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Összefoglaló 
I Az Európai Unió elkötelezett a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend végrehajtása és az abban foglalt 17 fenntartható fejlődési cél 
megvalósítása mellett. Gyorsvizsgálatunk a fenntartható fejlődési célok és a 
fenntarthatóság uniós szintű megvalósítására vonatkozó jelentéstétel, valamint az 
egyes uniós intézmények és ügynökségek általi beszámolás helyzetét tekinti át. 

II A fenntarthatósági beszámolás a fenntartható fejlődés céljára irányuló szervezeti 
teljesítmény mérését, közzétételét, valamint a teljesítmény tekintetében a belső és 
külső érdekelt felek irányában fennálló elszámoltathatóságot jelenti. 
A fenntarthatósági jelentések mind irányítási, mind elszámoltathatósági eszközök. 
A jelentéstétel arra terjed ki, hogy miként veszi figyelembe egy adott szervezet a 
fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat a műveletei során, valamint hogy az 
adott szervezetnek milyen környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai vannak. 

III Nincs olyan konkrét jogi kötelezettség, amelynek értelmében a Bizottságnak, 
illetve a többi uniós intézménynek fenntarthatósági jelentéseket kellene készíteniük. 
Mivel az Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlődési célok és általában véve a 
fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, a fenntarthatósági jelentéseknek a 
teljesítményre és az eredményekre vonatkozó jelentéstétel szerves részét kellene 
képezniük. 

IV Gyorsvizsgálatunk rámutat: a Bizottság nem készít jelentést arról, hogy az uniós 
költségvetés, illetve az uniós politikák mennyiben járulnak hozzá a fenntartható 
fejlődési célok eléréséhez. Egy kivétel a külső tevékenységek területe, ahol a Bizottság 
megkezdte teljesítményjelentési rendszerének kiigazítását a fenntartható fejlődési 
célok és a fenntarthatóság vonatkozásában. A Bizottság nemrégiben közzétett 
vitaanyagában kiválasztott európai bizottsági politikákat mutat be a fenntartható 
fejlődési célokkal kapcsolatban. Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) 
átfogóan mutatja be „a fenntartható fejlődési célok teljesítése terén uniós 
kontextusban elért eredményeket”. Ennek a bemutatásnak azonban nem célja annak 
mérése, hogy mennyiben járulnak hozzá az uniós politikák és költségvetés a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrendhez. 

V Gyorsvizsgálatunk arra is rávilágít, hogy az érdemi fenntarthatósági jelentések 
előfeltételei még messze nem adottak. A Bizottság vitaanyagot tett közzé, amelyben 
különböző forgatókönyveket vázolt fel a fenntartható Európára irányulóan, de jelenleg 
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nem létezik olyan uniós stratégia, amely 2030-ig terjedően lefedné a fenntartható 
fejlődési célokat. 

VI Gyorsvizsgálatunk keretében azt is áttekintettük, hogy a Bizottságon túl a többi 
uniós intézmény, illetve az uniós ügynökségek hogyan járnak el a fenntarthatósággal 
kapcsolatos jelentéstétel terén. Megállapításunk szerint egyetlen uniós intézmény (az 
Európai Beruházási Bank) és egy uniós ügynökség (az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala) ad közre fenntarthatósági jelentést. A többi uniós intézmény és ügynökség 
gyűjt bizonyos információkat a fenntarthatóságra vonatkozóan, és ezeket időnként 
közzé is teszik, ez azonban gyakran rendszertelen és nem teljes, emellett nem terjed ki 
a fenntarthatóság valamennyi szempontjára. Az információk elsősorban arra 
vonatkoznak, hogy miként érinti a szervezetek működése a fenntarthatóságot, nem 
pedig arra, hogy miként vették figyelembe a fenntarthatóságot az átfogó 
stratégiájukban és műveleteikben. 

VII Gyorsvizsgálatunk kiemeli, milyen előnyökkel jár a szervezetekre nézve, ha 
fenntarthatósági jelentéseket készítenek, és leírja a fenntarthatósági jelentések 
ellenőrzése terén tapasztalható fejleményeket. Ezenkívül példákkal szolgál különféle 
tagállami gyakorlatokra a közszférából és a magánszektorból egyaránt. 

VIII Az uniós intézmények és ügynökségek fenntarthatósággal kapcsolatos jelentései 
tekintetében a következő négy kihívást azonosítottuk: 

o olyan uniós stratégia kidolgozása a 2020 utáni időszakra, amely kiterjed a 
fenntartható fejlődési célokra és a fenntarthatóságra; 

o a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődési célok integrálása az uniós 
költségvetésbe és a teljesítménymérési keretbe; 

o a fenntarthatósági jelentések kialakítása az uniós intézményeknél és 
ügynökségeknél; 

o a fenntarthatósági jelentések hitelességének növelése ellenőrzés révén. 
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Bevezetés 

Fenntartható fejlődés és fenntarthatóság 

01 Fenntartható fejlődés alatt rendszerint az olyan fejlődés értendő, „amely anélkül 
elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy megfosztaná a jövő generációit saját szükségleteik 
kielégítésének lehetőségétől”1. 

02 Ez egy olyan átfogó megközelítésmódot jelent, amely összekapcsolja egymással a 
környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság három pillérét2. Ezek integrálása 
nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a környezet és a gazdasági fejlődés között 
ellentét lenne3, sőt, a fenntartható fejlődés munkahelyeket és növekedést 
eredményezhet4. 

03 A fenntarthatóság egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen egyre világosabbá válik, 
hogy az éghajlatváltozás már zavart okoz a gazdaságokban és a társadalmakban, más-
más módon érintve a társadalom különböző szegmenseit5. Ez jól szemlélteti azt, hogy a 
környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság dimenziói szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz. Az Európai Politikai Stratégiai Központ – a Bizottság „agytrösztje” – 
rámutatott arra, hogy az Unió fenntartható jövőjét tekintve az egyik legfontosabb 
kockázat ezen összefüggések figyelmen kívül hagyása6. 

04 Amikor az ENSZ-közgyűlés elfogadta 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet7 
és a hozzá kapcsolódó 17 fenntartható fejlődési célt, ez világszerte jelentős új 
lendületet adott a fenntartható fejlődésnek. A fenntartható fejlődési célok (1. ábra) a 
fenntarthatóság három dimenzióján alapulnak, és magukba foglalják a gazdasági 
fejlődés, a társadalmi befogadás és a fenntartható környezetgazdálkodás elemeit8. 
Elődjével, a millenniumi fejlesztési célokkal ellentétben a fenntartható fejlődési célok 
egyetemesek és valamennyi országnak szólnak. 
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1. ábra. A 17 fenntartható fejlődési cél 

 
Forrás: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © ENSZ. 

05 Az Európai Unió és tagállamai9 elkötelezték magukat a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend végrehajtása és a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulás 
mellett. Ezenkívül a fenntartható fejlődést az uniós szerződések is rögzítik 
(1. háttérmagyarázat). 

1. háttérmagyarázat 

Az Unió fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége és azzal 
kapcsolatos felfogása 

A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend melletti elköteleződéskor a Bizottság 
kinyilvánította, hogy „Az EU az olyan fejlődés mellett kötelezte el magát, amely 
anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy megfosztaná a jövő generációit saját 
szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A fenntartható fejlődés lényege, hogy a 
bolygó által lehetővé tett kereteken belül a mindenki számára elérhető 
méltóságteljes élet, a gazdasági jólét és hatékonyság, a békés társadalmak, a 
társadalmi egyenlőség és a környezetért való felelősségvállalás mind megférjenek 
egymás mellett”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért – Európai fellépés a 
fenntarthatóságért 

A fenntartható fejlődés már a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend előtt 
célkitűzésként volt rögzítve volt az uniós szerződésekben: 

Az Unió „Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, 
teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és 
javításával párosul”, továbbá hozzájárul „a Föld fenntartható fejlődéséhez”. 

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke 

A fenntartható fejlődés az Unió külső tevékenységével kapcsolatos célkitűzések 
fontos eleme, amelynek keretében az Unió azon munkálkodik, hogy  

„d) elősegítse a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti 
fejlődését, elsődlegesen a szegénység felszámolása céljából”; 

Az EUSZ 21. cikkének (2) bekezdése 

Fenntarthatósági jelentések 

06 A fenntarthatósági beszámolás a fenntartható fejlődés céljára irányuló szervezeti 
teljesítmény mérését, közzétételét, valamint a teljesítmény tekintetében a belső és 
külső érdekelt felek irányában fennálló elszámoltathatóságot jelenti. A beszámolás arra 
terjed ki, hogy miként veszi figyelembe egy adott szervezet a fenntarthatósággal 
kapcsolatos kérdéseket a műveleteiben, valamint hogy az adott szervezetnek milyen 
környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai vannak. A Global Reporting Initiative (GRI), 
amely kulcsszerepet játszik e fejlődés támogatásában, és amely kiadta a leginkább 
elterjedt standardot10, a következőképpen határozza meg a fenntarthatósági jelentés 
fogalmát: „egy vállalat vagy szervezet által kiadott, a mindennapos tevékenységeiből 
fakadó gazdasági, környezeti és társadalmi hatásokról szóló jelentés. 
A fenntarthatósági jelentés emellett ismerteti a szervezet által tisztelt értékeket és a 
szervezet irányítási modelljét, valamint kimutatja, hogy milyen kapcsolat áll fenn a 
stratégiája és a fenntartható világgazdaság iránti elkötelezettsége között”11. A 
vállalatok a fenntarthatósági jelentései egyre inkább szem előtt tartják a fenntartható 
fejlődési célokat12. 

07 A magánszektorban kidolgozott fenntarthatósági jelentések lassan terjednek át a 
közszektorba, ahol a jelentéseket készíthetik állami tulajdonú vállalatok vagy 
kormányzati szervezetek. Gyorsvizsgálatunk magánszektorbeli példák megjelölésével 
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kívánja bemutatni, milyen fejlődési lehetőségek vannak a fenntarthatósági jelentések 
terén. A magánszektor többféle kifejezést használ a fenntarthatósági jelentésekre: 
„nem pénzügyi információkról szóló jelentés”, „a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról (CSR) szóló jelentés”, illetve „környezeti, társadalmi és irányítási 
(ESG) jelentés”. Emellett a fenntarthatósági jelentések a „kibővített külső 
beszámolásnak (EER)”, illetve az „integrált beszámolásnak” is részét képezik. 
Gyorsvizsgálatunkban a „fenntarthatósági jelentés” kifejezést használjuk. 

08 A fent említett átfogó fogalommeghatározás ellenére a magánszektorbeli 
fenntarthatósági jelentések igen eltérőek lehetnek: a vállalat csupán bizonyos 
környezeti hatásairól (például vízfelhasználásáról) történő jelentéstételtől a 
fenntarthatóságnak az üzleti folyamatok összességébe való átfogóbb beépítésére 
vonatkozó jelentéstételig terjednek, kitérve például arra, hogy miként csökken az 
éghajlatváltozás miatt a víz elérhetősége, és miként fenyegeti ez az üzleti modellt13. A 
2. ábra ezt a két nézőpontot mutatja be: azt, hogy milyen hatást gyakorolhat a 
működésével egy szervezet az éghajlatváltozásra, valamint azt, hogy milyen hatással 
lehet az éghajlatváltozás az üzleti tevékenységekre. 

2. ábra. A fenntarthatósági jelentések két nézőpontja, az 
éghajlatváltozás példájával szemléltetve14 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó, nem kötelező erejű 
iránymutatások aktualizálásáról szóló európai bizottsági konzultációs dokumentum alapján. 

09 A 2014/95/EU irányelvvel az Unió bizonyos nagyvállalatok számára kötelezővé 
tette, hogy beszámoljanak bizonyos minimális, fenntarthatósággal kapcsolatos nem 
pénzügyi információkról (2. háttérmagyarázat). A közszektorban és az állami tulajdonú 
vállalatoknál történő beszámolásra egyes tagállamokban találhatunk példákat15 
(3. háttérmagyarázat). 

Az éghajlatváltozás szervezetre 
gyakorolt hatása

A szervezet éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatása
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2. háttérmagyarázat 

A 2014/95/EU irányelv bizonyos nagyvállalatok számára beszámolási 
kötelezettséget írt elő16 

A fenntarthatósággal kapcsolatos információkra vonatkozó jelenlegi uniós 
jelentéstételi követelmények a nagy közérdekű gazdálkodó egységekre 
alkalmazandók. Összesen mintegy 7400 tőzsdén jegyzett társaságot, bankot, 
biztosítótársaságot és egyéb, a tagállamok által meghatározott szervezetet 
érintenek17. Az irányelv értelmében ezek általában 500 főnél több munkavállalót 
foglalkoztató nagyvállalatok. 

A GRI, a CSR Europe és az Accountancy Europe által az irányelv végrehajtásáról 
készített 2017. évi tanulmány szerint egyes tagállamok kibővítették az irányelv 
hatályát18. Svédország például az 500 fős küszöböt lejjebb vitte 250 munkavállalóra, 
emellett Svédország és Dánia is valamennyi nagyvállalat számára előírja, hogy 
nyilatkozzon a nem pénzügyi információkról. Ugyanez a helyzet a 2 milliárd eurós 
árbevétellel és 4000 munkavállalóval rendelkező spanyol vállalatok esetében. Egyes 
tagállamok19 az állami irányítás alatt álló vállalatokra és a nagy önkormányzatokra is 
alkalmazzák a jogszabályt. 

Több tagállam20 kifejezetten belefoglalta a nyugdíjalapokat és az eszközkezelő 
társaságokat is az alkalmazás körébe. Az Egyesült Királyság és Luxemburg ezt nem 
tette meg, noha e két országban működnek a legnagyobb befektetésialap-ágazatok 
az Unión belül. 

A jelentésekben közölt, fenntarthatósággal kapcsolatos információk típusait illetően 
lásd: 18. bekezdés.  

 

3. háttérmagyarázat 

A svéd állami tulajdonú vállalatok fenntarthatósági jelentései 

A fenntarthatóság üzleti tevékenységre gyakorolt hatásáról és a vállalatok 
fenntarthatóságra gyakorolt hatásáról történő jelentéstétel 2008 óta gyakorlat az 
állami tulajdonban lévő svéd vállalatoknál. A 47 állami tulajdonú svéd vállalat, 
amelyek összesített értéke 53,3 milliárd euró, információkat köteles szolgáltatni éves 
jelentésében az általuk kitűzött pénzügyi és nem pénzügyi célokról, 
teljesítményükről, valamint arról, hogy általánosságban hogyan kezelik a 
fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket. Az állami tulajdonú vállalatokra 
vonatkozó 2017. évi szabályzat kimondja, hogy az állami tulajdonú vállalatoknak 
„elemezniük kell a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend általános 
fenntarthatósági céljait azon célok meghatározása érdekében, amelyekre az egyes 
vállalatok hatással vannak, és amelyekhez tevékenységeik révén hozzájárulnak”. 
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10 A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend arra ösztönzi a kormányokat, hogy 
önkéntes alapon küldjenek az ENSZ-nek nemzeti jelentéseket országuknak a 
fenntartható fejlődési célok felé történő előrehaladásáról. Ezeknek a jelentéseknek 
arról kell beszámolniuk, hogy miként teljesít az ország a fenntartható fejlődés 
megvalósítása tekintetében. 2019 márciusáig a 28 uniós tagállam közül 24 nyújtott be 
ilyen jelentést21. Az ENSZ felé történő jelentéstételre uniós szinten is sor kerülhet, és a 
Tanács és a Parlament fel is kérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést az ENSZ 
számára22 (56. bekezdés). 

11 A 3. ábra áttekintést ad a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos beszámolás 
különböző szintjeiről. 

3. ábra. Ki készíthet fenntarthatósági jelentést? 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Az ENSZ magas szintű politikai fóruma 

Parlament és egyéb érdekelt felek

Tulajdonosok, döntéshozók stb.

Nemzeti szintű 
beszámolás

A tagállami kormányok 
által készített jelentések

Uniós szintű 
beszámolás

Az Európai Bizottság 
által készített jelentések

Szervezeti szintű 
beszámolás

A jelentések készítői:
• magánvállalatok
• nonprofit szervezetek
• közszektorbeli 

szervezetek 
(egyetemek, kórházak 
stb.)

• Egyes uniós 
intézmények és 
ügynökségek
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A fenntarthatósági jelentések elkészítésének indokai 

12 A magánszektorban a vállalatok főként a befektetők, a civil társadalom és a 
fogyasztók igényeire reagálva készítenek fenntarthatósági jelentéseket. A pénzügyi 
piacok és a befektetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatokra annak 
érdekében, hogy azok közzétegyék a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokat. 
Ennek oka, hogy a fenntarthatósági kockázatokat egyre inkább pénzügyi 
kockázatoknak is tekintik. Így például a vállalatok éghajlattal kapcsolatos kockázatainak 
és lehetőségeinek közzététele lehetővé teszi a befektetők számára a befektetések és az 
eszközök megfelelőbb értékelését és a hatékonyabb üzleti döntéshozatalt23. 

13 Az üzleti szférát és a közszektort eltérő hajtóerők mozgatják: míg a 
vállalkozásoknak végső soron nyereséget kell elérniük, a közszektor feladata közjavak 
biztosítása. Mivel azonban az érdekelt felek elégedettsége mindkét esetben 
kulcsfontosságú, a jelentéstétel indítékai és előnyei hasonlóak lehetnek a magán- és a 
közszektorban. A 4. ábra a különböző indítékokat mutatja be a jelentéstétel 
hátterében álló két cél vonatkozásában: a jelentéstétel mint (1) irányítási eszköz, 
illetve (2) a vezetőség vagy egy szervezet elszámoltathatóságának eszköze. 

14 Összességében „a közszektor fenntarthatósági jelentései kereteket biztosítanak, 
amelyek segítségével a pénzügyi teljesítményt össze lehet kapcsolni azzal, hogy miként 
használja fel a szervezet azokat a jelentős erőforrásokat és viszonyrendszereket, 
amelyekre rá van utalva, és milyen hatást gyakorol azokra”24. Annak előírásával, hogy 
egy adott közszektorbeli szervezet jelentést tegyen az alapvető teljesítményéről, 
fokozható az átláthatóság és az elszámoltathatóság, és iránymutatás adható az 
irányításra és az etikus magatartásra vonatkozóan25. 
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4. ábra. A fenntarthatósági jelentések belső és külső indítékai 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Mit kell belefoglalni a fenntarthatósági jelentésekbe és hol kell 
a jelentéseket közzétenni? 

15 Annak eldöntésekor, hogy miről kell jelentést tenni, a fő elv a „lényegesség”. Az 
elvárás csupán a „lényeges” vagy fontos elemek közzététele – ezért az egyes 
szervezetek által szolgáltatott információk jelentősen eltérhetnek, attól függően, hogy 
mit minősítenek lényegesnek. A pénzügyi beszámolással szemben, ahol a lényegesség 
pénzügyi szempontok szerint van meghatározva, a fenntarthatósági jelentések 
esetében a lényegesség meghatározása összetettebb és olykor kevésbé kézzelfogható 
(4. háttérmagyarázat). 

4. háttérmagyarázat 

A lényegesség eltérő meghatározása a pénzügyi és a nem pénzügyi 
jelentéstétel esetében 

A pénzügyi beszámolók tekintetében az Unió fogalommeghatározása szerint egy 
adott információ akkor tekintendő „lényegesnek”, ha „észszerűen feltételezhető, 
hogy annak kihagyása vagy hibás közlése befolyásolja azokat a döntéseket, 
amelyeket a felhasználók a vállalkozás pénzügyi kimutatásai alapján hoznak. Egy-egy 
tétel lényeges voltát más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni”26. 

A jelentés mint irányítási eszköz
Belső motiváció

A jelentés mint az elszámoltathatóság 
eszköze

Külső motiváció

• A kockázatkezelés javítása
• Erőforrások és pénz megtakarítása
• Jobb információk szerzése a 

döntéshozatalhoz
• A személyzet elégedettségének javítása

• Az érdekelt felekkel való kommunikáció 
javítása

• Az elszámoltathatóság és az átláthatóság 
javítása

• Pozitív és hitelt érdemlő kép kialakítása
• Bizalomépítés
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A nem pénzügyi jelentéstétel esetében lényeges az az információ, amelyet „a 
vállalkozás fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának 
megértéséhez szükséges mértékben” adnak közre27. 

A GRI szerint a fenntarthatósági jelentéseknek az olyan tényezőkre kell kiterjedniük, 
amelyek „tükrözik a szervezet jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi hatásait, 
vagy érdemben befolyásolják az érdekelt felek általi értékelést és 
döntéshozatalt”28 – ami azt jelenti, hogy az adott szervezet esetében a 
lényegességet abban a tekintetben is értékelni kell, hogy az érdekelt felek mit 
tekintenek lényegesnek az adott szervezetnél (például a befektetői nézőpont). 

16 Az 5. háttérmagyarázat bemutatja, mit jelenthet a nem pénzügyi jelentéstétel a 
gyakorlatban. 

5. háttérmagyarázat 

Nem pénzügyi jelentéstétel egy bank és egy sörfőzde esetében 

Egy bank adott esetben úgy ítélheti meg, hogy székhelyének és fiókjainak 
vízfogyasztása nem olyan lényeges kérdés, amelyet a vezetői jelentésben 
szerepeltetni kell. Ezzel szemben lényeges információként értékelheti az általa 
finanszírozott projektek társadalmi és környezeti hatásait, valamint egy adott város, 
régió vagy ország reálgazdaságának támogatásában betöltött szerepét29. 

Ezzel szemben egy sörfőzde lényeges kérdésnek tekintheti a sörgyártás során mért 
vízfogyasztást, és belefoglalhatja azt a vezetői jelentésbe. Emellett közzéteheti, hogy 
milyen hatással van tevékenységére az éghajlatváltozás, tekintettel a különféle 
gyártási helyeken esetleg előforduló vízhiányra. 

17 Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy mi lényeges és mi minősülhet 
releváns gazdasági, környezeti és társadalmi szempontnak, több szervezet 
iránymutatásokat (vagy önkéntes standardokat) dolgozott ki a magánszektoron belüli 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan: példaként említhető a GRI, a Nemzetközi 
Integrált Jelentéstételi Tanács (IIRC) és a Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB). Ezek közül a GRI a leginkább elterjedt. 2019-ben a „vállalati jelentéstételi 
párbeszéd” (Corporate Reporting Dialogue) keretében több említett szervezet 
összefogott30, hogy jobban összehangolják egymással a keretrendszereket, 
megkönnyítve ezáltal a jelentések elkészítését és a jelentésekben foglalt információk 
tökéletesítését a fő érdekelt felek, különösen a befektetők számára31. 

18 A nem pénzügyi beszámolókról szóló 2014/95/EU irányelv és a Bizottság 
iránymutatásai e meglévő keretrendszerek mindegyikének az alkalmazását lehetővé 
teszik32. A jelentésnek „legalább a környezetvédelmi, a szociális és a foglalkoztatási 
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kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó információkat” tartalmaznia kell33. A 
szervezetek egy csoportja esetében kötelező előírás a sokszínűséggel (például a 
nemekkel) kapcsolatos jelentéstétel. 

19 Az irányelv célja kezdettől fogva az volt, hogy egyformán kiterjedjen a vállalatok 
által a fenntarthatóságra gyakorolt hatásra, valamint fordítva, arra, hogy miként érintik 
a vállalatokat a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások. Kutatások azonban azt 
mutatták, hogy a szervezetek jelentéseikben jellemzően az előbbire – így például az 
általuk kifejtett környezeti hatásra – összpontosítanak. Kevésbé számolnak be arról, 
hogy miként érintik a vállalatokat a fenntarthatósági kockázatok, és hogyan építik bele 
ezeket a kockázatokat az üzleti modelljükbe34. 

20 A Bizottság szerint „még mindig jelentős hiányosságok vannak, és sürgősen 
szükség van további előrelépésekre a közzétételek mennyisége, minősége és 
összehasonlíthatósága tekintetében annak érdekében, hogy ki lehessen elégíteni a 
befektetők és más érdekelt felek igényeit”35. A nemzetközi fejleményekkel 
összhangban36 a Bizottság 2019 tavaszán nyilvános konzultációt tartott az irányelv 
végrehajtására vonatkozó iránymutatások aktualizálásáról annak érdekében, hogy 
további útmutatást adjon az éghajlatváltozással kapcsolatos közzétételekhez37. A 
pénzügyi szektor számára – amelynek esetében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az 
intézményi befektetők, az eszközkezelők és a pénzügyi tanácsadók még mindig nem 
veszik figyelembe következetesen a befektetési folyamat során felmerülő 
fenntarthatósági tényezőket és kockázatokat – külön jogszabálytervezet is készült38. 

21 A szervezetek az információkat közzétehetik különálló jelentésként vagy 
pénzügyi, illetve éves jelentéseik részeként, vagy más formában is közzétehetik. Az 
uniós irányelv például nyitva hagyja ezeket a lehetőségeket, és csupán a tagállamok kis 
hányada39 döntött úgy, hogy előírja az integrált formában történő közzétételt40. Az 
érdekelt felek irányában való elszámoltathatóság és átláthatóság tekintetében több 
szakmai szervezet javasolja, hogy ezen értékek erősítése érdekében a szervezetek az 
információkat éves jelentés, pénzügyi jelentés vagy éves vezetői beszámoló keretében 
tegyék közzé41. Az Európai Bizottság esetében korábban már javasoltuk, hogy egyetlen 
elszámoltathatósági jelentést vagy jelentéssorozatot adjon ki. Ennek egyebek mellett 
tartalmaznia kell egy nem pénzügyi teljesítményről szóló jelentést, a tevékenységekre 
vonatkozó információkat, valamint a közép- és hosszú távú költségvetési 
fenntarthatóságról szóló nyilatkozatokat42.   
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Gyorsvizsgálatunk hatóköre és 
módszere 
22 Gyorsvizsgálatunk áttekintést ad arról, hogy miként számolnak be az Unió, 
valamint annak intézményei és ügynökségei a fenntartható fejlődésről, emellett 
számba veszi a fenntartható fejlődési célok uniós szintű megvalósítására vonatkozó 
jelentéstétel, valamint az egyes uniós intézmények és ügynökségek fenntarthatósági 
jelentéseinek helyzetét. 

23 Vizsgálatunkat négy fő okból végeztük el: 

o A Tanács és az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy az Unió 2019-ig 
tegyen jelentést az ENSZ-nek a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend belső és 
külső végrehajtásáról43. Az Európai Parlament emellett évenkénti jelentéstételt 
sürgetett a fenntartható fejlődési célok végrehajtása terén elért uniós 
eredményekről44. 

o 2018 volt az első olyan év, amikor az uniós jog értelmében a nagy közérdekű 
gazdálkodó egységeknek információkat kellett közzétenniük a fenntarthatóságra 
vonatkozóan45. A példamutatást szem előtt tartva utána kívántunk járni, mit 
tettek eddig ezen a téren az uniós intézmények és ügynökségek. 

o Most, hogy egyre közelebb kerülünk 2030-hoz, „az EU tagállamai, a vállalkozások 
és a civil társadalom széles körben elismeri[k]: fokozottabb kötelezettségvállalásra 
van szükség” a fenntartható fejlődési célok megvalósításához46. A 
fenntarthatósági jelentések segíthetnek abban, hogy az elkötelezettségből 
cselekvés legyen. 

o A fenntarthatóságra vonatkozó jelentéstétel a fenntartható fejlődési célokra 
vonatkozó célkitűzések egyike, amely előirányozza a cégek, különösen a nagy és 
transznacionális vállalatok” ösztönzését „a fenntartható gyakorlatok 
alkalmazására és a fenntarthatósággal kapcsolatos információk jelentéseikbe 
történő beépítésére. 

24 Ebben a dokumentumban kiemeljük, hogy melyek a fenntarthatóságról történő 
érdemi jelentéstétel előfeltételei, és bemutatjuk az uniós szerveknél a fenntarthatósági 
jelentések tekintetében jelenleg fennálló helyzetet. Elemezzük, milyen szerepet 
töltenek be ezen a téren az ellenőrök, és mérlegeljük, milyen kihívások merülnek fel a 
fenntarthatósági jelentések előmozdítását illetően. 



 17 

 

25 Ez a gyorsvizsgálat nem minősül ellenőrzésnek. Ez egy elsősorban nyilvánosan 
elérhető információkon alapuló áttekintés. A vizsgálat az éves jelentéseinkkel és 
néhány különjelentésünkkel kapcsolatos munkánk eredményeit is hasznosítja. Emellett 
interjúkat és kérdőíves felmérést is készítettünk. Módszertanunkkal kapcsolatban 
további információk a I. mellékletben találhatók. 
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A fenntarthatósági jelentések 
előfeltételei 
26 A fenntarthatósági jelentés egy folyamat eredménye. Ez a szakasz a meglévő 
iránymutatások és keretrendszerek alapján ismerteti, hogy melyek a 
fenntarthatóságról történő érdemi jelentéstétel előfeltételei. Elsősorban e három 
alapvető előfeltételre összpontosítunk: 

o Az érdekelt felek bevonása 

o Stratégia kidolgozása  

o A fenntarthatóság általános érvényesítése a költségvetési folyamatban, mutatók 
segítségével mért célértékek alapján. 

Az érdekelt felek bevonása 

27 Az érdekelt felek bevonása a fenntarthatósági jelentések elkészítésének egész 
folyamatában kulcsfontosságú. A Bizottság felismerte, hogy az uniós politikai 
döntéshozatalban fontos figyelembe venni a polgárok és más érdekelt felek 
véleményét47. A fenntarthatósági jelentések tekintetében a Tanács és a Parlament 
mellett, amelyek felé a Bizottság elszámolással tartozik, az uniós polgárok, adófizetők, 
vállalkozások és a civil társadalom is az uniós intézmények és ügynökségek érdekelt 
felei (5. ábra). 
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5. ábra. A fenntarthatósági jelentések érdekelt felei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a GRI 101 standard alapján. 

28 Az érdekelt felek bevonásának egy közelmúltbeli példája a Bizottság által a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban létrehozott többszereplős platform, 
amelynek célja, hogy az támogatást és tanácsadást nyújtson a Bizottság, valamint a 
fenntartható fejlődési célok uniós szintű megvalósításában közreműködő valamennyi 
érdekelt fél számára48. A platformot a civil társadalom, a közszektor és a magánszektor 
30 képviselője alkotja49. 

Stratégia kidolgozása 

29 Az érdemi jelentéstételhez a jelentést be kell ágyazni a szervezet stratégiai 
céljaiba és teljes szakpolitikai, illetve gazdasági ciklusába. Ezáltal a fenntarthatóság a 
teljesítménymenedzsment keretrendszerének szerves részévé válik (6. ábra)50. A 
különböző lépések információkkal szolgálnak a többi lépéshez, és az információkat az 
egész folyamat során fontos felhasználni. 
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6. ábra. A fenntarthatóság teljesítménymérési keretekbe történő 
beépítésének fő lépései 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

30 Az OECD és az EU Közös Kutatóközpontja szerint a fenntartható fejlődési célok 
közötti számos szinergia és a célok egymást kiegészítő jellege – valamint a potenciális 
ellentétes hatások – miatt51 szisztematikus megközelítésre van szükség a szakpolitikai 
koherencia biztosítása, valamint az egymással szorosan összekapcsolódó fenntartható 
fejlődési célok közötti kölcsönhatások feltárása, megértése és kezelése érdekében. 
Megvizsgáltuk, hogy az Unió és konkrétan a Bizottság rendelkezik-e stratégiákkal azon 
célok és célértékek meghatározásához, amelyekre vonatkozóan jelentést lehet 
készíteni. 

31 A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 2015. évi elfogadását követően a 
Bizottság közleményt adott ki, amelyben kinyilvánította, hogy az uniós fellépések és az 
Unió általános stratégiája (az Európa 2020 stratégia és a Juncker-Bizottság 10 
prioritása) keretében már foglalkoznak a fenntartható fejlődési célokkal52. A Bizottság 
ezért nem tartotta szükségesnek, hogy változtasson a stratégiai keretrendszeren. 
Ennek következtében a meglévő célértékeket – néhány, az energiával és az éghajlattal 
kapcsolatos célérték kivételével53 – 2020-ig, nem pedig 2030-ig terjedően határozták 
meg és követik nyomon54. 
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32 A Bizottság szerint ennek a megközelítésnek az egyik oka az volt, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend elfogadásának idején az Unió 2014 és 2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi kerete már folyamatban volt (7. ábra). 

7. ábra. A legfontosabb uniós stratégiák és a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend ütemezése  

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

33 Több korábbi jelentésünkben beszámoltunk arról, hogy ezek a körülmények 
politikai nehézségeket okoznak, megemlítve a stratégiai keretek és a megbízatási 
időszakok közötti átfedéseket és összehangoltságuk hiányát55. A 2021 és 2027 közötti 
többéves pénzügyi keret 2018-as előkészítésekor azonban még nem létezett átfogó 
uniós stratégia a 2020 utáni időszakra. Korábban már rámutattunk arra, hogy a 2021 és 
2027 közötti többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatokat úgy tették közzé, hogy 
azokat sem közös uniós stratégia, sem közös uniós célértékek nem támasztották alá56. 

34 A Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy véleménye szerint a 2016. évi 
Pozsonyi Nyilatkozatban és a 2017. évi Római Nyilatkozatban megállapított politikai 
célok57 elegendőek voltak a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret 
kialakításához. A többéves pénzügyi keret egyes javaslatai (például az Európai horizont) 
az eszköz céljai között kifejezetten megemlítik a fenntartható fejlődési célokhoz való 
hozzájárulást. 

Európa 2020 stratégia
2010–2020

Juncker-Bizottság
2014–2019

Többéves pénzügyi keret
2014–2020

A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend
2015–2030
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35 Az Európai Parlament58, az Európai Tanács59 és az Európai Unió Tanácsa60 
többször is egy stratégia bevezetését szorgalmazta a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrendre vonatkozóan. 2017-ben az Európai Parlament és a Tanács felhívta a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó végrehajtási stratégiát a fenntartható fejlődési 
célokra irányulóan61. A Tanács szerint 2018 közepére léteznie kellett volna egy ilyen 
stratégiának, amely iránymutatásként szolgál valamennyi uniós politikához és 
programhoz, továbbá amely egyaránt tartalmaz köztes és hosszú távú célértékeket, és 
rögzíti Európa jövőképét a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend utáni fenntartható 
Európával kapcsolatban. Az Európai Tanács 2018-ban kifejtette, hogy a bizottsági 
vitaanyagnak meg kell alapoznia egy 2019-re létrejövő átfogó végrehajtási stratégiát62. 

36 A Bizottság 2019 januárjában egy „vitaanyagot” tett közzé a fenntartható 
fejlődésről63, amelynek megjelenését eredetileg korábbra tervezték. A vitaanyag 
három forgatókönyvet tartalmaz a jövőt illetően, gondolatébresztésként a következő 
Bizottság számára ahhoz, hogy segítse az előrehaladást a fenntartható Európa 2030-ra 
történő megvalósítása felé: 

1) a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó átfogó uniós stratégia, amely 
megadja az irányt az Unió és a tagállamok tevékenységeihez; 

2) a Bizottság folytatná a fenntartható fejlődési célok általános érvényesítését az 
összes vonatkozó uniós szakpolitikában, de nem tenne kötelezővé tagállami 
fellépést; 

3) a külső tevékenység előtérbe helyezése, egyúttal a fenntarthatósággal 
kapcsolatos ambíciók megerősítése uniós szinten. 

37 A vitaanyag összegzi a vonatkozó elemzéseket és adatokat, emellett leírást ad az 
Európai Bizottság fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó kiválasztott szakpolitikai 
kezdeményezéseiről, és bemutatja a fenntartható fejlődés szempontjából fontos 
szakpolitikai területeket. Ez egy lépés a megfelelő irányba, de inkább az Unión belüli 
fejleményeket ismerteti, nem pedig azt, hogy milyen hatásokkal jár az uniós politika 
és/vagy miként járul hozzá az uniós költségvetés a fenntartható fejlődési célok 
megvalósításához. 

38 A vitaanyag kiemel néhány területet, ahol a Bizottság véleménye szerint többet 
kellene tenni. Ugyanakkor nem tartalmaz hiányelemzést, amely meghatározná, miként 
illeszkednek a fenntartható fejlődési célok a jelenlegi prioritásokhoz, és nem értékeli, 
hogy mit kellene még tenni az uniós politikák és jogalkotás tekintetében64. A Tanács 
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2017-ben felszólított a hiányelemzés elkészítésére, a vitaanyag 2019-es közzétételét 
követően pedig a Parlament is megfogalmazta ezt a kérést65. 

A fenntarthatóság kérdésének általános érvényesítése 

39 A fenntarthatósági jelentések egyik további előfeltétele a fenntarthatósággal 
kapcsolatos kérdések főbb költségvetési folyamatokban, tevékenységi célokban, illetve 
szakpolitikákban történő általános érvényesítése. 

40 A Bizottság 2016-ban úgy nyilatkozott, hogy „általánosan bevezeti a fenntartható 
fejlődési célokat az EU politikáiba és kezdeményezéseibe, és a politikák 
elengedhetetlen vezérelvévé teszi a fenntartható fejlődést”66. Azzal kapcsolatban, 
hogy megtörtént-e ez az általános bevezetés, és ha igen, hogyan, a Bizottság már 
szolgált információkkal. 2017 óta a programindokolások – pénzügyi értékek 
meghatározása nélkül – általános leírásokat tartalmaznak arról, hogy miként járul 
hozzá az adott program a fenntartható fejlődési célokhoz. 2018-ban a Bizottság egy 
diagramot készített, amelyben bizonyos kiadási programokat hozzárendelt a vonatkozó 
fenntartható fejlődési célokhoz, és rámutatott a legújabb kezdeményezésekre. 
A Bizottság becslése szerint szinte valamennyi program hozzájárul egy vagy több 
fenntartható fejlődési célhoz67. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez az 
információ csupán „kommunikációs célokat” (nem pedig jelentéstételi célokat) szolgál. 
A Unió külső tevékenységeinek területén kívül nem létezik szisztematikus elemzés vagy 
beszámolási keretrendszer arra vonatkozóan, hogy miként járulnak hozzá az egyes 
programok vagy költségvetési elemek a fenntartható fejlődési célok megvalósításához. 

41 A European Think Tanks Group a kommunikációs célokat tekintve hasznosnak 
találta a fenntarthatósági kérdések Bizottság által készített feltérképezését, de 
megállapította, hogy az nem segítette a Bizottságot abban, hogy a fenntarthatóság a 
szakpolitikai területeken átívelően az uniós finanszírozás egyik prioritása legyen68. Az 
Európai Parlament is kérte a Bizottságot, hogy „ biztosítsa a fenntartható fejlődés 
általános érvényesítésének javítását valamennyi finanszírozási mechanizmusban és 
költségvetési tételben”, és javítsa az elszámoltathatóságot „annak érdekében, hogy a 
többéves pénzügyi keret révén kollektív eredményeket érjen el”69. 

42 A horizontális kérdések (például az éghajlatváltozás vagy a nemek közötti 
egyenlőség) költségvetésben történő általános érvényesítése nem könnyű feladat. Az 
éghajlatváltozás általános érvényesítéséről szóló 2016. évi jelentésünk70 rávilágított 
arra, hogy még egyetlen fenntartható fejlődési cél (az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás) uniós költségvetésen belüli általános érvényesítése is 
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számos kihívást rejt magában. Rámutattunk arra, hogy átfogó beszámolási 
keretrendszerre van szükség olyan mutatókkal, amelyek figyelemmel kísérik a 
tényleges éghajlat-politikai kiadásokat és a kapcsolódó eredményeket. Ezek a mutatók 
fontosak lehetnek az éghajlatváltozással kapcsolatos fenntartható fejlődési cél felé 
történő előrehaladás méréséhez. 

43 A fenntartható fejlődési célok, a költségvetések feltérképezésénél történő 
alkalmazásuk mellett a mutatóknak, a költségvetés értékelésének, valamint a kiadások 
nyomon követésének javításához is felhasználhatók (8. ábra). Egyes tagállamok 
megkezdték a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendnek a költségvetési 
folyamataikba történő beépítését. Jelenleg a költségvetések fenntartható fejlődési 
célokhoz való hozzárendelése elterjedtebb, mint e céloknak a 
teljesítménymenedzsment eszközeként az erőforrások elosztása és megtárgyalása 
céljából történő alkalmazása. 

8. ábra. Miként használhatók fel a fenntartható fejlődési célok a 
költségvetési folyamat során? 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a következő munka alapján: Elisabeth Hege, Laura Brimont, Integrating 
SDGs into national budgetary processes (A fenntartható fejlődési célok beépítése a nemzeti 
költségvetési folyamatokba), Institut du développement durable et des relations internationales, 
tanulmány, 05/18, 2018. július. 
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Fenntarthatósági jelentések az uniós 
intézményeknél és ügynökségeknél 
44 Az Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlődési célok megvalósítása és a 
fenntarthatóság mellett, ezért a fenntartható fejlődési célok és a fenntarthatóság 
megvalósítása az Unió és intézményei teljesítményének szerves részét képezi. Így azt 
várhatnánk, hogy a fenntarthatósági jelentések is szerves részét képezik a 
teljesítményjelentéseknek. Jelenleg nincs olyan konkrét jogi kötelezettség, amelynek 
értelmében a Bizottságnak vagy más uniós intézményeknek fenntarthatósági 
jelentéseket kellene készíteniük. 

45 Ebben a szakaszban azt elemezzük, hogy miként számolnak be a Bizottság és más 
uniós intézmények, illetve ügynökségek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekről. 
Megvizsgáljuk, hogy teljesítményjelentési keretrendszerükön belül szolgálnak-e 
információkkal a fenntarthatóságra vonatkozóan, akár külön fenntarthatósági jelentés 
keretében, akár bármely más formában. 

46 Az alábbiakban a következőkre összpontosítunk: 

i. a Bizottság beszámolási keretrendszerének részét képező fenntarthatósági 
jelentések; 

ii. a Eurostat jelentései; valamint 

iii. egy uniós intézmény és egy uniós ügynökség fenntarthatósági jelentései és 
más vonatkozó tevékenységek. 

A Bizottság teljesítményjelentései 

47 A teljesítményjelentés a közpolitikák végrehajtásával kapcsolatos adatok 
szisztematikus összegyűjtését és információk bemutatását jelenti, beleértve a kiadási 
eszközöket (például a támogatásokat) és a nem kiadási jellegű eszközöket (például a 
szabályozást). Célja a politikák hatékonyságának és eredményességének értékelése 
azáltal, hogy összeveti az elért eredményeket a kitűzött célokkal és a felmerült 
költségekkel (beleértve a pénzügyi és a nem pénzügyi jellegű költségeket, köztük az 
érdekelt feleknél felmerülő költségeket is). Mint minden teljesítményjelentés, a 
fenntarthatósági jelentés is két alapvető célt szolgál: egyrészt (1) az 
elszámoltathatóság eszköze, másrészt (2) irányítási eszköz. 
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48 A Bizottság teljesítményjelentési keretrendszerének célja a teljesítmény 
célkitűzések, célértékek és mutatók segítségével történő mérése. Az eredményekről a 
Bizottság külön dokumentumokban számol be (9. ábra). A Számvevőszék rendszeresen 
értékeli az alább bemutatott teljesítménymérési keret több aspektusát, beleértve azt, 
hogy felhasználja‐e a vezetés az információkat71. 

9. ábra. A Bizottság teljesítményjelentési keretrendszere 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

49 Az uniós költségvetésre vonatkozó teljesítményjelentés a következő alapvető 
dokumentumokat foglalja magában: 

1) programindokolások, amelyek bemutatják az uniós programok és a fenntartható 
fejlődési célok közötti kapcsolatot; 

2) a programok teljesítményének áttekintése, amely bemutatja az Unió 2014 és 
2020 közötti valamennyi kiadási programját, és több program összefüggésében 
említi a fenntartható fejlődési célokat72; 

3) az uniós költségvetésre vonatkozó éves irányítási és teljesítményjelentés, amely 
bemutatja, miként támogatja az uniós költségvetés az Unió politikai prioritásait. 
Ez a fenntartható fejlődési célokat többnyire általánosságban említi73, és úgy 
hivatkozik rájuk, mint amelyeket „általánosan érvényesítenek”. A dokumentum 
arra is rámutat, hogy a programindokolásokban foglalt információk nem 
minősülnek hivatalos beszámolásnak arra vonatkozóan, hogy miként járul hozzá 
az uniós költségvetés a fenntartható fejlődési célok megvalósításához74; 
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4) az Európai Unió tevékenységeiről szóló általános jelentés, amely uniós szinten 
bemutatja az uniós tevékenységek és az uniós költségvetés révén elért 
eredményeket. A jelentés nem számol be arról, hogy miként járulnak hozzá az 
uniós politikák, illetve az uniós költségvetés a fenntartható fejlődési célok 
megvalósításához. 

50 Az említett négy jelentés mellett a Bizottság valamennyi főigazgatósága és a 
közvetlenül a Bizottság irányítása alatt álló hat ügynökség (a végrehajtó ügynökségek) 
éves tevékenységi jelentésében évente jelentést tesz az elért eredményeiről, a 
kezdeményezéseiről és az erőforrások felhasználásáról. Az általunk megvizsgált 
2018. évi európai bizottsági éves tevékenységi jelentések többsége általánosságban 
hivatkozik a fenntartható fejlődési célokra. E tekintetben a legtöbb információval az 
Unió külső tevékenységeiért felelős főigazgatóságok szolgálnak, míg az Energiaügyi 
Főigazgatóság és a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság jelentéseiben nem 
találtunk utalást a fenntartható fejlődési célokra75. 

51 A nem közvetlenül a Bizottság irányítása alatt álló (decentralizált) ügynökségek 
szintén közzétesznek éves jelentéseket, de a Bizottság nem ad ki iránymutatásokat e 
jelentések összeállításával kapcsolatban, és nem foglalja bele éves irányítási és 
teljesítményjelentésébe az ezen ügynökségek teljesítményére vonatkozó 
információkat. Az ügynökségek azonban létrehoztak egy önkéntes hálózatot (a 
teljesítményfejlesztési hálózatot), amely összeállította a teljesítménymutatók listáját. 
Az ügynökségek 2017. évi éves jelentéseinek némelyike általánosságban utal a 
fenntartható fejlődési célokra, de egyik sem nyújt szisztematikus információkat a 
fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekről, és egyik sem kapcsolja össze 
teljesítményét a fenntartható fejlődési célokkal. 

52 A Bizottság teljesítményjelentésében információkkal szolgál a fenntarthatósággal 
kapcsolatos kérdésekről, de ezt nem szisztematikusan állítja össze, illetve mutatja be. 
Azt azonban méri a Bizottság, hogy mennyiben járul hozzá a külső tevékenységek 
területén a fenntartható fejlődési célok megvalósításához, és jelentést is tesz erről. 
2018 októberében például elfogadta „Az EU felülvizsgált nemzetközi együttműködési 
és fejlesztési eredménykeretét”76. Ez tükrözi azt, ami egyes országokban, így Chilében, 
Dániában, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, 
Portugáliában és Dél-Koreában történik, ahol a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos intézményközi koordinációt a külügyminiszterek vezetik77. 

53 A Bizottság szerint ez a felülvizsgált eredménykeret lehetővé fogja tenni az arról 
történő jelentéstételt, hogy miként járultak hozzá a partnerországokban az Unió által 
finanszírozott78 tevékenységek a fenntartható fejlődési célok megvalósításához – a 
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jelenlegi, 2014 és 2020 közötti, és a következő, 2021–2027 közötti többéves pénzügyi 
keret tekintetében egyaránt. Ezt várhatóan a Bizottság beszámolási keretrendszere, 
valamint az Unió és tagállamai által négyévente az ENSZ-nek benyújtandó jelentések 
esetében is alkalmazni fogják (56. bekezdés)79. A dokumentum kiemeli, hogy egy ilyen 
eredménykeret hozzájárulhat az eredményes végrehajtáshoz, az átláthatósághoz, az 
elszámoltathatósághoz, valamint „a partnerországokban a fenntartható fejlődési célok 
felé történő uniós előrehaladás következetes kommunikálásához”80. 

Az Eurostat jelentése a fenntartható fejlődési célok teljesítése 
terén az uniós kontextusban elért eredményekről 

54 Az Eurostat 2017 óta készít olyan éves jelentéseket, amelyekben leírást ad „a 
fenntartható fejlődési célok teljesítése terén uniós kontextusban elért 
eredményekről”81. A jelentés mennyiségi értékelést hivatott adni arról, hogy miként 
halad előre az Unió a fenntartható fejlődési célok elérése felé. A Bizottságnak azonban 
nem célja annak mérése, hogy mennyiben járulnak hozzá az uniós politikák és a 
költségvetés a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendhez. 

55 Az Eurostat jelentése információkkal szolgál a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó különböző mutatókról és előrehaladásról, és 
tagállamokra lebontott adatokat tartalmaz. A mutatók, amelyeket az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció alapján a Bizottság választ ki, elsősorban a tagállamok által 
gyűjtött statisztikai információkból állnak. A mutatókat az Európa 2020 stratégia 
célértékeihez, vagy adott esetben más szakpolitikai célértékekhez viszonyítva értékelik. 
A jelentés az egy adott területen végzett uniós szakpolitikai tevékenységekre is 
rávilágít, a mutatók azonban nem mérik ezen uniós szakpolitikai tevékenységek 
teljesítményét. Egyes mutatókhoz azonban nehézségek társulnak 
(6. háttérmagyarázat). Az Európai Parlament üdvözölte az Eurostat jelentését, amely 
„előrelépést jelent egy teljes értékű uniós nyomonkövetési mechanizmus létrehozása 
felé”, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „az Eurostat önmagában nem képes 
átfogóan meghatározni a fenntartható fejlődési célok terén elért előrelépés 
valamennyi dimenzióját”82. Korábban kritikákkal illettük az Eurostat jelentését, amiért 
az nem méri a talajdegradáció-semlegességgel kapcsolatos fenntartható fejlődési célra 
vonatkozó kötelezettségvállalás felé történő előrehaladást83. 
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6. háttérmagyarázat 

Az Eurostat fenntartható fejlődési célokra vonatkozó 2019. évi mutatói 
(egy példa) 

13. cél. Azonnali fellépés az éghajlatváltozással és annak hatásaival szembeni 
küzdelem érdekében 

Az előrehaladás mérése az alábbi mutatók alapján történik84: 

1) üvegházhatásúgáz-kibocsátások területi nézőpontból (a 2020-as célértékekkel 
összevetve); 

2) az energiafogyasztás ÜHG-kibocsátás-intenzitása; 

3) a felszínközeli hőmérséklet-különbség középértéke; 

4) éghajlatváltozással kapcsolatos gazdasági veszteségek; 

5) az éghajlati vonatkozású kiadásokra irányuló, 100 milliárd USA-dollár összegű 
nemzetközi kötelezettségvállaláshoz való hozzájárulás. 

Az említett mutatók tekintetében felmerülő kihívások közé tartoznak a következők: 

Az 1. mutató esetében: 

a) Miközben ez egy nemzetközi szinten elfogadott mutató, a Bizottság agytrösztje 
és több tanulmány is rámutatott arra, hogy e mérőszám kizárólagos 
középpontba állítása magában hordozza a tovagyűrűző hatások figyelmen kívül 
hagyásának veszélyét; ezek a hatások akkor merülnek fel, ha fejlett országok 
azáltal csökkentik üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, hogy kibocsátásintenzív 
ágazatokat más országokba szerveznek ki, majd onnan importálják a 
termékeket85. 

b) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése tekintetében a 2020-as 
célértékek használatosak, annak ellenére, hogy léteznek 2030-as célértékek és 
2050-re kitűzött célok86. Korábban már megállapítottuk, hogy a hosszabb távú 
célértékek megvalósításához lényegesen több erőfeszítésre lesz szükség87. 

Az összes mutatóra vonatkozó jelentéstétel tekintetében: 

c) Az adatok korlátozott rendelkezésre állása miatt nem számítható ki tendencia88. 

56 A Bizottság az ENSZ-nek készítendő 2019. évi jelentéséhez a tervek szerint az 
Eurostat jelentését, valamint az Unió külső tevékenységeinek a fenntartható fejlődési 
célok megvalósítására gyakorolt hatásáról szóló jelentést89 fogja felhasználni. Ez azt 
jelenti, hogy a 2019. évi jelentés a külső tevékenységektől eltekintve nem fog 
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foglalkozni az uniós költségvetésnek és politikáknak a fenntartható fejlődési célokhoz 
való hozzájárulásával. 

Az uniós intézmények és ügynökségek által közölt, 
fenntarthatósággal kapcsolatos információk 

57 Megállapításunk szerint egyetlen uniós intézmény (az Európai Beruházási Bank) 
és egy uniós ügynökség (az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) ad közre 
fenntarthatósági jelentést (7. háttérmagyarázat). 

7. háttérmagyarázat 

Az EBB és az EUIPO fenntarthatósági jelentése 

Az EBB jelentése 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) egy luxembourgi székhelyű uniós intézmény. 
Pénzügyileg önálló, 243 milliárd eurós tőkével és több mint 3800 fős személyzettel 
rendelkezik90. Az „EU bankjaként” az EBB világszerte biztosít finanszírozást és 
tanácsadást különböző beruházásokhoz91. Az intézmény 2007-ben tette közzé első 
fenntarthatósági jelentését92, amelyet 2008-tól kezdve93 a GRI jelentéstételi 
iránymutatásaihoz igazított. 

A legutóbbi (2018. évi) jelentés két dokumentumból áll: a fenntarthatósági 
jelentésből94 és a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó 2018. évi közzétételekből. 
Az előbbi jelentés az EBB fenntartható és innovatív finanszírozással és 
beruházásokkal kapcsolatos megközelítését tárgyalja. Kiemeli, hogy miként épülnek 
be a fenntarthatósággal kapcsolatos megfontolások a projektek értékelésébe95, és 
példákkal szolgál az érdekelt felek szerepvállalására, valamint információkat ad arról, 
hogy miként biztosította ez a szervezeten belüli elszámoltathatóságot. 

A második, szakembereknek (elemzőknek, nem kormányzati szervezeteknek, a 
tudományos közösségnek stb.) szóló jelentés átfogó, szabványosított információkat 
közöl környezeti, társadalmi és irányítási kérdésekről és az EBB teljesítményéről. 

Az EUIPO jelentése 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala egy spanyolországi, alicantei székhelyű 
decentralizált uniós ügynökség. Teljes mértékben önfinanszírozó96, 401 millió eurós 
költségvetéssel és összesen 995 fős személyzettel97. Feladatai közé tartozik az uniós 
védjegyek, közösségi formatervezési minták lajstromozása, az európai és nemzetközi 
együttműködés, valamint a szellemitulajdon-jogok védelme és érvényre juttatása. 

Az ügynökség 2016-ban vállalati fenntarthatósági keretrendszert vezetett be, 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra irányuló stratégiát dolgozott ki, és a GRI 
standardjai alapján elkészítette első fenntarthatósági jelentését (a 2016-os pénzügyi 
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évre vonatkozóan). Ezzel az első olyan uniós ügynökség volt, amely ilyen 
fenntarthatósági jelentést készített. A 2017. évi jelentés vonatkozásában az 
ügynökség úgy döntött, hogy annak tartalmát önkéntes alapon hozzáigazítja a nem 
pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételéről szóló uniós 
irányelvhez98. 

58 Fenntarthatósági jelentéseik részeként az EBB és az EUIPO elemezte és közzétette 
fenntarthatósági kockázatait. Ehhez belső és külső interjúk alapján szereztek adatokat. 
A 10. ábra az EBB lényegességre vonatkozó értékelését mutatja be. 

10. ábra. Az EBB értékelése a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések 
lényegességéről  

 
Értelmezés: Az éghajlat és a környezet az érdekelt felek és az EBB számára nagyon fontos kérdéskörként 
került besorolásra, míg az etika és az integritás az érdekelt felek számára fontosabb kérdésnek minősül, 
mint az EBB számára. 

Forrás: EBB (2019): 2018. évi fenntarthatósági jelentés, 11. o. 

59 Az EBB és az EUIPO fenntarthatósági jelentése egyaránt tartalmaz információkat 
arra vonatkozóan, hogy miként vették figyelembe a szervezetek politikáikban és 
tevékenységeikben a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket, valamint hogy 
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szervezetük milyen hatással van a fenntarthatóságra. Amint azt a 
8. háttérmagyarázatban az EBB példája szemlélteti, a szervezet tevékenységének 
hatása jóval nagyobb lehet annál, mint amennyire a szervezet működtetése hatással 
van a fenntarthatóságra. 

8. háttérmagyarázat 

Az EBB kiválasztott hitelezési műveleteinek szénlábnyoma, összevetve 
az EBB saját hatásával 

Az EBB közzéteszi az általa finanszírozott projektek szénlábnyomával kapcsolatos 
információkat. 

 
Forrás: Az EBB 2017. évi fenntarthatósági jelentése. 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a CO2 millió tonna (Mt) egységben van mérve, és a 
teljes abszolút kibocsátás 5,2 Mt CO2e volt. Relatív értékben a finanszírozott 
projektek 2,9 Mt CO2e nagyságrendű csökkenést jelentenek az alternatívákhoz 
képest. 

Az EBB saját szervezeti szénlábnyoma 22 024 tonna CO2e volt. 

Ez azt mutatja, hogy sokkal lényegesebb lehet egy szervezet üzleti tevékenységeinek 
hatását elemezni és arról beszámolni, mint csupán magának a szervezetnek a 
hatásáról jelentést tenni. 

60 Bár fenntarthatósági jelentéseket nem tesznek közzé, más uniós intézmények és 
ügynökségek is gyűjtenek információkat a fenntarthatósággal kapcsolatban, amelyeket 
időnként közre is adnak, ez azonban rendszertelen és nem garantálja a 
fenntarthatóság valamennyi lényegi aspektusának figyelembevételét. Ezt az összes 
uniós intézmény és ügynökség körében végzett felmérésünk is megerősíti. 

2015 2016 2017

Projektek száma 73 70 55

Teljes aláírt EBB-összeg (milliárd euró) 11,2 17,7 9,4

Abszolút kibocsátások (Mt CO2e/év) 4,6 2,4 5,2

Az erdészetből származó szén-dioxid-
leválasztás (Mt CO2e/év)

3,5 0,3

Relatív kibocsátások (Mt CO2e/év) -3,1 -2,7 -2,9

A projektek szénlábnyomának vizsgálata az EBB-nél, 2015–2017
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61 Az összegyűjtött, illetve közzétett információk elsősorban arra vonatkoznak, hogy 
miként érinti a szervezetek működése a fenntarthatóságot (például a belső papír- vagy 
vízfelhasználás révén), nem pedig arra, hogy miként vették figyelembe a 
fenntarthatóságot az átfogó stratégiájukban és műveleteikben. Fennáll a kockázata 
annak, hogy ez a belső tényezőkre összpontosító beszámolás nem ragadja meg az 
adott szervezet szempontjából leginkább lényeges kérdéseket. Emellett ezek az 
információk nem kapcsolódnak össze kifejezetten azzal, hogy miként vették figyelembe 
a fenntartható fejlődési célokat a szervezet politikájában és műveleteiben. 

62 Az uniós intézmények és ügynökségek által közzétett információk az irányításuk, 
munkaerő-felvételük és szervezetük környezeti hatására vonatkoznak. Az 
információkat különböző jelentésekben (például a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer (EMAS) keretében készített jelentésekben) és/vagy az interneten 
adják közre. Ezenkívül más információkat is gyűjtenek, de azokat nem teszik közzé 
(II. melléklet). 

63 Az uniós intézményektől és ügynökségektől azt is megkérdeztük, hogy a 
fenntarthatósági jelentések, illetve ezek egyes elemeinek támogatásához használnak-e 
bizonyos irányítási rendszereket (11. ábra). Az ilyen az irányítási rendszerek 
támogatást nyújtanak azoknak a szervezeteknek, amelyek javítani kívánják környezeti 
hatásukat (EMAS, ISO 14001) vagy a munkavállalóik egészségére és biztonságára 
gyakorolt hatásokat (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat 
(OHSAS) 18001, ISO 45001). 

11. ábra. Az uniós intézmények és ügynökségek által alkalmazott 
irányítási rendszerek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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64 Az alkalmazott irányítási rendszerek elsősorban környezeti aspektusokat 
érintenek. Az uniós intézmények háromnegyede99 és az uniós ügynökségek 10%-a 
vezetett be irányítási rendszert, ideértve az EMAS és/vagy az ISO 14001 rendszert. Ez a 
két rendszer lehetővé teszi a szervezetek számára tevékenységeik, termékeik és 
szolgáltatásaik környezeti hatásának meghatározását és nyomon követését. Az 
ISO 14001 szabvánnyal szemben az EMAS nyilvános jelentést ír elő egy sor alapvető – 
az energiahatékonysággal, anyaghatékonysággal, hulladékkal, biológiai sokféleséggel 
és kibocsátásokkal kapcsolatos – mutató alkalmazásával. A többi nemzetközi irányítási 
rendszer – például az egészségvédelmi és biztonsági (OHSAS 18001), illetve az 
energiairányítási (ISO 5001) rendszer – bevezetésének szintje nagyon alacsony. 

65 Arra a kérdésre, hogy miért nem tesznek közzé külön fenntarthatósági jelentést, a 
legtöbb uniós intézmény és ügynökség úgy válaszolt, hogy még nem gondolkodtak 
erről; a második leggyakoribb válasz az volt, hogy nem rendelkeznek a szükséges know-
how-val (12. ábra). 

12. ábra. A fenntarthatósági jelentések hiányának fő okai 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

66 Felmérésünk szerint a válaszadók látják a fenntarthatósági jelentések potenciális 
előnyeit, különös tekintettel a hitelesség és az átláthatóság fokozására. A válaszadók 
emellett azt is megemlítették, hogy a fenntarthatósági jelentések készítése növelné a 
munkaterhüket. (13. ábra). 
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13. ábra. A fenntarthatósági jelentések potenciális előnyei és hátrányai 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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A fenntarthatóságra vonatkozó 
információk ellenőrzése 
67 A pénzügyi kimutatások és a teljesítményjelentések ellenőrzése növeli azok 
értékét az elszámoltathatóság tekintetében. A fenntarthatósági jelentésekre 
vonatkozóan nyújtott külső bizonyosság növelheti a hitelességet, valamint az érdekelt 
felek bizalmát a szolgáltatott információkkal kapcsolatban. Csökkentheti a 
„zöldrefestés” kockázatát, valamint annak veszélyét, hogy a jelentéseket csupán PR-
célokra használják. Az információk ellenőrzése növelheti azok értékét az irányítási és 
belsőkontroll-rendszerek vonatkozásában, és növelheti a tudatosságot a 
vezetőtestületek szintjén100. 

68 A fenntarthatósági jelentések ellenőrzése esetében másféle típusú nehézségek 
merülnek fel, mint a pénzügyi kimutatások ellenőrzésénél. Az ellenőrzés például – 
pénzügyi adatok vagy számértékek felülvizsgálata helyett – egy „narratíva” 
felülvizsgálatát is jelentheti101. A nagyvállalatok által készített fenntarthatósági 
jelentések nagy részére vonatkozik külső ellenőrzés vagy felülvizsgálat102, a 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan azonban nincs általánosan elfogadott 
ellenőrzési vagy bizonyosságra irányuló szabvány. Az uniós irányelv például csak azt írja 
elő az ellenőrök számára, hogy ellenőrizzék, létezik-e fenntarthatósági jelentés, annak 
érdemi vizsgálatát azonban nem teszik kötelezővé. Egyes tagállamok, köztük 
Franciaország és Olaszország ettől eltérően hajtották végre az irányelvet, előírták 
ugyanis, hogy az ellenőrök foglalkozzanak a jelentések tartalmával is103. 

69 Nemrégiben, 2019 februárjában a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot 
Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) konzultációs dokumentumot adott ki 
a kibővített külső beszámolásra vonatkozó bizonyosság nyújtásáról104. A kibővített 
külső beszámolás a beszámolás számos különböző formáját foglalja magában, ideértve 
többek között – de nem kizárólag – az integrált jelentéstételt, a fenntarthatósági 
jelentéseket és a szervezetek környezeti, társadalmi és irányítási kérdésekkel 
kapcsolatos egyéb jelentéseit. 

70 Az ISAE 3000 szerint egy korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló 
megbízás (felülvizsgálat) keretében „a gyakorló könyvvizsgáló következtetését olyan 
formában kell kifejezni, amely azt közvetíti, hogy az elvégzett eljárások alapján nem 
jutott a tudomására olyan tény, amely révén feltételeznie kellene, hogy a vizsgálat 
tárgyával kapcsolatos információ lényeges hibás állítást tartalmaz”. Ilyen esetekben a 
megbízás kockázata a megbízás körülményei között elfogadhatóan alacsony szintre 
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csökken, de a kockázat nagyobb, mint az észszerű bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokra szóló megbízás esetében105. Az uniós intézmények és ügynökségek 
által készített két fenntarthatósági jelentés közül az EBB jelentése külső ellenőrzés 
tárgyát képezi, és ennek vonatkozásában korlátozott bizonyosságot nyújtanak. Az 
EUIPO jelentését nem ellenőrzik. 

71 A legfőbb ellenőrzési intézmények döntő része tapasztalattal rendelkezik a 
teljesítményellenőrzés területén, ami hasznos lehet a fenntarthatósági jelentésekkel 
kapcsolatos munka és a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának ellenőrzése 
tekintetében. A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) arra 
ösztönözte a legfőbb ellenőrző intézményeket, hogy végezzenek 
teljesítményellenőrzést konkrét fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban, illetve 
arra vonatkozóan, hogy mennyire állnak készen a kormányzatok a fenntartható 
fejlődési célok megvalósítására. Világszerte több legfőbb ellenőrző intézmény is 
közzétette ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeit; néhány közülük elemezte, 
miként követi nyomon a kormány a fenntartható fejlődési célokat, és hogyan számol 
be azokról (9. háttérmagyarázat)106. A fenntartható fejlődési célok ellenőrzési 
kritériumként szolgálhatnak107. Az egyik, jelenleg felülvizsgálat alatt álló közellenőrzési 
standard (ISSAI 140) kapcsán vita folyik arról, hogy ki kellene-e terjeszteni ezt a 
standardot egy, a fenntarthatósági jelentések szempontjából releváns aspektusra, 
nevezetesen a fenntartható fejlődési célok ellenőrzésére. 

72 A legfőbb ellenőrző intézmények szerepe azonban nem merül ki az egyes 
fenntartható fejlődési célok megvalósításának és a tagállamok ENSZ felé készített 
jelentéseinek ellenőrzésében. Amennyiben több közszektorbeli szervezet kezd el 
információkat közzétenni a fenntarthatóságra vonatkozóan, foglalkozni kell majd azzal 
a kérdéssel is, hogy miként tud a könyvvizsgálói szakma hozzájárulni a szervezetek által 
előállított információk minőségének javításához. Ehhez szükség lehet arra, hogy a 
legfőbb ellenőrző intézmények új képességeket vagy megközelítésmódokat 
fejlesszenek ki a könyvvizsgálói szakmán belül. 

9. háttérmagyarázat 

A legfőbb ellenőrző intézmények fenntarthatósági jelentésekkel 
kapcsolatos ellenőrzéseinek eredményei 

Egyes legfőbb ellenőrző intézmények hiányosságokat tártak fel országuknak a 2030-
ig tartó időszakra szóló menetrendre irányuló folyamatában, ami megnehezítette a 
nyomon követést és a jelentéstételt. Ausztria például elfogadott egy megközelítést a 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend általános érvényesítésére irányulóan, az 
osztrák legfőbb ellenőrző intézmény azonban megállapította, hogy nem megfelelően 
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határozták meg az általános felelősséget, ami a végrehajtási folyamat 
széttöredezéséhez vezetett. Emellett ez maga után vonta az értékelés és a 
beszámolás koordinálásának hiányát is, és Ausztria nemzeti eredményjelentése nem 
nyújtott tömör áttekintést108. 

Az INTOSAI együttműködésen alapuló, „A fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására való felkészültség” elnevezésű ellenőrzése keretében egyes legfőbb 
ellenőrző intézmények az önkéntes nemzeti jelentések elkészítését is ellenőrizték, 
és némelyikük javasolta, hogy ezeket a jelentéseket ne csupán egy termékként, 
hanem állandó folyamatként kezeljék: 

o Az osztrák legfőbb ellenőrző intézmény megállapította, hogy a kormány 2020-
ig nem tervez jelentést tenni az ENSZ felé. Ezért javasolta, hogy a kormány 
minél előbb, és legalább jogalkotási ciklusonként egy alkalommal tegyen 
jelentést. 

o A holland legfőbb ellenőrző intézmény megállapította, hogy a kormány 2017-
ben jelentést tett az ENSZ-nek, áttekintést adva a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend tekintetében fennálló helyzetről és az addig elért előrehaladásról. 
Ugyanakkor javasolta, hogy a központi kormányzat éves pénzügyi jelentésébe 
foglaljon bele bizonyos fontos, a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
témákat109. 

o A lengyel legfőbb ellenőrző intézmény – miközben elismerte, hogy az önkéntes 
nemzeti felülvizsgálat eredményesen elkészült – javasolta, hogy az 
előrehaladást rendszeresen vizsgálják felül110. 
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A fenntarthatósági jelentésekkel 
kapcsolatos kihívások az uniós 
intézményeknél és ügynökségeknél 
73 Az EU elkötelezte magát a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben foglalt 
fenntartható fejlődési célok megvalósítása mellett. Gyorsvizsgálatunk rámutatott arra, 
hogy a Bizottság és más uniós intézmények és ügynökségek dolgoznak bizonyos 
elemeken, amelyek szükségesek a fenntarthatóságra vonatkozó érdemi 
jelentéstételhez. Összességében azonban a fenntarthatósági jelentések szükséges 
előfeltételei még messze nem adottak. Egyetlen uniós intézmény és egy ügynökség 
tesz közzé fenntarthatósági jelentéseket és alkalmazza a jelentéstételi folyamathoz 
szükséges mögöttes stratégiát. Mások közzétesznek, illetve gyűjtenek releváns 
információkat. Kiemeltünk továbbá olyan, a magánszektorban és a közszektorban 
alkalmazott tagállami gyakorlatokat is, amelyek példaként szolgálhatnának. 
Ugyanakkor több kihívást is azonosítottunk. 

1. kihívás: Olyan uniós stratégia kidolgozása a 2020 utáni időszakra, amely kiterjed a 
fenntartható fejlődési célokra és a fenntarthatóságra 

74 A társjogalkotók és az érdekelt felek többszöri kérése ellenére nincs 2030-ig 
terjedő hosszú távú uniós stratégia a fenntartható fejlődésre vonatkozóan, amely 
meghatározná azokat a potenciális célokat és célértékeket, amelyekre vonatkozóan a 
Bizottság teljesítménymérési keretében jelentést kellene tenni (30–35. bekezdés). Egy 
ilyen stratégia meghatározná, mely fenntartható fejlődési célok fontosak az Unió 
számára. A Bizottság – információként a következő Bizottság számára – „vitaanyagot” 
tett közzé, amely három forgatókönyvet jelöl meg a jövőre nézve a fenntartható 
Európára irányulóan. A vitaanyag kiemel néhány olyan területet, ahol a Bizottság 
véleménye szerint többet kellene tenni. Ugyanakkor nem tartalmaz hiányelemzést, 
amely meghatározná, mit kellene még tenni a fenntartható fejlődési célok elérése 
érdekében a költségvetés, az uniós politikák, illetve a jogalkotás területén (36–
38. bekezdés). 

2. kihívás: A fenntarthatóság és a fenntartható fejlődési célok integrálása az uniós 
költségvetésbe és a teljesítménymérési keretbe 

75 Gyorsvizsgálatunk rávilágított arra, hogy a fenntarthatósági jelentések 
folyamatnak tekintendők, és nem csupán egy jelentés közzétételét foglalják magukban. 
A Bizottság nem készít jelentést arról, hogy miként járul hozzá az uniós költségvetés, 
illetve az uniós politika a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. A Bizottság 
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vitaanyaga leírja, hogy az egyes bizottsági politikák hogyan kapcsolódnak a 
fenntartható fejlődési célokhoz. Míg a Bizottság a programindokolásokban immár 
hivatkozik a fenntartható fejlődési célokra, nincs nyomon követés vagy jelentéstétel 
arra vonatkozóan, hogy miként járulnak hozzá az uniós politikák és a költségvetés a 
fenntartható fejlődés megvalósításához és a fenntartható fejlődési célok eléréséhez 
(38–42. bekezdés). 2017 óta az Eurostat rendszeresen, évente nyomon követi a 
fenntartható fejlődési célokat, statisztikákkal mutatva be az e célokkal kapcsolatos, 
Unión belüli tendenciákat. 

76 A Bizottság széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a teljesítményjelentés 
területén, és teljesítményalapú költségvetés-tervezési rendszere lényegesen 
meghaladja az összes többi OECD-országét111. A fenntarthatósági jelentéseket azonban 
nem lesz könnyű integrálni ebbe a teljesítményjelentésbe. Ugyanakkor ez segíthetné a 
Bizottságot abban, hogy – a 2017. évi éves jelentésünkben foglalt ajánlásoknak 
megfelelően – harmonizálja a teljesítménymutatókat, és javítsa a magas szintű 
általános célkitűzések, illetve az egyes programok és szakpolitikák célkitűzései közötti 
összhangot112. 

77 Amint azt korábban bemutattuk, a horizontális politikák költségvetésen belüli 
általános érvényesítése nem egyszerű feladat. A hatékony általános érvényesítés és a 
fontossági sorrendek kialakítása lehetővé tenné az uniós források olyan területekre 
történő irányítását, ahol azokra a legnagyobb a szükség vagy ahol a legnagyobb az 
uniós hozzáadott érték (39–43. bekezdés). 

78 A Bizottság a külső tevékenységek területén jelenleg igazítja ki a 
teljesítményjelentési rendszerét (52. bekezdés) annak érdekében, hogy mérni és 
jelenteni lehessen, mennyiben járul hozzá az Unió ezen a szakpolitikai területen a 
fenntartható fejlődési célok megvalósításához. Ez jellemző néhány olyan országra, ahol 
a fejlesztési támogatás területe – amely területre korábban a millenniumi fejlesztési 
célok vonatkoztak – élen jár (52. bekezdés). 

79 A jövőbeni jelentéstétel tekintetében az egyik kihívás az lesz, hogy miként veszik 
figyelembe a szolgáltatott információkat a döntéshozatalnál. Az Unió teljesítményalapú 
költségvetés-tervezési keretrendszerének jelentős fejlettsége ellenére már most is van 
mit javítani az információk felhasználásán (48. bekezdés). 
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3. kihívás: A fenntarthatósági jelentések kialakítása az uniós intézményeknél és 
ügynökségeknél  

80 Az uniós intézmények és ügynökségek körében két példát találtunk a 
fenntarthatósági jelentések készítésére: az EBB-nél és az EUIPO-nál. Ezek példákkal 
szolgálnak a fenntarthatósági jelentéseknek az üzleti folyamatok egészében történő 
általános érvényesítésére. Az EIB és az EUIPO annak ellenére alakította ki ezeket a 
gyakorlatokat, hogy nem kötelezi őket jogszabály a fenntarthatósági jelentések 
elkészítésére, és nem áll rendelkezésre uniós szintű útmutatás vagy szisztematikus 
iránymutatás (57. bekezdés és 7. háttérmagyarázat). 

81 Felmérésünk azt mutatja, hogy az uniós intézmények és ügynökségek látják a 
fenntarthatósági jelentésekben rejlő potenciális előnyöket. Így különösen látják, hogy a 
jelentés növelheti hitelességüket és átláthatóságukat. Emellett megállapítottuk, hogy 
miközben a többi uniós intézmény és ügynökség nem tesz közzé fenntarthatósági 
jelentéseket, ők is – még ha rendszertelenül is és nem térve ki minden lényegi kérdésre 
– gyűjtenek és közzétesznek bizonyos információkat a fenntarthatóságra vonatkozóan. 
Az általuk összegyűjtött és közzétett információk elsősorban arra vonatkoznak, hogy 
miként érinti a szervezetek működése a fenntarthatóságot (például a belső papír- vagy 
vízfelhasználás révén), nem pedig arra, hogy miként veszik figyelembe a 
fenntarthatóságot az átfogó üzleti folyamataikban (60–66. bekezdés). 

4. kihívás: A fenntarthatósági jelentések hitelességének növelése ellenőrzés révén  

82 A magánszektorban a fenntarthatósági jelentéseket egyre inkább alávetik 
korlátozott külső ellenőrzésnek vagy felülvizsgálatnak, de egyelőre nincs általánosan 
elfogadott ellenőrzési vagy bizonyosságra irányuló szabvány a fenntarthatósági 
jelentésekre vonatkozóan. A fenntarthatósági jelentések ellenőrzésekor hasznos lehet 
a legfőbb ellenőrző intézmények teljesítményellenőrzés terén meglévő tapasztalata. 
Amint több közszférabeli intézmény kezdi meg a fenntarthatósági jelentések 
közzétételét, a legfőbb ellenőrző intézményeknek mérlegelniük kell majd, hogy milyen 
mértékben tudnak bizonyosságot nyújtani ezekre a jelentésekre vonatkozóan. Az egyik 
legfontosabb kihívást a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság hosszú 
távú és összetett jellegének figyelembevétele fogja jelenteni. Ehhez szükség lehet arra, 
hogy a legfőbb ellenőrző intézmények új képességeket vagy megközelítéseket 
fejlesszenek ki a könyvvizsgálói szakmán belül (67–72. bekezdés). 
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Mellékletek 

I. melléklet — Megközelítés és módszertan 
A következő személyekkel és szervezetekkel készítettünk interjúkat: 

Európai Bizottság Az Európai 
Unió Tanácsa 

Egyéb uniós 
intézmények és 

szervek 

Nemzetközi 
intézmények, 
szervezetek, 

könyvvizsgáló 
cégek 

Uniós biztosok: Franz 
Timmermans első alelnök, Jyrki 
Katainen alelnök, Günther 
Oettinger biztos és kabinetjeik 

A 2030-ig tartó 
időszakra 
vonatkozó 
fenntartható 
fejlesztési 
menetrenddel 
foglalkozó 
munkacsoport 

Európai 
Beruházási Bank: 
Vállalati 
Társadalmi 
Felelősségvállalás 
Részleg 

Accountancy 
Europe 

A Bizottság főtitkára  

Az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni 
Hivatala: Belső 
Kontroll – 
Koordináció 

KPMG, PWC, E&Y, 
Deloitte 

A Belső Ellenőrzési Szolgálat 
főigazgatója  

Kapcsolattartás 
az Európai 
Parlamentnél az 
Uniós Belső 
Politikák 
Főigazgatóságával  

A kanadai legfőbb 
ellenőrző 
intézmény 

Az Európai Politikai Stratégiai 
Központ vezetője   

OECD: 
Költségvetés-
tervezés és 
Közkiadások 
Részleg, Fejlesztési 
Szempontú 
Szakpolitikai 
Koherencia Osztály 



 43 

 

Az Európai Bizottság 
főigazgatóságai: Költségvetési 
Főigazgatóság, Eurostat, 
Humánerőforrásügyi és 
Biztonsági Főigazgatóság, A 
Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi 
Szolgáltatások és a Tőkepiaci 
Unió Főigazgatósága, Európai 
Politikai Stratégiai Központ. 

   

 

Felmérés: 

Rövid kérdőívet küldtünk a Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Bíróságnak, az Európai Számvevőszéknek, az ombudsmannak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Európai Bizottságának, az Európai 
Központi Banknak és az Európai Beruházási Banknak, az Európai Külügyi Szolgálatnak 
és az európai adatvédelmi biztos szolgálatának, valamint mind a 41 uniós 
ügynökségnek (végrehajtó, decentralizált és egyéb szervek). A válaszadási arány 100%-
os volt. 

A válaszok grafikonokon bemutatott elemzésében a kapott válaszok összege nem 
minden esetben 100%, aminek oka vagy a kerekítés, vagy az, hogy a válaszadók több 
választ is adhattak a kérdésre. 

Dokumentumok áttekintése: 

Áttekintettünk és elemeztünk a témához kapcsolódó dokumentumokat, köztük 
valamennyi európai bizottsági főigazgatóság éves tevékenységi jelentését, európai 
parlamenti állásfoglalásokat, tanácsi következtetéseket, ENSZ-határozatokat, legfőbb 
ellenőrző intézmények ellenőrzési jelentéseit, az uniós ügynökségek 
teljesítményfejlesztési hálózatának dokumentumait, valamint különféle tudományos 
elemzéseket és tájékoztatókat a fenntarthatósági jelentésekre és a fenntartható 
fejlődési célokra vonatkozóan. 

 



 

 

II. melléklet — Uniós intézmények és ügynökségek által gyűjtött vagy közzétett, fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk 

 

ÁLTALÁNOS ADATKÖZLÉS
Irányítási struktúra 92% ||||||||||||||||||||||| 95% |||||||||||||||||||||||| 0% 3% | 8% || 3% |
Kockázatértékelés 83% ||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 17% |||| 7% || 0% 3% |
Etikus magatartás 92% ||||||||||||||||||||||| 58% ||||||||||||||| 0% 10% ||| 8% || 32% ||||||||
Az érdekelt felek bevonása 33% |||||||| 51% ||||||||||||| 8% || 10% ||| 58% ||||||||||||||| 39% ||||||||||
Lényegességi mátrix 17% |||| 15% |||| 8% || 10% ||| 75% ||||||||||||||||||| 75% |||||||||||||||||||
GAZDASÁGI
Korrupció és vesztegetés elleni küzdelem 83% ||||||||||||||||||||| 80% |||||||||||||||||||| 8% || 10% ||| 8% || 10% |||
KÖRNYEZETI
Energia, víz, biológiai sokféleség 83% ||||||||||||||||||||| 34% ||||||||| 0% 29% ||||||| 17% |||| 37% |||||||||
TÁRSADALMI
A sokszínűség kezelése 92% ||||||||||||||||||||||| 63% |||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 32% ||||||||
Munkaerő-felvétel 92% ||||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 8% || 5% | 0% 5% |
Képzés és oktatás 83% ||||||||||||||||||||| 75% ||||||||||||||||||| 17% |||| 20% ||||| 0% 5% |
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság 75% ||||||||||||||||||| 22% |||||| 17% |||| 29% ||||||| 8% || 49% ||||||||||||
Közösségi részvétel és fejlesztés 42% ||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 12% ||| 42% ||||||||||| 68% |||||||||||||||||
Emberi jogi értékelés 25% |||||| 14% |||| 0% 3% | 75% ||||||||||||||||||| 83% |||||||||||||||||||||
EGYÉB
Nem pénzügyi információk 92% ||||||||||||||||||||||| 85% ||||||||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 10% |||
A fenntartható fejlődési célok értékelése 50% ||||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 5% | 33% |||||||| 75% |||||||||||||||||||
A fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó egyéb 
kérdések 33% |||||||| 15% |||| 0% 0% 67% ||||||||||||||||| 85% |||||||||||||||||||||

Uniós 
ügynökségek

Nincs információgyűjtés

Uniós 
intézmények

Uniós 
intézmények

Uniós 
ügynökségek

Közzététel 
Információk gyűjtése    

Nincs közzététel

Uniós 
ügynökségek

Uniós 
intézmények
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Betűszók és rövidítések 
EBB: Európai Beruházási Bank  

EER: Kibővített külső beszámolás 

EMAS: Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer  

EUIPO: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala  

GRI: Global Reporting Initiative 

IAASB: Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok 
Testület 

IIRC: Nemzetközi Integrált Jelentéstételi Tanács 

INTOSAI WGEA: A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete környezeti 
számvitellel foglalkozó munkacsoportja 

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

Mt: Millió tonna 

SAI: Legfőbb ellenőrző intézmény 

SASB: Sustainability Accounting Standards Board 

SDG-k: Fenntartható fejlődési célok 

TPK: Többéves pénzügyi keret 
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Glosszárium 
Decentralizált ügynökség: Előkészíti és végrehajtja az uniós politikákat. Saját 
költségvetéssel rendelkezik és határozatlan időre jött létre. 

EMAS: Európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített környezetközpontú 
irányítási rendszer. A szervezeteknek független külső hitelesítőtől kell tanúsítványt 
beszerezniük. 

Lényegességi mátrix: Grafikus módszer egy adott kérdéskör lényegességének 
meghatározásához. Két dimenzióból áll: a) a gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatások jelentősége, valamint b) az érdekelt felek értékelésére és döntéseire gyakorolt 
befolyás. 

Többszereplős platform: Az Európai Bizottság számára a fenntartható fejlődési célok 
uniós szintű megvalósításával kapcsolatban támogatást és tanácsadást biztosító 
platform. A közszektor, a civil társadalom és a magánszektor 30 magas szintű 
képviselője alkotja, 2017 májusában jött létre. 

Végrehajtó ügynökség: Uniós programokkal kapcsolatos végrehajtási és operatív 
feladatokkal megbízott szerv. Az általa végrehajtott költségvetés a Bizottságtól 
származik. A végrehajtó ügynökség meghatározott időre jön létre. 
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Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy 
reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai 
Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell 
engedélyt kérni.   

Az Európai Unió (EU) és tagállamai elkötelezettek a 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a 17 
fenntartható fejlődési cél megvalósítása iránt. 
Gyorsvizsgálatunk a fenntartható fejlődési célok és a 
fenntarthatóság uniós szintű megvalósítására 
vonatkozó jelentéstétel, valamint az egyes uniós 
intézmények és ügynökségek általi beszámolás 
helyzetét tekinti át.
A fenntarthatósági beszámolás a fenntartható fejlődés 
céljára irányuló szervezeti teljesítmény mérését, 
közzétételét, valamint a teljesítmény tekintetében a 
belső és külső érdekelt felek irányában fennálló 
elszámoltathatóságot jelenti. Magában foglalja azt, 
hogy egy adott szervezet miként veszi figyelembe a 
fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat a 
műveleteiben, valamint az adott szervezet környezeti, 
társadalmi és gazdasági hatásait.
Gyorsvizsgálatunk rámutat: a Bizottság nem készít 
jelentést arról, hogy az uniós költségvetés, illetve az 
uniós politikák mennyiben járulnak hozzá a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez. Ez alól kivételt 
képez a külső tevékenységek területe, ahol a Bizottság 
megkezdte teljesítményjelentési rendszerének 
kiigazítását a fenntartható fejlődési célok és a 
fenntarthatóság vonatkozásában. A Bizottság 
nemrégiben közzétett vitaanyagában kiválasztott 
európai bizottsági politikákat mutat be a fenntartható 
fejlődési célokkal kapcsolatban. A fenntarthatósági 
jelentések azonban jelenleg nem épülnek bele a 
Bizottság teljesítménymérési keretébe, és az érdemi 
fenntarthatósági jelentések szükséges előfeltételei 
– köztük egy hosszú távú stratégia – egyelőre még 
messze nem adottak. Pillanatnyilag egyetlen uniós 
intézmény (az Európai Beruházási Bank) és egy 
ügynökség (az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala) ad közre fenntarthatósági jelentéseket.
Ez a gyorsvizsgálat nem minősül ellenőrzésnek. 
Felmerülő kérdéseket vizsgál, tényeket állapít meg, és 
túlnyomórészt nyilvánosan hozzáférhető 
információkon és korábbi munkákon alapul.
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