteringsramme med indikatorer til overvågning af de 
faktiske klimaudgifter og de relaterede resultater. Sådanne indikatorer kan være 
relevante med hensyn til at måle fremskridtene med opfyldelse af SDG'et vedrørende 
klimaindsatsen. 

43 SDG'erne kan ikke blot bruges ved udarbejdelsen af budgetter, men også til at 
forbedre indikatorer, evaluere budgetgennemførelsen eller spore udgifter (figur 8). 
Nogle medlemsstater er begyndt at inkorporere 2030-dagsordenen i deres 
budgetprocesser. På nuværende tidspunkt er det mere udbredt at sammenholde 
budgetterne med SDG'erne end at bruge SDG'erne som et resultatstyringsredskab til 
ressourcefordeling og forhandling. 
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Figur 8 - Hvordan SDG'erne kan anvendes i budgetprocessen 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på Elisabeth Hege, Laura Brimont, Integrating SDGs into national 
budgetary processes, Institut du développement durable et des relations internationales, undersøgelse 
nr. 05/18, juli 2018. 
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Bæredygtighedsrapportering i EU's 
institutioner og agenturer 
44 EU har forpligtet sig til SDG'erne og til bæredygtighed, så gennemførelse af 
SDG'erne og en bæredygtig udvikling er en integrerende del af EU's og dets 
institutioners performance. Man ville derfor forvente, at bæredygtighedsrapportering 
var en integrerende del af performancerapporteringen Der er på nuværende tidspunkt 
ingen specifik retlig bestemmelse, der forpligter Kommissionen eller andre EU-
institutioner til at udarbejde bæredygtighedsrapporter. 

45 I dette afsnit analyserer vi, hvordan Kommissionen og andre EU-institutioner og -
agenturer rapporterer om bæredygtighedsspørgsmål. Vi undersøger, om EU's 
institutioner og agenturer fremlægger oplysninger om bæredygtighed i deres 
performancerapporteringsramme, enten i en særskilt bæredygtighedsrapport eller på 
andre måder. 

46 Vi fokuserer i det følgende på: 

i) bæredygtighedsrapportering som del af Kommissionens 
rapporteringsramme 

ii) rapporter fra Eurostat 

iii) bæredygtighedsrapportering fra én EU-institution og ét EU-agentur samt 
andre relevante aktiviteter. 

Kommissionens performancerapportering 

47 Performancerapportering er systematisk indsamling af data og fremlæggelse af 
oplysninger om gennemførelsen af offentlige politikker, herunder både 
udgiftsinstrumenter (f.eks. tilskud) og ikkeudgiftsinstrumenter (f.eks. regulering). 
Hensigten med rapporteringen er at vurdere politikkernes effektivitet og produktivitet 
ved at sammenligne de opnåede resultater med de opstillede mål og de afholdte 
omkostninger (både finansielle og ikkefinansielle omkostninger, herunder dem, der er 
pålagt interessenterne). Som alle andre performancerapporter tjener 
bæredygtighedsrapporter to grundlæggende formål: 1) som ansvarlighedsværktøj og 
2) som ledelsesværktøj. 
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48 Hensigten med Kommissionens performancerapporteringsramme er at måle 

Kommissionens performance ved hjælp af mål, målsætninger og indikatorer. 

Kommissionen rapporterer sine resultater i særskilte dokumenter (figur 9). Vi vurderer 

regelmæssigt flere aspekter af nedenstående performanceramme, herunder om 

oplysningerne bliver anvendt af ledelsen71. 

Figur 9 ‐ Kommissionens performancerapporteringsramme 

 
Kilde: Revisionsretten. 

49 Performancerapporteringen om EU‐budgettet omfatter følgende vigtige 

dokumenter:  

1) programerklæringerne, som beskriver forholdet mellem EU‐programmerne og 

SDG'erne 

2) programgennemførelsesoversigten, som præsenterer alle EU's 

udgiftsprogrammer i 2014‐2020 og henviser til SDG'erne i forbindelse med flere 

programmer72 

3) den årlige forvaltnings‐ og effektivitetsrapport vedrørende EU's budget, som 

viser, hvordan EU‐budgettet støtter EU's politiske prioriteter. SDG'erne omtales 

for det meste i generelle vendinger73, og det nævnes, at de er "integreret". Det 

påpeges også, at oplysningerne i programerklæringerne ikke udgør den officielle 

rapportering af EU‐budgettets bidrag til gennemførelsen af SDG'erne74 

4) den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed, som på EU‐

niveau præsenterer de resultater, der er opnået med EU's tiltag og EU‐budgettet. 
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Der rapporteres ikke om, hvordan EU's budget eller politikker bidrager til 
gennemførelsen af SDG'erne. 

50 Herudover rapporterer hvert af Kommissionens generaldirektorater samt de seks 
agenturer, der kontrolleres direkte af Kommissionen (forvaltningsorganerne), årligt om 
deres resultater, initiativer og anvendelse af ressourcer i deres årlige 
aktivitetsrapporter. De fleste af de årlige aktivitetsrapporter for 2018, som vi så på, 
omtaler SDG'erne i generelle vendinger. De generaldirektorater, der har ansvar for 
EU's foranstaltninger udadtil, giver flest oplysninger om SDG'erne, mens vi derimod 
ikke fandt nogen omtale af dem i rapporterne fra Generaldirektoratet for Energi og 
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport75. 

51 De agenturer, der ikke kontrolleres direkte af Kommissionen (decentrale 
agenturer) offentliggør også årlige rapporter, men Kommissionen udsteder ikke 
retningslinjer for, hvordan disse rapporter skal udarbejdes, og den inkluderer heller 
ikke disse agenturers performanceoplysninger i sin årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. Agenturerne har imidlertid etableret et frivilligt netværk 
(Performance Development Network), som har udarbejdet en liste over 
performanceindikatorer. Nogle af agenturerne omtaler i deres årsrapporter for 2017 
SDG'erne i generelle vendinger, men ingen af dem giver systematiske oplysninger om 
bæredygtighedsspørgsmål eller kæder deres resultater sammen med SDG'erne. 

52 Kommissionen giver oplysninger om bæredygtighedsspørgsmål i sin 
performancerapportering, men de bliver ikke udarbejdet eller præsenteret 
systematisk. Det skal dog bemærkes, at Kommissionen måler og rapporterer om sit 
bidrag til gennemførelsen af SDG'erne på området foranstaltninger udadtil. I oktober 
2018 vedtog den f.eks. en "ændring af EU's internationale samarbejds- og 
udviklingsresultatramme"76. Dette afspejler det, der sker i lande som Chile, Danmark, 
Frankrig, Italien, Nederlandene, Norge, Portugal og Republikken Sydkorea, hvor den 
interinstitutionelle koordinering vedrørende SDG'erne ledes af 
udenrigsministerierne77. 

53 Ifølge Kommissionen vil den ændrede ramme vil gøre det muligt at rapportere 
om, hvordan EU-finansierede78 foranstaltninger har bidraget til gennemførelsen af 
SDG'erne i partnerlande - både under den nuværende FFR for 2014-2020 og den 
kommende FFR for 2021-2027. Rammen forventes også anvendt i forbindelse med 
Kommissionens egen rapportering og rapporteringen fra EU og medlemsstaterne til FN 
hvert fjerde år (punkt 56)79. I sit arbejdsdokument anfører Kommissionen, at 
resultatrammen kan bidrage til effektiv gennemførelse, gennemsigtighed, ansvarlighed 
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og konsekvent kommunikation om EU's bidrag til fremskridt vedrørende SDG'erne i 
partnerlande80. 

Eurostats rapport om fremskridtene hen imod SDG'erne i EU-
sammenhæng 

54 Siden 2017 har Eurostat udarbejdet en årlig rapport, som beskriver fremskridtene 
hen imod SDG'erne i EU-sammenhæng81. Formålet med rapporten er at give en 
kvantitativ vurdering af EU's fremskridt med hensyn til at opfylde SDG'erne. 
Kommissionen gør imidlertid ikke forsøg på at måle EU-politikkernes og EU-budgettets 
bidrag til at gennemføre 2030-dagsordenen. 

55 Eurostats rapport giver oplysninger om forskellige indikatorer og fremskridt 
vedrørende SDG-relaterede spørgsmål og indeholder data om de enkelte 
medlemsstater. Indikatorerne, som er valgt af Kommissionen efter høring af 
interessenterne, er hovedsagelig statistiske oplysninger indsamlet af medlemsstaterne. 
Indikatorerne vurderes i forhold til EU's 2020-mål eller andre politiske mål, hvor det er 
muligt. Rapporten fremhæver også EU's politik på et bestemt område, men 
indikatorerne måler ikke denne EU-politiks performance. Nogle indikatorer er 
forbundet med visse udfordringer (tekstboks 6). Europa-Parlamentet har hilst 
Eurostats rapport velkommen som "et skridt i retningen mod at etablere en 
selvstændig europæisk overvågningsmekanisme", men har også påpeget, "at Eurostat 
alene ikke til fulde kan registrere alle dimensioner af de fremskridt, der gøres hen imod 
målene for bæredygtig udvikling"82. Vi har tidligere kritiseret Eurostats rapport for ikke 
at måle fremskridtene med hensyn til EU's SDG-forpligtelse til at opnå neutralitet med 
hensyn til jordbundsforringelse i 203083. 

Tekstboks 6 

Eksempler på Eurostats SDG-indikatorer for 2019 

SDG 13 - Handle hurtigt for at bekæmpe klimaændringerne og deres konsekvenser 

Fremskridtene måles på grundlag af følgende indikatorer84: 

1) Drivhusgasemissioner fra et territorialt perspektiv (i forhold til 2020-målene) 

2) Energiforbrugets drivhusgasintensitet 

3) Gennemsnitlig temperaturafvigelse nær jordoverfladen 

4) Klimarelaterede økonomiske tab 
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5) Bidrag til det internationale tilsagn om 100 milliarder USD i klimarelaterede 
udgifter 

Disse indikatorer er bl.a. forbundet med følgende udfordringer: 

Vedrørende indikator nr. 1: 

a) Dette er en internationalt vedtaget indikator, men Kommissionens tænketank 
og undersøgelser har påpeget, at man ved kun at fokusere på denne måling 
risikerer ikke at tage hensyn til de afsmittende virkninger, der opstår, når 
udviklede lande reducerer deres drivhusgasemissioner ved at outsource 
emissionsintensive sektorer til andre lande og derefter importere 
produkterne85 

b) 2020-målsætningerne anvendes til at måle reduktionen af 
drivhusgasemissionerne, selv om der findes målsætninger for 2030 og mål for 
205086. Vi har tidligere konstateret, at det vil kræve en betydelig større indsats 
at nå de mere langsigtede mål87 

Vedrørende rapportering om alle indikatorerne: 

c) På grund af databegrænsninger kan der ikke beregnes tendenser88. 

56 I forbindelse med rapporteringen til FN i 2019 planlægger Kommissionen at 
anvende Eurostats rapport sammen med en rapport om virkningen af EU's 
foranstaltninger udadtil med hensyn til at opfylde SDG'erne89. Det betyder, at 2019-
rapporten ikke vil omfatte bidraget fra EU's budget og politikker, bortset fra 
foranstaltningerne udadtil. 

Bæredygtighedsoplysninger fra EU's institutioner og agenturer 

57 Vi konstaterede, at én EU-institution (Den Europæiske Investeringsbank) og ét 
EU-agentur (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret) offentliggør 
en bæredygtighedsrapport (tekstboks 7). 

Tekstboks 7 

Bæredygtighedsrapporterne fra EIB og EUIPO 

EIB's rapport 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er en EU-institution med hjemsted i 
Luxembourg. Den er økonomisk uafhængig med en kapital på 243 milliarder euro og 
over 3 800 ansatte90. Som "EU's bank" finansierer og rådgiver EIB om investeringer 
over hele verden91. Institutionen offentliggjorde sin første bæredygtighedsrapport i 
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200792 og bragte den i overensstemmelse med GRI's retningslinjer for rapportering 
fra og med 200893. 

EIB's seneste rapport (2018) består af to dokumenter: en "Sustainability Report"94 og 
en "Sustainability Reporting Disclosure 2018". Den første rapport omhandler EIB's 
tilgang til bæredygtig og innovativ finansiering og investering. Den fremhæver, 
hvordan bæredygtighedshensyn er blevet indarbejdet i vurderingen af projekter95, 
og giver eksempler på inddragelse af interessenter og oplysninger om, hvordan dette 
har sikret ansvarlighed inden for organisationen. 

Den anden rapport, som er rettet til specialister (analytikere, ikkestatslige 
organisationer, akademiske kredse osv.), indeholder omfattende standardiserede 
oplysninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter og om EIB's 
performance. 

EUIPO's rapport 

Det Europæiske Kontor for Intellektuel Ejendomsret er et decentralt EU-agentur 
beliggende i Alicante (Spanien). Det er fuldt selvfinansierende96 med et budget på 
401 million euro og i alt 995 ansatte97. Dets opgaver omfatter registrering af EU-
varemærker og EF-design, europæisk og internationalt samarbejde samt beskyttelse 
og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 

I 2016 implementerede agenturet en bæredygtighedsramme, udviklede en strategi 
for socialt ansvar og udarbejdede sin første bæredygtighedsrapport (for 
regnskabsåret 2016) baseret på GRI-standarder. Det blev dermed det første EU-
agentur, der udarbejdede en sådan bæredygtighedsrapport. Med henblik på sin 
rapport for 2017 besluttede agenturet frivilligt at tilpasse indholdet efter EU-
direktivet om offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed98. 

58 Som led i deres bæredygtighedsrapportering analyserede og offentliggjorde EIB 
og EUIPO deres bæredygtighedsrisici. Dette arbejde var baseret på interne og eksterne 
interview. Figur 10 viser EIB's væsentlighedsvurdering. 
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Figur 10 - EIB's vurdering af bæredygtighedsspørgsmålenes væsentlighed  

 
Forklaring: Klima og miljø har meget stor betydning både for interessenterne og for EIB, hvorimod etik 
og integritet betragtes som mere relevant af interessenterne end af EIB. 

Kilde: EIB (2019): Sustainability Report 2018, s. 11. 

59 Både EIB's og EUIPO's bæredygtighedsrapporter indeholder oplysninger om, 
hvordan organisationerne har taget hensyn til bæredygtighedsspørgsmål i deres 
politikker og aktiviteter, og om organisationernes indvirkning på bæredygtigheden. 
Som eksemplet fra EIB i tekstboks 8 illustrerer, kan en organisations indvirkning 
omfatte meget mere end blot spørgsmålet om, hvordan dens drift påvirker 
bæredygtigheden. 
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Tekstboks 8 

Udvalgte EIB-låneaktiviteters CO2-fodaftryk sammenholdt med EIB's 
egen indvirkning 

EIB offentliggør oplysninger om CO2-fodaftrykket af de projekter, den finansierer.  

  
Kilde: EIB Sustainability Report 2017. 

Tabellen ovenfor viser CO2 målt i millioner ton (Mt), og det fremgår, at de samlede 
absolutte emissioner var på 5,2 Mt CO2e. I relative tal sikrede de finansierede 
projekter en reduktion på 2,9 Mt CO2e sammenlignet med alternativerne. 

EIB's eget CO2-fodaftryk var på 22 024 ton CO2e. 

Dette illustrerer, at det kan være betydelig mere væsentligt at analysere og 
rapportere om indvirkningen af en organisations forretningsaktiviteter end blot at 
rapportere om selve organisationens indvirkning. 

60 De andre EU-institutioner og -agenturer offentliggør ganske vist ikke 
bæredygtighedsrapporter, men de indsamler og offentliggør dog somme tider 
oplysninger om bæredygtighed, om end på en fragmentarisk måde og uden at sikre, at 
alle væsentlige bæredygtighedsaspekter er dækket. Dette bekræftes af vores 
spørgeundersøgelse rettet til EU's institutioner og agenturer. 

61 De oplysninger, der indsamles eller offentliggøres, vedrører hovedsagelig, 
hvordan organisationens drift påvirker bæredygtigheden (f.eks. det interne papir- eller 
vandforbrug), snarere end hvordan der er taget hensyn til bæredygtighed i den 
overordnede strategi og aktiviteterne. Der er en risiko for, at en sådan internt 
fokuseret rapportering ikke omfatter de spørgsmål, der er mest væsentlige for 

2015 2016 2017

Antal projekter 73 70 55

Samlet EIB-beløb (milliarder euro) 11,2 17,7 9,4

Absolutte emissioner (Mt CO2e/år) 4,6 2,4 5,2

Kulstofbinding fra skovbrug (Mt CO2e/år) 3,5 0,3

Relative emissioner (Mt CO2e/år) -3,1 -2,7 -2,9

EIB-projekternes CO2-fodaftryk, 2015-2017
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organisationen. Sådanne oplysninger angiver heller ikke udtrykkeligt, hvordan der er 
taget hensyn til SDG'erne i organisationens politik og aktiviteter. 

62 De oplysninger, der offentliggøres af EU-institutionerne og -agenturerne vedrører 
deres forvaltning, rekruttering og miljøpåvirkning på organisationsniveau. De 
offentliggør oplysninger i forskellige rapporter (f.eks. rapporter udarbejdet under 
ordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS)) og/eller online. Andre oplysninger 
indsamles, men bliver ikke offentliggjort (bilag II). 

63 Vi spurgte også EU-institutionerne og -agenturerne, om de har implementeret 
styringssystemer til at understøtte bæredygtighedsrapportering eller dele heraf 
(figur 11). Sådanne styringssystemer støtter organisationer, der ønsker at forbedre 
deres indvirkning på miljøet (EMAS, ISO 14001) eller på deres ansattes sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen (Occupational Health- and Safety Assessment Series 
(OHSAS) 18001, ISO 45001). 

Figur 11 - Styringssystemer implementeret af EU's institutioner og 
agenturer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

64 De implementerede styringssystemer vedrører hovedsagelig miljøforhold. Tre 
fjerdedele af EU-institutionerne99 og 10 % af EU-agenturerne har implementeret et 
styringssystem såsom EMAS og/eller ISO 14001. Begge disse systemer sætter 
organisationer i stand til at identificere og overvåge de miljømæssige konsekvenser af 
deres aktiviteter, produkter og tjenesteydelser. Til forskel fra ISO 14001 stiller EMAS 
krav om en offentlig rapport udarbejdet ved anvendelse af et sæt centrale indikatorer - 
energieffektivitet, materialeeffektivitet, affald, biodiversitet og emissioner. For så vidt 
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angår andre relevante internationale styringssystemer såsom dem, der vedrører 
sundhed og sikkerhed (OHSAS 18001) og energi (ISO 5001), er implementeringen 
meget lav. 

65 På spørgsmålet om, hvorfor de ikke offentliggør en særskilt 
bæredygtighedsrapport, svarede de fleste EU-institutioner og -agenturer, at de endnu 
ikke havde overvejet at gøre det. Det næstmest almindelige svar var, at de manglede 
den nødvendige knowhow (figur 12). 

Figur 12 - Hovedårsager til den manglende offentliggørelse af 
bæredygtighedsrapporter 

 
Kilde: Revisionsretten. 

66 Ifølge vores spørgeundersøgelse ser respondenterne de potentielle fordele ved 
bæredygtighedsrapportering, især med hensyn til at øge troværdigheden og 
gennemsigtigheden. De mente imidlertid også, at det ville øge deres arbejdsbyrde at 
skulle rapportere om bæredygtighed. (figur 13). 
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Figur 13 - Potentielle fordele og ulemper ved 
bæredygtighedsrapportering 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Revision af bæredygtighedsoplysninger 
67 Revision af regnskaber og effektivitetsrapporter øger deres værdi i forbindelse 
med ansvarlighed. Eksterne erklæringer om bæredygtighedsrapporter kan øge 
troværdigheden af de fremlagte oplysninger og interessenternes tillid til dem. En 
sådan kontrol kan reducere risikoen for grønvaskning og for, at rapporter anvendes 
som PR-fremstød. Revisionsinformation kan gøre oplysningerne mere værdifulde i 
systemer til intern kontrol og forvaltning og skabe øget bevidsthed i den øverste 
ledelse100. 

68 Revision af bæredygtighedsrapportering er forbundet med andre typer 
udfordringer end revision af regnskaber. F.eks. kan der være tale om gennemgang af 
en "fortælling" snarere end af finansielle data eller tal101. De fleste 
bæredygtighedsrapporter fra store virksomheder er genstand for ekstern revision eller 
gennemgang102, men der findes ingen alment accepterede revisions- eller 
erklæringsstandarder vedrørende bæredygtighedsrapporter. EU-direktivet fastsætter 
f.eks., at revisorerne skal kontrollere, om der foreligger en bæredygtigsrapport, men 
ikke, at de skal undersøge dens indhold. Medlemsstater såsom Frankrig og Italien har 
gennemført direktivet anderledes ved at kræve, at revisorerne også ser på 
rapporternes indhold103. 

69 For nylig, i februar 2019, offentliggjorde International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) et høringsdokument om afgivelse af erklæringer om udvidet 
ekstern rapportering104. Udvidet ekstern rapportering omfatter mange forskellige 
former for rapportering, herunder, men ikke begrænset til, integreret rapportering, 
bæredygtighedsrapportering og anden rapportering fra enheder om miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige forhold. 

70 I henhold til ISAE 3000 er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed en 
erklæringsopgave, hvor revisor udtrykker "en konklusion, der formidler, hvorvidt 
revisor på grundlag af det udførte arbejde og opnået bevis er blevet opmærksom på 
forhold, der har givet revisor grund til at mene, at emneindholdet indeholder væsentlig 
fejlinformation". I sådanne tilfælde reduceres opgaverisikoen til et niveau, der er 
acceptabelt efter opgavens omstændigheder, men hvor denne risiko er højere end ved 
en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed105. Det gælder for de to 
bæredygtighedsrapporter fra EU's institutioner og agenturer, at EIB's rapport er 
genstand for ekstern revision og en erklæring med begrænset sikkerhed, mens EUIPO's 
rapport ikke revideres. 
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71 De fleste overordnede revisionsorganer (OR'er) har erfaring inden for 
forvaltningsrevision, som kan være nyttig i forbindelse med arbejde vedrørende 
bæredygtighedsrapporter og revision af SDG'ernes gennemførelse. INTOSAI (Den 
Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder) har opfordret OR'erne 
til at udføre forvaltningsrevisioner om regeringernes parathed til gennemførelse af 
SDG'erne eller om specifikke SDG'er. Flere OR'er rundt om i verden har offentliggjort 
resultaterne af disse revisioner, og nogle af dem har analyseret, hvordan deres 
regeringer overvåger og rapporterer om SDG'erne (tekstboks 9)106. SDG'erne kan tjene 
som revisionskriterier107. En af standarderne for offentlig revision (ISSAI 140) er i 
øjeblikket under ændring, og det drøftes, om denne standard bør udvides til at 
omfatte et aspekt, der er relevant i forbindelse med bæredygtighedsrapporter, nemlig 
revision af SDG'erne. 

72 Revision af resultaterne vedrørende opfyldelsen af specifikke SDG'er og 
medlemsstaternes rapportering til FN er imidlertid ikke det eneste, OR'erne kan gøre. 
Når flere offentlige organisationer begynder at offentliggøre 
bæredygtighedsoplysninger, vil det blive nødvendigt at afklare, hvordan 
revisionserhvervet kan bidrage til at forbedre kvaliteten af oplysningerne fra disse 
organisationer. I den forbindelse kan OR'erne blive nødt til at udvikle nye kapaciteter 
eller tilgange inden for revisionserhvervet. 

Tekstboks 9 

Resultaterne af OR-revisioner vedrørende bæredygtighedsrapportering 

Nogle OR'er konstaterede svagheder i deres landes processer vedrørende 2030-
dagsordenen, som vanskeliggjorde overvågning og rapportering. Østrig havde f.eks. 
valgt en integreringstilgang til 2030-dagsordenen, men det østrigske OR 
konstaterede, at det overordnede ansvar ikke var klart defineret, hvilket førte til en 
fragmentering af gennemførelsesprocessen. Dette førte igen til manglende 
koordinering i evalueringen og rapporteringen, og Østrigs nationale statusrapport 
om gennemførelsen gav ikke et præcist overblik108. 

Nogle OR'er reviderede også udarbejdelsen af frivillige nationale rapporter i 
forbindelse med INTOSAI's revisionssamarbejde om paratheden til gennemførelse af 
målene for bæredygtig udvikling, og nogle af disse OR'er anbefalede, at disse 
rapporter ikke kun skulle betragtes som et produkt, men som en kontinuerlig proces: 

o Det østrigske OR konstaterede, at regeringen ikke havde planlagt at rapportere 
til FN før 2020. Det anbefalede derfor, at regeringen rapporterede så tidligt som 
muligt og mindst én gang pr. valgperiode 

o Det nederlandske OR konstaterede, at regeringen havde rapporteret til FN i 
2017 og givet et overblik over situationen med hensyn til 2030-dagsordenen og 



 37 

 

de hidtidige fremskridt. OR'et anbefalede imidlertid centralregeringen at 
inkludere vigtige SDG-temaer i sit årsregnskab109 

o Det polske OR anerkendte, at den frivillige nationale gennemgang var blevet 
gennemført effektivt, men anbefalede en regelmæssig undersøgelse af 
fremskridtene110. 
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Udfordringer for 
bæredygtighedsrapporteringen i EU's 
institutioner og agenturer 
73 EU har forpligtet sig til at gennemføre 2030-dagsordenens mål om bæredygtig 
udvikling. Vores gennemgang har vist, at Kommissionen og andre EU-institutioner og -
agenturer arbejder med nogle af de elementer, der er nødvendige for en meningsfuld 
bæredygtighedsrapportering. Samlet set er de nødvendige forudsætninger for 
bæredygtighedsrapporteringen imidlertid endnu ikke på plads. Én EU-institution og ét 
agentur offentliggør bæredygtighedsrapporter og arbejder med den underliggende 
strategi, der er nødvendig for en sådan rapporteringsproces. Andre offentliggør eller 
indsamler relevante oplysninger. Vi har også fremhævet nogle praksis i den private 
sektor og den offentlige sektor i medlemsstaterne, der kan tjene som eksempler. På 
den baggrund har vi identificeret en række udfordringer: 

Udfordring 1: Udvikling af en EU-strategi for perioden efter 2020, der omfatter 
SDG'erne og bæredygtighed 

74 Trods forskellige opfordringer fra EU-lovgiverne og fra interessenter er der ikke 
udarbejdet nogen langsigtet EU-strategi for bæredygtig udvikling frem til 2030, som 
identificerer potentielle mål og målsætninger, som der kan rapporteres om i 
Kommissionens performanceramme (punkt 30-35). En sådan strategi skulle fastlægge, 
hvilke SDG'er der er relevante for EU. Kommissionen har som input til den næste 
Kommission udarbejdet et "oplæg", der beskriver tre scenarier for et fremtidigt 
bæredygtigt Europa. Oplægget fremhæver nogle områder, hvor Kommissionen selv 
mener, at den bør gøre mere. Det indeholder imidlertid ikke en mangelanalyse, som 
angiver, hvad mere der skal gøres med hensyn til EU's budget, politik og/eller 
lovgivning for at opfylde SDG'erne (punkt 36-38). 

Udfordring 2: Integrering af bæredygtighed og SDG'erne i EU's budget og 
performanceramme 

75 Denne gennemgang har vist, at bæredygtighedsrapportering er en proces og 
indebærer mere end blot at offentliggøre en rapport. Kommissionen rapporterer ikke 
om EU-budgettets eller EU-politikkernes bidrag til at opfylde SDG'erne. Kommissionens 
oplæg beskriver, hvordan udvalgte kommissionspolitikker relaterer til SDG'erne. 
Kommissionen er begyndt at henvise til SDG'erne i sine programerklæringer, men der 
foretages ingen overvågning af eller rapportering om, hvordan EU's politikker og 
budget bidrager til at gennemføre en bæredygtig udvikling og opfylde SDG'erne 



 39 

 

(punkt 38-42). Siden 2017 har Eurostat udsendt en årlig SDG-overvågningsrapport, 
som giver en statistisk gennemgang af tendenserne vedrørende SDG'erne i EU. 

76 Kommissionen har omfattende erfaringer med performancerapportering, og dens 
resultatbudgetteringssystem scorer betydeligt højere end systemerne i samtlige OECD-
lande111. Ikke desto mindre vil det være en udfordring at integrere 
bæredygtighedsrapportering i denne performancerapportering. Det kunne imidlertid 
være en anledning for Kommissionen til at strømline sine performanceindikatorer og 
sikre bedre overensstemmelse mellem de specifikke program- og politikmål og de 
generelle mål på højt niveau, sådan som vi anbefalede i vores årsberetning for 2017112. 

77 Som vi tidligere har vist, er det ikke let at integrere tværgående politikker i 
budgettet. Effektiv integrering og prioritering kunne imidlertid betyde, at EU-midler 
blev brugt på de områder, der har det største behov eller giver størst EU-merværdi 
(punkt 39-43). 

78 Kommissionen er ved at tilpasse sit performancerapporteringssystem på området 
foranstaltninger udadtil (punkt 52) med henblik på at måle og rapportere om EU's 
bidrag til gennemførelsen af SDG'erne på dette politikområde. Dette svarer til 
situationen i en række lande, hvor det er området udviklingsbistand - som tidligere 
arbejdede med årtusindudviklingsmålene - der fører an (punkt 52). 

79 En af udfordringerne for den fremtidige rapportering vil være, hvordan 
oplysninger skal tages i betragtning i forbindelse med beslutningstagning. Trods EU's 
yderst avancerede resultatbudgetteringsramme er der allerede nu muligheder for 
videreudvikling med hensyn til anvendelsen af oplysninger (punkt 48). 

Udfordring 3: Udvikling af bæredygtighedsrapporteringen i EU's institutioner og 
agenturer  

80 Vi fandt to eksempler på bæredygtighedsrapportering i EU's institutioner og 
agenturer: hos EIB og EUIPO. Her så vi eksempler på integrering af 
bæredygtighedsrapportering i forretningsprocesserne. EIB og EUIPO har udviklet disse 
praksis, selv om de ikke er retligt forpligtede til at udarbejde bæredygtighedsrapporter, 
og selv om der ikke foreligger vejledning eller systematiske retningslinjer på EU-niveau 
(punkt 57 og tekstboks 7). 

81 Vores undersøgelse indikerer, at EU's institutioner og agenturer kan se de 
potentielle fordele ved bæredygtighedsrapportering. Navnlig kan de se 
rapporteringens potentiale til at øge deres troværdighed og gennemsigtighed. Vi 
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konstaterede også, at de andre EU-institutioner og -agenturer ganske vist ikke 
offentliggør bæredygtighedsrapporter, men at de dog indsamler og somme tider 
offentliggør oplysninger om bæredygtighed, om end på en fragmentarisk måde og 
uden at dække alle bæredygtighedsaspekter. De oplysninger, som de indsamler og 
offentliggør, vedrører hovedsagelig, hvordan organisationens drift påvirker 
bæredygtigheden (f.eks. deres interne papir- eller vandforbrug), snarere end hvordan 
der tages hensyn til bæredygtighed i deres overordnede forretningsprocesser 
(punkt 60-66). 

Udfordring 4: Styrkelse af bæredygtighedsrapporteringens troværdighed gennem 
revision  

82 I den private sektor gøres bæredygtighedsrapporter i stigende grad til genstand 
for begrænset ekstern revision, men der findes endnu ingen alment accepterede 
revisions- eller erklæringsstandarder vedrørende bæredygtighedsrapporter. OR'ernes 
erfaringer med forvaltningsrevision kan være nyttige, når det drejer sig om revision af 
bæredygtighedsrapportering. Når flere offentlige institutioner begynder at 
offentliggøre bæredygtighedsrapporter, vil OR'erne skulle overveje, i hvilket omfang 
de kan give sikkerhed med hensyn til sådanne rapporter. En af de centrale 
udfordringer vil være at tage hensyn til, at miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed er komplekse og langsigtede spørgsmål. I den forbindelse kan OR'erne 
blive nødt til at udvikle nye kapaciteter eller tilgange inden for revisionserhvervet 
(punkt 67-72). 
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Bilag 

Bilag I - Tilgang og metode 
Vi gennemførte interview med følgende personer og enheder: 

Europa- 
Kommissionen 

Rådet for 
Den 

Europæiske 
Union 

Andre EU- 
institutioner og 

-organer 

Internationale 
institutioner, 

sammenslutninger, 
revisionsfirmaer 

Kommissærer: Første 
næstformand Franz 
Timmermans, 
næstformand Jyrki 
Katainen, kommissær 
Günther Oettinger og 
disses kabinetter 

Gruppen 
vedrørende 
2030-
Dagsordenen 
for 
Bæredygtig 
Udvikling 

Den Europæiske 
Investeringsbank: 
Corporate Social 
Responsibility Division 

Accountancy 
Europe 

Kommissionens 
Generalsekretariat  

Den Europæiske Unions 
Kontor for Intellektuel 
Ejendomsret: 
Koordineringsafdelingen 
for intern kontrol 

KPMG, PWC, E&Y, 
Deloitte 

Generaldirektøren for Den 
Interne Revisionstjeneste  

Kontakt til Europa-
Parlamentets 
Generaldirektorat for 
Unionens Interne 
Politikker  

Canadas OR 

Lederen af Det Europæiske 
Center for Politisk Strategi   

OECD: Budgeting 
and Public 
Expenditures 
Division, Policy 
Coherence for 
Development Unit 

Generaldirektorater i 
Europa-Kommissionen: 
GD for Budget, Eurostat, 
GD for Menneskelige 
Ressourcer og Sikkerhed, 
GD for Finansiel Stabilitet, 
Finansielle Tjenesteydelser 
og 
Kapitalmarkedsunionen, 
Det Europæiske Center for 
Politisk Strategi 
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Spørgeundersøgelse: 

Vi sendte et kort spørgeskema til Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, EU-
Domstolen, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Ombudsmand, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg, Den 
Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank, Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt alle 41 
EU-agenturer (forvaltningsorganer, decentraliserede agenturer og andre organer). 
Svarprocenten var 100 %. 

I den analyse af svarene, der vises i graferne, giver de viste procenter ikke altid 100 % 
tilsammen, hvilket skyldes, at tallene er afrundet, eller at respondenterne kunne give 
mere end ét svar. 

Dokumentgennemgang: 

Vi gennemgik og analyserede relevante dokumenter såsom årlige aktivitetsrapporter 
fra alle Kommissionens GD'er, beslutninger fra Europa-Parlamentet, konklusioner fra 
Rådet, resolutioner fra FN, revisionsberetninger fra OR'er, dokumenter fra EU-
agenturernes Performance Development Network og forskellige akademiske 
undersøgelser og dokumenter om bæredygtighedsrapportering og SDG'erne. 

 



 

 

Bilag II - Oplysninger om bæredygtighed, som offentliggøres eller indsamles af EU's institutioner og 
agenturer 

 

GENERELLE OPLYSNINGER
Ledelsesstruktur 92 % ||||||||||||||||||||||| 95 % |||||||||||||||||||||||| 0 % 3 % | 8 % || 3 % |
Risikovurdering 83 % ||||||||||||||||||||| 90 % ||||||||||||||||||||||| 17 % |||| 7 % || 0 % 3 % |
Etisk adfærd 92 % ||||||||||||||||||||||| 58 % ||||||||||||||| 0 % 10 % ||| 8 % || 32 % ||||||||
Inddragelse af interessenter 33 % |||||||| 51 % ||||||||||||| 8 % || 10 % ||| 58 % ||||||||||||||| 39 % ||||||||||
Væsentlighedsmatrix 17 % |||| 15 % |||| 8 % || 10 % ||| 75 % ||||||||||||||||||| 75 % |||||||||||||||||||
ØKONOMI
Bekæmpelse af korruption og bestikkelse 83 % ||||||||||||||||||||| 80 % |||||||||||||||||||| 8 % || 10 % ||| 8 % || 10 % |||
MILJØ
Energi, vand, biodiversitet 83 % ||||||||||||||||||||| 34 % ||||||||| 0 % 29 % ||||||| 17 % |||| 37 % |||||||||
SOCIALE FORHOLD
Mangfoldighedsledelse 92 % ||||||||||||||||||||||| 63 % |||||||||||||||| 0 % 5 % | 8 % || 32 % ||||||||
Ansættelsespolitik 92 % ||||||||||||||||||||||| 90 % ||||||||||||||||||||||| 8 % || 5 % | 0 % 5 % |
Uddannelse 83 % ||||||||||||||||||||| 75 % ||||||||||||||||||| 17 % |||| 20 % ||||| 0 % 5 % |
Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 75 % ||||||||||||||||||| 22 % |||||| 17 % |||| 29 % ||||||| 8 % || 49 % ||||||||||||
Inddragelse og udvikling af lokalsamfund 42 % ||||||||||| 20 % ||||| 17 % |||| 12 % ||| 42 % ||||||||||| 68 % |||||||||||||||||
Menneskerettighedsvurdering 25 % |||||| 14 % |||| 0 % 3 % | 75 % ||||||||||||||||||| 83 % |||||||||||||||||||||
ANDET
Ikkefinansielle oplysninger 92 % ||||||||||||||||||||||| 85 % ||||||||||||||||||||| 0 % 5 % | 8 % || 10 % |||
SDG-vurdering 50 % ||||||||||||| 20 % ||||| 17 % |||| 5 % | 33 % |||||||| 75 % |||||||||||||||||||
Andre SDG-relaterede spørgsmål 33 % |||||||| 15 % |||| 0 % 0 % 67 % ||||||||||||||||| 85 % |||||||||||||||||||||

EU-agenturer

Ikke indsamlede oplysninger

EU-institutionerEU-institutioner EU-agenturer
Offentliggjort 

Indsamlede oplysninger    
Ikke offentliggjort

EU-agenturer EU-institutioner
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Akronymer og forkortelser 
EIB: Den Europæiske Investeringsbank  

EMAS: Ordning for miljøledelse og miljørevision  

EUIPO: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret  

FFR: Flerårig finansiel ramme 

GRI: Global Reporting Initiative 

INTOSAI WGEA: Arbejdsgruppen om miljørevision under Den Internationale 
Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder 

ISO: Den internationale Standardiseringsorganisation 

IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board 

Mt: Millioner ton 

OR: Overordnet revisionsorgan 

SDG: Mål for bæredygtig udvikling 
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Glossar 
Decentralt agentur: Udarbejder og gennemfører EU-politikker. Har sit eget budget og 
er oprettet for en ubestemt periode. 

EMAS: Miljøstyringssystem defineret i en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet. 
Organisationer skal certificeres af en uvildig ekstern verifikator. 

Forvaltningsorgan: Enhed med ansvar for forvaltningsopgaver og operationelle 
opgaver i forbindelse med EU-programmer. Organets budget kommer fra 
Kommissionen. Organet er oprettet for en bestemt periode. 

Multistakeholderplatform: En platform, der skal støtte og rådgive Europa-
Kommissionen med hensyn til opfyldelsen af SDG'erne på EU-niveau. Den består af 30 
højtstående repræsentanter for den offentlige sektor, civilsamfundet og den private 
sektor. Den blev etableret i maj 2017. 

Væsentlighedsmatrix: En grafisk metode til at afgøre, om et emne er væsentligt. 
Matrixen har to dimensioner: (a) betydning af økonomiske, miljømæssige og sociale 
virkninger og (b) indflydelse på interessenternes vurderinger og beslutninger. 
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de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne). I denne 
gennemgang gøres der status over SDG- og 
bæredygtighedsrapporteringen på EU-niveau og i de 
enkelte EU-institutioner og -agenturer.
Ved bæredygtighedsrapportering forstås, at en 
organisation måler, offentliggør og over for interne og 
eksterne interessenter står til regnskab for sin 
organisatoriske performance med hensyn til at opfylde 
målet om bæredygtig udvikling. Organisationen 
rapporterer bl.a. om, hvordan den tager hensyn til 
bæredygtighedsspørgsmål i sine aktiviteter, og om 
sine miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger.
Denne gennemgang afslører, at Kommissionen ikke 
rapporterer om EU-budgettets eller EU-politikkernes 
bidrag til at opfylde SDG'erne. En undtagelse er 
området foranstaltninger udadtil, hvor Kommissionen 
er begyndt at tilpasse sit 
performancerapporteringssystem, så det omfatter 
SDG'erne og bæredygtighed. Kommissionen har for 
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bæredygtighedsrapporter.
Denne gennemgang er ikke en revision. Den 
omhandler nye spørgsmål, fastslår faktiske forhold og 
er hovedsagelig baseret på offentligt tilgængelige 
oplysninger og tidligere udført arbejde.
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