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Streszczenie
I Unia Europejska zobowiązała się do realizacji postanowień Agendy na rzecz

zrównoważonego rozwoju 2030 i osiągnięcia zawartych w niej 17 celów
zrównoważonego rozwoju. W niniejszym przeglądzie podsumowano stan
sprawozdawczości dotyczącej postępów w osiąganiu tych celów oraz dążeniu do
zrównoważonego rozwoju na szczeblu unijnym, a także omówiono sprawozdawczość
poszczególnych instytucji i agencji UE.

II Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju polega na pomiarze

wyników organizacji w dążeniu do osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonego
rozwoju, na informowaniu o tych wynikach i ponoszeniu za nie odpowiedzialności
przed zainteresowanymi stronami wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Stanowi ona
jednocześnie narzędzie zarządcze i narzędzie rozliczalności. Przekazywane informacje
dotyczą tego, w jaki sposób organizacja uwzględnia w działalności operacyjnej
zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz jakie są środowiskowe,
społeczne i gospodarcze skutki jej działalności.

III Ani Komisja, ani inne instytucje unijne nie są prawnie zobowiązane do

publikowania sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju. UE podjęła się jednak
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego celów, zatem
sprawozdawczość w tym zakresie powinna stać się integralną częścią
sprawozdawczości w zakresie wyników i rezultatów.

IV W przeglądzie ukazano, że Komisja nie publikuje informacji na temat wkładu

budżetu czy polityki UE w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Wyjątek od tej
reguły stanowi obszar działań zewnętrznych – Komisja zaczęła bowiem modyfikować
system sprawozdawczości dotyczący wyników z tego obszaru pod kątem
zrównoważonego rozwoju i jego celów. Niedawno opublikowała ona dokument
otwierający debatę, w którym opisane zostały wybrane strategie polityczne Komisji
wiążące się z celami zrównoważonego rozwoju. Z kolei unijny urząd statystyczny
(Eurostat), mimo że publikuje ogólne podsumowanie postępów w osiąganiu celów
zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnym, nie podejmuje próby pomiaru
wkładu unijnych strategii politycznych i budżetu UE na rzecz realizacji postanowień
Agendy 2030.

V Z przeglądu wynika również, że dotychczas nie spełniono większości warunków

koniecznych do prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego
rozwoju, takich jak na przykład przyjęcie długoterminowej strategii. Komisja
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opublikowała dokument otwierający debatę, w którym przedstawiła scenariusze
działań na rzecz zrównoważonej Europy, lecz nie przyjęła unijnej strategii, która
dotyczyłaby celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 r.

VI W ramach przeglądu sprawdzono nie tylko, jaką sprawozdawczość w zakresie

zrównoważonego rozwoju prowadzi Komisja, ale także pozostałe instytucje unijne
i agencje UE. Kontrolerzy Trybunału ustalili, że sprawozdania w tym zakresie publikują
obecnie jedna instytucja unijna – Europejski Bank Inwestycyjny – i jedna agencja UE –
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pozostałe instytucje i agencje UE
gromadzą pewne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju, które bywają przez
nie publikowane, ale niejednokrotnie publikacje te są fragmentaryczne i niepełne,
a ponadto nie uwzględnia się w nich zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego
wymiarach. Informacje dotyczą przede wszystkim negatywnego oddziaływania bieżącej
działalności organizacji na zrównoważony rozwój, a nie odnoszą się do sposobu, w jaki
dana organizacja uwzględniła zrównoważony rozwój w całościowej strategii
i działalności operacyjnej.

VII W niniejszym przeglądzie wyszczególniono zalety płynące dla organizacji

z prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i opisano nowe
rozwiązania kontrolne dotyczące tej sprawozdawczości. Przedstawiono także przykłady
praktyk stosowanych w państwach członkowskich, tak w sektorze publicznym, jak
i prywatnym.

VIII Trybunał określił cztery wyzwania związane ze sprawozdawczością w zakresie
zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoją instytucje i agencje UE:
o

opracowanie strategii unijnej na okres po 2020 r. uwzględniającej zrównoważony
rozwój i jego cele,

o

włączenie zrównoważonego rozwoju i jego celów do budżetu UE i ram wykonania,

o

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przez
instytucje i agencje UE,

o

poprawa wiarygodności sprawozdań w tym zakresie poprzez działania kontrolne.
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WSTĘP
Zrównoważony rozwój a pojęcie zrównoważoności

01 Zrównoważony rozwój jest zazwyczaj definiowany jako „rozwój zaspokajający
obecne potrzeby bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych
pokoleń” 1.

02 Interpretuje się go jako szeroko zakrojone podejście spajające trzy wymiary

zrównoważoności: środowiskowy, społeczny i gospodarczy 2. Łączenie tych wymiarów
nie musi wcale oznaczać konieczności wyboru między ochroną środowiska a rozwojem
gospodarczym 3, wręcz przeciwnie – zrównoważony rozwój może prowadzić do
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego 4.

03 Pojęcie zrównoważoności jest aktualnie przedmiotem wzmożonej uwagi, która

wynika ze świadomości, że zmiana klimatu już dziś wpływa negatywnie na gospodarkę
i społeczeństwa, czego skutki różne grupy społeczne odczuwają w różny sposób 5.
Ukazuje to ścisłe powiązanie, jakie istnieje między środowiskowym, społecznym
i gospodarczym wymiarem zrównoważoności. Europejski Ośrodek Strategii Politycznej
– podlegający Komisji ośrodek analityczny – uznał, że niedostrzeganie tej zależności
stanowi jedno z głównych zagrożeń dla zrównoważonej przyszłości UE 6.

04 Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030

i zawartych w niej 17
celów zrównoważonego rozwoju sprawiło, że na całym świecie ze wzmożoną energią
podejmowane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele te (rys. 1) opierają
się na trzech wspomnianych wymiarach i obejmują elementy z zakresu rozwoju
gospodarczego, włączenia społecznego i zrównoważonego zarządzania środowiskiem
naturalnym 8. W przeciwieństwie do poprzedzających je milenijnych celów rozwoju
mają one powszechny charakter i skierowane są do wszystkich państw świata.
7
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Rys. 1 – 17 celów zrównoważonego rozwoju

Źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ ©Organizacja
Narodów Zjednoczonych.

05 UE i państwa członkowskie

zobowiązały się do realizowania postanowień Agendy
2030 i zaangażowania w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony
rozwój jest ponadto zapisany w traktatach UE (ramka 1).
9
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Ramka 1
Zobowiązanie UE do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju oraz jego unijna interpretacja
Zobowiązaniu UE do urzeczywistnienia postanowień Agendy 2030 towarzyszyła
następująca deklaracja ze strony Komisji: „UE jest zaangażowana w rozwój
zaspokajający obecne potrzeby bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb
przyszłych pokoleń. Istotą zrównoważonego rozwoju jest godne życie dla wszystkich
na naszej planecie, na które składają się dobrobyt i wydajna gospodarka, pokojowe
społeczeństwa, włączenie społeczne i odpowiedzialność za środowisko.”
Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy. Europejskie działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój już przed przyjęciem Agendy 2030 był zakorzeniony
w traktatach UE jako jeden z celów:
UE „działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony
wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej
konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz
wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. (…) Przyczynia się do (…)
trwałego rozwoju Ziemi (…)”.
Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
Zrównoważony rozwój jest istotnym elementem celów unijnych działań
zewnętrznych. Do zadań UE w tym zakresie należy:
d) wspierani[e] trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz
środowiskowego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację
ubóstwa;
Art. 21 ust. 2 TUE

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

06 Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju polega na pomiarze

wyników organizacji w dążeniu do osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonego
rozwoju, na informowaniu o tych wynikach i ponoszeniu za nie odpowiedzialności
przed zainteresowanymi stronami wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Przekazywane
informacje dotyczą tego, w jaki sposób organizacja uwzględnia w działalności
operacyjnej zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz jakie są
środowiskowe, społeczne i gospodarcze skutki jej działalności. Globalna Inicjatywa
Sprawozdawcza (GRI), która jest jednym z ważniejszych podmiotów działających na
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rzecz powszechnego stosowania tej sprawozdawczości i opublikowała najczęściej
stosowany standard w tej dziedzinie 10, definiuje sprawozdawczość w zakresie
zrównoważonego rozwoju jako „sprawozdanie opublikowane przez przedsiębiorstwo
lub organizację, którego przedmiotem są gospodarcze, środowiskowe i społeczne
skutki bieżącej działalności tego przedsiębiorstwa lub tej organizacji. W sprawozdaniu
tym przedstawia się także ważne dla organizacji wartości i jej model zarządzania,
a także ukazuje powiązanie istniejące między strategią organizacji a jej
zaangażowaniem na rzecz zrównoważonej gospodarki światowej” 11.
W sprawozdaniach przedsiębiorstw cele zrównoważonego rozwoju są coraz częściej
brane pod uwagę 12.

07 Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju rozwinęła się w sektorze

prywatnym, a obecnie powoli upowszechnia się w sektorze publicznym, w którym
sprawozdania tego typu mogą przedkładać spółki będące własnością państwa lub
jednostki działające w strukturach administracji publicznej. Przykłady sprawozdań
pochodzących z sektora prywatnego przedstawione w niniejszym przeglądzie służą
ukazaniu możliwości rozwoju tej sprawozdawczości w przyszłości. W sektorze
prywatnym określa się ją na różne sposoby: raportowanie / sprawozdawczość
w zakresie informacji niefinansowych, raportowanie / sprawozdawczość w zakresie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, sprawozdawczość w obszarze
środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Stanowi ona ponadto element
rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej / zewnętrznego raportowania
rozszerzonych informacji niefinansowych lub raportowania / sprawozdawczości
zintegrowanej. Na potrzeby niniejszego przeglądu przyjęto termin „sprawozdawczość
w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

08 Mimo pojemności powyższej definicji sprawozdania w zakresie zrównoważonego

rozwoju publikowane przez sektor prywatny różnią się znacznie między sobą –
w niektórych przedstawia się tylko wybrany obszar wpływu przedsiębiorstwa na
środowisko, np. zużycie wody, w innych omawia się, jak zrównoważony rozwój został
bardziej kompleksowo uwzględniony w całości działalności operacyjnej, np. w jaki
sposób zmiana klimatu wpływa na zmniejszenie dostępności zasobów wodnych, co
zagraża modelowi biznesowemu przedsiębiorstwa 13. Obie te perspektywy
przedstawiono na rys. 2: z jednej strony wpływ, jaki poprzez swoją działalność
organizacja może wywierać na zmianę klimatu, a z drugiej strony – potencjalny wpływ
zmiany klimatu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa.
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Rys. 2 – Dwa spojrzenia na sporządzanie sprawozdań w zakresie
zrównoważonego rozwoju – na przykładzie zmiany klimatu 14
Wpływ organizacji na zmianę klimatu

Wpływ zmiany klimatu na organizację

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji na temat
aktualizacji niewiążących wytycznych w sprawie sprawozdawczości w zakresie informacji
niefinansowych.

09 Na mocy dyrektywy 2014/95 UE zobowiązała część dużych przedsiębiorstw do

przekazywania informacji niefinansowych dotyczących niektórych podstawowych
kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem (ramka 2). W niektórych państwach
członkowskich można także znaleźć przykłady sprawozdawczości w tym zakresie
w sektorze publicznym i wśród spółek będących własnością państwa 15 (ramka 3).
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Ramka 2
Na mocy dyrektywy 2014/95 niektóre duże przedsiębiorstwa objęto
obowiązkiem sprawozdawczym 16
Obecne wymogi unijne dotyczące przekazywania informacji związanych ze
zrównoważonym rozwojem obowiązują duże jednostki interesu publicznego. Łącznie
odnoszą się one do około 7 400 notowanych na giełdzie spółek, banków, towarzystw
ubezpieczeniowych i innych jednostek określonych przez państwa członkowskie 17.
Zgodnie z dyrektywą są to zazwyczaj duże przedsiębiorstwa, których stan
zatrudnienia przekracza 500 pracowników.
Z badania na temat wdrażania dyrektywy, które w 2017 r. przeprowadziły Globalna
Inicjatywa Sprawozdawcza, CSR Europe i Accountancy Europe, wynika, że niektóre
państwa członkowskie poszerzyły jej zakres 18. W Szwecji na przykład obniżono z 500
do 250 liczbę pracowników powodującą objęcie przedsiębiorstwa obowiązkiem
sprawozdawczym, a zarówno w Szwecji, jak i w Danii wszystkie duże
przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzania oświadczeń na temat informacji
niefinansowych. Wymóg ten dotyczy również przedsiębiorstw w Hiszpanii o obrotach
powyżej 2 mld euro, zatrudniających ponad 4 000 pracowników. Z kolei pewne
państwa członkowskie stosują przepisy dyrektywy do spółek kontrolowanych przez
państwo i dużych gmin 19.
Kilka państw członkowskich objęło obowiązkiem sprawozdawczym fundusze
emerytalne i spółki zarządzania aktywami 20. Nie zdecydowały się na ten krok
Zjednoczone Królestwo i Luksemburg, państwa o największym rynku funduszy
inwestycyjnych w UE.
W pkt 18 przedstawiono wymogi dotyczące rodzaju danych podawanych
w sprawozdaniach.
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Ramka 3
Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju w spółkach
będących własnością państwa w Szwecji
W Szwecji od 2008 r. spółki będące własnością państwa prowadzą sprawozdawczość
w zakresie wpływu zrównoważonego rozwoju na ich działalność oraz wpływu ich
działalności na zrównoważony rozwój. 47 takich spółek, których łączna wartość
wynosi 53,3 mld euro, jest zobowiązanych do podawania w rocznym sprawozdaniu
informacji na temat zamierzonych celów finansowych i pozafinansowych,
osiągniętych wyników i ogólnych działań, jakie podejmują w związku z kwestiami
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Zgodnie ze strategią w zakresie własności
państwa z 2017 r. spółki będące własnością państwa „powinny przeprowadzać
analizę celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030, tak aby
określić te cele, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, oraz te, w których realizację
włącza się poprzez swoją działalność operacyjną”.

10 W Agendzie 2030 wzywa się administrację rządową do dobrowolnego

przekazywania Organizacji Narodów Zjednoczonych krajowych sprawozdań na temat
poczynionych przez dane państwo postępów w realizacji celów zrównoważonego
rozwoju. Powinny one dotyczyć wyników, jakie kraj osiąga w działaniach na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Według stanu z marca 2019 r. pośród 28 państw
członkowskich UE sprawozdanie takie przedłożyły 24 państwa 21. Sprawozdawczość na
potrzeby ONZ może być także prowadzona na szczeblu unijnym, w związku z czym
Rada i Parlament zwróciły się do Komisji o sporządzenie sprawozdania dla ONZ 22 (zob.
pkt 56).

11 Zestawienie różnych poziomów, na których może być prowadzona

sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju, przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3 – Jakie podmioty mogą sporządzać sprawozdania w zakresie
zrównoważonego rozwoju?

Sprawozdawczość na
poziomie organizacji
Sprawozdania publikowane
przez:
• prywatne
przedsiębiorstwa,
• organizacje
niekomercyjne,
• organizacje publiczne
(szpitale, uniwersytety,
itp.),
• poszczególne instytucje i
agencje UE.

Sprawozdawczość na
poziomie krajowym

Sprawozdawczość na
poziomie unijnym

Sprawozdania
administracji rządowej
w państwach
członkowskich

Sprawozdania Komisji
Europejskiej

Parlament i inne zainteresowane strony

właściciele, decydenci, itp.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla
ONZ

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Powody prowadzenia sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju

12 W sektorze prywatnym przedsiębiorstwa przekazują informacje dotyczące

zrównoważonego rozwoju przede wszystkim w odpowiedzi na oczekiwania
inwestorów, społeczeństwa obywatelskiego i konsumentów. Rynki finansowe
i inwestorzy wywierają coraz większy nacisk na przedsiębiorstwa, tak aby informowały
o ryzyku dla zrównoważonego rozwoju – dzieje się tak dlatego, że coraz częściej ryzyko
to bywa postrzegane jako ryzyko finansowe. Przykładowo dzięki przekazaniu przez
przedsiębiorstwo informacji o ryzyku i szansach związanych z klimatem inwestorzy są
w stanie lepiej wycenić inwestycje i aktywa oraz efektywniej podejmować decyzje
biznesowe 23.
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13 Sektory prywatny i publiczny kierują się różnymi motywacjami – ostatecznym

celem przedsiębiorców jest osiągnięcie zysku, natomiast pracownicy sektora
publicznego dążą do dostarczenia dóbr publicznych. Ponieważ jednak dla obu stron
kluczowe jest zadowolenie zainteresowanych stron, w obu tych sektorach powody do
prowadzenia sprawozdawczości i odnoszone dzięki niej korzyści mogą być podobne. Na
rys. 4 ukazano różne motywacje do prowadzenia sprawozdawczości w zależności od
tego, jaki przyświeca jej cel: 1) sprawozdawczość jako narzędzie zarządcze, 2)
sprawozdawczość jako narzędzie służące do zapewnienia rozliczalności kadry
zarządzającej organizacji lub samej organizacji.

14 Ogólnie rzecz biorąc, „sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

prowadzona w sektorze publicznym tworzy ramy służące do powiązania wyników
finansowych z wykorzystaniem przez organizację najważniejszych zasobów i wpływem,
jaki wywiera ona na te zasoby, a także z zależnościami warunkującymi wyniki” 24.
Konieczność przekazywanie informacji o kluczowych wynikach organizacji publicznej
może doprowadzić do większej przejrzystości i rozliczalności oraz pomóc
w zapewnieniu ładu korporacyjnego i etycznego zachowania 25.

Rys. 4 – Wewnętrzna i zewnętrzna motywacja do prowadzenia
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
Sprawozdawczość – narzędzie
zarządcze
Motywacja wewnętrzna

Sprawozdawczość – narzędzie
rozliczalności
Motywacja zewnętrzna

• usprawniać zarządzanie ryzykiem
• oszczędzać zasoby i środki finansowe
• uzyskiwać lepsze informacje na potrzeby
podejmowania decyzji
• podwyższać poziom zadowolenia
pracowników

• doskonalić komunikację z
zainteresowanymi stronami
• poprawiać rozliczalność i przejrzystość
• kreować pozytywny i wiarygodny
wizerunek
• zwiększać zaufanie

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniach w zakresie
zrównoważonego rozwoju i gdzie je publikować?

15 Przy podejmowaniu decyzji o tym, które informacje należy przekazać, kluczowym
pojęciem jest istotność. Publikowane mają być tylko informacje o sprawach istotnych
czy ważnych, co sprawia, że różne organizacje przekazują różne informacje,
w zależności od tego, jakiej dokonają oceny istotności. Istotność w kontekście
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jest pojęciem bardziej
złożonym i czasem trudniej uchwytnym (ramka 4) niż w przypadku sprawozdawczości
finansowej, na której potrzeby istotność definiuje się za pomocą pojęć z dziedziny
finansów.

Ramka 4
Odmienne definicje pojęcia istotności w sprawozdawczości finansowej
i niefinansowej
W kontekście sprawozdań finansowych UE następująco definiuje termin „istotny”:
„status informacji, w przypadku których można słusznie oczekiwać, że ich pominięcie
lub nieprawidłowość mogą wpływać na decyzje podejmowane przez użytkowników
na podstawie sprawozdań finansowych danej jednostki. Istotność poszczególnych
pozycji ocenia się w kontekście innych podobnych pozycji” 26.
W sprawozdaniach niefinansowych istotne informacje to takie, które są ujawniane
„w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji
[przedsiębiorstwa] oraz wpływu [jego] działalności” 27.
Według Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej sprawozdania w zakresie
zrównoważonego rozwoju powinny obejmować aspekty, które „odzwierciedlają
znaczące oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo lub
znacząco wpływają na oceny i decyzje interesariuszy” 28 – co oznacza, że istotność
w organizacji należy dodatkowo oceniać w kontekście tego, co zainteresowane
strony postrzegają jako istotne dla danej organizacji (np. w kontekście opinii
inwestorów).

16 W ramce 5 pokazano, co może oznaczać w praktyce sprawozdawczość
niefinansowa.
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Ramka 5
Sprawozdawczość w zakresie informacji niefinansowych – na
przykładzie banku i browaru
Bank może uznać, że zużycie wody w biurach i oddziałach nie jest istotną kwestią,
którą należy włączyć do sprawozdania z działalności. Może natomiast stwierdzić, że
społeczny i środowiskowy wpływ projektów, które finansuje, jak również jego rola
we wspieraniu gospodarki realnej miasta, regionu lub państwa stanowią istotne
informacje 29.
Browar może ze swojej strony zdecydować, że zużycie wody do produkcji piwa jest
istotną kwestią i włączyć ją do sprawozdania z działalności. Może także przekazać
informacje na temat wpływu zmiany klimatu na swoją działalność z uwagi na
potencjalny niedobór wody w różnych zakładach produkcyjnych.

17 Aby doprecyzować, które informacje są istotne i jakie aspekty mogą być ważne

pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym, kilka organizacji
opracowało wytyczne (lub nieobowiązkowe standardy) dotyczące sprawozdawczości
w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze prywatnym – uczyniły tak na przykład
Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza, Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej
Sprawozdawczości (IIRC) i Rada ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości
(SASB). Najczęściej stosowane są wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej.
W 2019 r. niektóre z tych organizacji 30 wzięły udział w dialogu na temat
sprawozdawczości przedsiębiorstw „Corporate Reporting Dialogue”. Celem tej
inicjatywy było uzgodnienie ram regulacyjnych z myślą o łatwiejszym sporządzaniu
sprawozdań i zagwarantowaniu, by zawierano w nich lepszej jakości informacje do
wykorzystania przez najważniejsze zainteresowane strony, w szczególności
inwestorów 31.

18 W dyrektywie 2014/95/UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

i w wytycznych Komisji dopuszczono możliwość stosowania wszystkich istniejących ram
regulacyjnych 32. Przedstawione informacje muszą dotyczyć co najmniej „kwestii
środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka,
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu” 33. W przypadku pewnej węższej grupy
jednostek obowiązkowe jest podawanie informacji dotyczących różnorodności (np.
odnoszących się do płci).

19 Od samego początku dyrektywa miała dotyczyć zarówno wpływu przedsiębiorstw

na zrównoważony rozwój, jak i odwrotnej zależności, czyli wpływu wyzwań związanych
ze zrównoważonym rozwojem na przedsiębiorstwa. Z analiz wynika jednak, że
organizacje skupiają się w sprawozdaniach raczej na tym pierwszym aspekcie, tj. na
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takich zagadnieniach jak ich wpływ na środowisko naturalne. Rzadziej pojawiają się
informacje dotyczące tego, jaki wpływ wywiera ryzyko dla zrównoważonego rozwoju
na przedsiębiorstwo oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo uwzględnia owo ryzyko
w swoim modelu biznesowym 34.

20 W ocenie Komisji „wciąż istnieją znaczne braki i, aby spełnić potrzeby inwestorów

i innych zainteresowanych stron, należy poprawić ilość oraz jakość ujawnianych
informacji, a także zwiększyć możliwość ich porównywania między sobą 35”. W związku
ze zmianami zachodzącymi na arenie międzynarodowej 36 Komisja przeprowadziła
wiosną 2019 r. publiczne konsultacje w sprawie aktualizacji wytycznych dotyczących
wdrażania dyrektywy, których celem było dostarczenie dodatkowych wskazówek na
temat upubliczniania informacji związanych z klimatem 37. Zaproponowała także
konkretne przepisy legislacyjne dla sektora finansowego, gdyż ustaliła, że w procesie
inwestycyjnym inwestorzy instytucjonalni, podmioty zarządzające aktywami i doradcy
finansowi nadal nie uwzględniają w spójny sposób czynników związanych ze
zrównoważonym rozwojem i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 38.

21 Organizacje mogą publikować informacje w postaci odrębnych sprawozdań,

załączyć je jako część sprawozdania finansowego lub rocznego bądź przedstawić
w innej formie. Przykładowo w dyrektywie UE pozostawiono możliwość wyboru między
powyższymi opcjami i tylko nieliczne państwa członkowskie 39 zdecydowały
o wprowadzeniu obowiązku publikacji informacji w ujednoliconej postaci 40. Ze względu
na rozliczalność i przejrzystość dla zainteresowanych stron niektóre stowarzyszenia
pracowników zalecają, aby organizacje publikowały informacje w sprawozdaniach
rocznych, sprawozdaniach finansowych lub rocznych sprawozdaniach z działalności
w celu zwiększenia ich wartości 41. W odniesieniu do Komisji Europejskiej Trybunał
zalecał już uprzednio publikację pojedynczego sprawozdania dotyczącego rozliczalności
lub serii sprawozdań, zawierających między innymi sprawozdanie na temat wyników
niefinansowych, informacje na temat działalności oraz oświadczenia dotyczące
stabilności budżetowej w średnim i długim okresie 42.
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Zakres przeglądu i przyjęte podejście
22 Niniejszy przegląd w trybie pilnym przedstawia w zarysie, jak UE i instytucje oraz
agencje Unii prowadzą sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Podsumowano w nim stan sprawozdawczości na temat postępów w dążeniu do
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu unijnym oraz
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez
poszczególne instytucje i agencje UE.

23 Przegląd został przeprowadzony z czterech głównych przyczyn:
o

Rada i Parlament Europejski zwróciły się do Komisji, aby do 2019 r. przedstawiła
ona na forum ONZ sprawozdanie z wewnętrznej i zewnętrznej realizacji Agendy
2030 43 przez UE. Parlament Europejski zwrócił się także o przedstawianie
corocznego sprawozdania na temat postępów UE we wdrażaniu celów
zrównoważonego rozwoju 44.

o

W 2018 r. po raz pierwszy duże jednostki interesu publicznego były zobowiązane
– na mocy prawa unijnego – do przedstawienia informacji na temat
zrównoważonego rozwoju 45. Kontrolerzy Trybunału postanowili sprawdzić, jakie
działania w tym zakresie podjęły instytucje i agencje UE, aby wskazać następnie
te, które mogą posłużyć za wzór do naśladowania.

o

Rok 2030 szybko się zbliża, a „państwa członkowskie UE, przedsiębiorstwa
i społeczeństwo obywatelskie w znacznym stopniu podzielają pogląd, iż konieczne
jest podjęcie wspólnego zobowiązania”, aby osiągnąć cele zrównoważonego
rozwoju 46. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju może pomóc
przekuć to zobowiązanie w czyn.

o

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju jest jednym z celów
zrównoważonego rozwoju, według którego należy zachęcać przedsiębiorstwa,
w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie
zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w ich
cyklicznych raportach.

24 W niniejszym przeglądzie kontrolerzy Trybunału przedstawiają warunki

prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz
zarysowują stan sprawozdawczości organów UE. Oceniają również, jaką rolę odgrywają
w tej dziedzinie audytorzy, i uwzględniają wyzwania związane z zamiarem dalszego
rozwoju sprawozdawczości.

19

25 Niniejszy przegląd nie ma charakteru sprawozdania z kontroli. Został on

zasadniczo oparty na ogólnodostępnych informacjach, a do celów jego opracowania
wykorzystano wyniki prac zrealizowanych w ramach sprawozdań rocznych i szeregu
sprawozdań specjalnych. Kontrolerzy przeprowadzili także na jego potrzeby liczne
wywiady i ankietę. Więcej informacji na temat zastosowanej metodyki można znaleźć
w załączniku I.
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Warunki prowadzenia
sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju
26 Sprawozdanie w zakresie zrównoważonego rozwoju jest efektem pewnego

procesu. W poniższej sekcji przedstawiono – w oparciu o istniejące ramy i wytyczne –
warunki prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na trzy z nich:
o

zaangażowanie zainteresowanych stron,

o

opracowanie strategii,

o

włączenie zrównoważonego rozwoju do procesu budżetowego w oparciu
o wartości docelowe mierzone za pomocą wskaźników.

Zaangażowanie zainteresowanych stron

27 Zaangażowanie zainteresowanych stron jest kluczowe podczas całego procesu

prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja ma
świadomość, jak ważne w kształtowaniu unijnej polityki są opinie obywateli i innych
zainteresowanych stron 47. Oprócz Rady i Parlamentu, przed którymi Komisja jest
odpowiedzialna, stronami zainteresowanymi sprawozdawczością instytucji i agencji UE
w zakresie zrównoważonego rozwoju są obywatele Unii, podatnicy, przedsiębiorstwa
i społeczeństwo obywatelskie (zob. rys. 5).
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Rys. 5 – Strony zainteresowane sprawozdawczością w zakresie
zrównoważonego rozwoju
Pracownicy
Społeczność
międzynarodowa

Środowisko
naukowe
i akademickie

Obywatele UE

Strony
zainteresowane
sprawozdawczością
w zakresie
zrównoważonego
rozwoju

Ustawodawca /
prawodawca

Podatnicy

Przedsiębiorcy

Organizacje
społeczeństwa
obywatelskiego

Społeczności lokalne

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie standardu 101 Globalnej Inicjatywy
Sprawozdawczej.

28 Aktualnym przykładem zaangażowania zainteresowanych stron jest utworzenie

przez Komisję wielostronnej platformy ds. celów zrównoważonego rozwoju, której
zadaniem jest niesienie wsparcia i zapewnianie doradztwa Komisji oraz wszystkim
zainteresowanym stronom uczestniczącym w osiąganiu tych celów na szczeblu
unijnym 48. Platforma skupia 30 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, sektora
publicznego i sektora prywatnego 49.

Opracowanie strategii

29 Aby prowadzona sprawozdawczość była rzetelna, musi zasadzać się na

strategicznych celach organizacji i całym cyklu jej polityki / cyklu koniunkturalnym.
Zrównoważony rozwój staje się tym samym integralnym elementem ram zarządzania
wynikami w tej organizacji (rys. 6) 50. Między różnymi fazami zachodzi przepływ
informacji, których wykorzystanie jest ważne na wszystkich etapach procesu.
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Rys. 6 – Najważniejsze fazy włączania zrównoważonego rozwoju do ram
wykonania
Ocena ryzyka

Usługi atestacyjne

Strategia

Ciągłość
wykorzystania
informacji

Sprawozdawczość i
komunikacja

Strategie polityczne
i cele

Pomiar,
monitorowanie i
przegląd wyników
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

30 W opinii OECD i Wspólnego Centrum Badawczego UE liczne synergie

i współzależności między celami zrównoważonego rozwoju – a także ewentualna
konieczność przyjęcia kompromisowych rozwiązań 51 – sprawiają, że potrzebne jest
systemowe podejście, które zapewni spójność polityki i umożliwi określenie
wzajemnego oddziaływania na siebie silnie powiązanych między sobą celów
zrównoważonego rozwoju, ich zrozumienie i zarządzanie nimi. Trybunał sprawdził, czy
UE, a w szczególności Komisja, opracowała strategie w celu określenia celów i wartości
docelowych, na podstawie których może prowadzić sprawozdawczość.

31 Po przyjęciu w 2015 r. Agendy 2030 Komisja wydała komunikat, w którym

stwierdziła, że cele zrównoważonego rozwoju zostały już uwzględnione w działaniach
UE i jej ogólnej strategii (w strategii „Europa 2020” i 10 priorytetach Komisji pod
przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera) 52. Nie uznała zatem, aby konieczne było
wprowadzenie dodatkowych zmian do ram strategicznych, w wyniku czego obecne
cele – z wyjątkiem niektórych celów związanych z energią i klimatem 53 – obowiązują
i podlegają monitorowaniu w perspektywie do 2020 r., a nie do 2030 r. 54
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32 Według Komisji podejście takie przyjęto między innymi dlatego, że gdy w 2015 r.
pojawiła się Agenda 2030, unijne wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 były
już w trakcie realizacji (rys. 7).

Rys. 7 – Kalendarium najważniejszych strategii UE i Agendy 2030
Strategia „Europa 2020”
2010–2020

Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera
2014–2019

Wieloletnie ramy finansowe
2014–2020

Agenda 2030
2015–2030

2010

2015

2020

2025

2030

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

33 Trybunał przyznał w kilku poprzednich sprawozdaniach, że wspomniane

okoliczności stanowiły utrudnienie z politycznego punktu widzenia, i opisał nakładające
się i niezsynchronizowane ze sobą okresy obowiązywania ram strategicznych i trwania
kadencji 55. Gdy jednak w 2018 r. toczyły się prace nad wieloletnimi ramami
finansowymi na lata 2021–2027, wciąż nie istniała ogólna strategia unijna sięgająca
poza 2020 r. Trybunał zwrócił już wcześniej uwagę, że opublikowane propozycje
dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 nie opierały się na
wspólnej strategii unijnej ani zestawie wskaźników 56.

34 Komisja poinformowała Trybunał, że w jej przekonaniu cele polityczne

uzgodnione w Deklaracji z Bratysławy z 2016 r. oraz Deklaracji rzymskiej z 2017 r. 57
stanowiły wystarczającą podstawę do opracowania wieloletnich ram finansowych na
lata 2021–2027. W przypadku niektórych z propozycji składających się na te ramy
zaangażowanie w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju jest wymienione wprost
jako jeden z celów danego instrumentu (np. „Horyzont Europa”).

35 Parlament Europejski

, Rada Europejska 59 i Rada Unii Europejskiej 60 wielokrotnie
wzywały do realizacji strategii na rzecz wdrażania postanowień Agendy 2030.
W 2017 r. zarówno Parlament Europejski, jak i Rada zwróciły się do Komisji
o przedstawienie nadrzędnej strategii na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego
rozwoju 61. Według Rady strategię taką należało wprowadzić do połowy 2018 r., aby
58
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ukierunkować wszystkie unijne strategie polityczne i programy, w tym cele tak
pośrednie, jak i długoterminowe, oraz nakreślić unijną wizję zrównoważonej Europy
sięgającą poza Agendę 2030. W 2018 r. Rada Europejska uznała, że opublikowany przez
Komisję dokument otwierający debatę powinien stanowić wstęp do realizacji
kompleksowej strategii wdrażania w 2019 r. 62

36 Komisja przedstawiła dokument otwierający debatę na temat zrównoważonego

rozwoju w styczniu 2019 r. 63, choć początkowo planowano jego wcześniejszą
publikację. W dokumencie tym zarysowano trzy scenariusze na przyszłość mające
służyć jako inspiracja dla kolejnych działań Komisji na rzecz zrównoważonej Europy do
2030 r.:
1)

nadrzędna strategia UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju kierująca
działaniami UE i jej państw członkowskich,

2)

kontynuacja włączania przez Komisję celów zrównoważonego rozwoju do
wszystkich istotnych polityk UE niezależnie od działań państw członkowskich,

3)

większy nacisk na działania zewnętrzne przy jednoczesnej koncentracji obecnych
ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.

37 W dokumencie otwierającym debatę zawarto istotne analizy i dane.

Przedstawiono także opis wybranych inicjatyw politycznych Komisji w zakresie celów
zrównoważonego rozwoju oraz obszary polityki istotne dla zrównoważonego rozwoju.
Dokument ten stanowi krok w dobrym kierunku, jednak ukazano w nim raczej
zachodzące zmiany w UE, a nie wpływ polityki UE lub unijnego budżetu w osiągniecie
celów zrównoważonego rozwoju.

38 W opublikowanym dokumencie zwrócono uwagę na niektóre obszary, w których
zdaniem Komisji istnieje pole do szerzej zakrojonego działania. Nie przedstawiono
jednak analizy luk służącej określeniu, jak cele zrównoważonego rozwoju wpisują się
w istniejące priorytety ani nie przeprowadzono oceny tego, jakie dodatkowe działania
należy podjąć w zakresie unijnej polityki i prawodawstwa 64. W 2017 r. Rada wezwała
do przeprowadzenia takiej analizy luk, a po publikacji dokumentu otwierającego
debatę w 2019 r. Parlament wystąpił z takim samym wnioskiem 65.
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Włączanie zrównoważonego rozwoju do procesu budżetowania

39 Kolejnym warunkiem sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
jest włączenie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem do głównych
procesów budżetowych, celów działalności lub strategii politycznych.

40 W 2016 r. Komisja poinformowała, że „włączy cele zrównoważonego rozwoju

w zakres polityk i inicjatyw UE, przyjmując zrównoważony rozwój za kluczową zasadę
przewodnią wszystkich swoich polityk” 66. Aby powiadomić o tym, czy podejmuje
działania w tym kierunku, oraz o typie tych działań, zaczęła ona przekazywać pewne
informacje. Począwszy od 2017 r. w dokumentach programowych w ogólny sposób
opisywano (bez podawania konkretnych wartości finansowych), w jaki sposób dany
program przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W 2018 r.
Komisja opublikowała schemat przyporządkowujący wybrane programy wydatkowania
do celów zrównoważonego rozwoju oraz wyszczególniła najnowsze inicjatywy. Szacuje
ona, że prawie każdy program wnosi wkład w realizację co najmniej jednego celu
zrównoważonego rozwoju 67, zaznaczając przy tym, że są to dane do celów
informacyjnych (a nie sprawozdawczych). Nie przeprowadzono systematycznej analizy
tego, jaki udział w realizacji celów zrównoważonego rozwoju mają poszczególne
programy lub części budżetu, ani nie opracowano ram sprawozdawczości w tym
zakresie – wyjątek pod tym względem stanowi obszar działań zewnętrznych UE.

41 Grupa Europejskich Ośrodków Analitycznych „European Think Tanks Group”

stwierdziła, że wskazanie przez Komisję kwestii związanych ze zrównoważonym
rozwojem było przydatne pod względem informacyjnym, ale nie przyczyniło się do
priorytetowego traktowania przez Komisję zrównoważonego rozwoju przy
finansowaniu przez UE różnych obszarów polityki 68. Parlament Europejski uznał
ponadto, że WRF muszą „zapewniać lepsze uwzględnianie kwestii zrównoważonego
rozwoju we wszystkich mechanizmach finansowania i liniach budżetowych” UE oraz
wezwał Komisję do „zwiększenia odpowiedzialności za osiąganie wspólnych wyników
za pośrednictwem WRF” 69.

42 Włączenie do budżetu kwestii przekrojowych (takich jak zmiana klimatu czy

równości płci) nie jest zadaniem prostym. W sprawozdaniu na temat uwzględniania
kwestii klimatu z 2016 r. 70 Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że uwzględnienie
w budżecie UE nawet tylko jednego celu zrównoważonego rozwoju (łagodzenie zmiany
klimatu i dostosowywanie się do niej) niesie za sobą wiele trudności. Zwrócił on uwagę,
że potrzebne są kompleksowe ramy dla prowadzenia sprawozdawczości, obejmujące
wskaźniki umożliwiające monitorowanie rzeczywistych wydatków na działania
w dziedzinie klimatu i odnośnych rezultatów. Wskaźniki te mogłyby być
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wykorzystywane do pomiaru postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju
dotyczących działań w dziedzinie klimatu.

43 Cele zrównoważonego rozwoju mogą zostać wykorzystane nie tylko do

przyporządkowania ich do budżetu, ale także do doskonalenia wskaźników, poprawy
oceny budżetu lub śledzenia wydatków (rys. 8). Niektóre państwa członkowskie zaczęły
uwzględniać Agendę 2030 w procesach budżetowych. Przyporządkowywanie obszarów
budżetowych do celów zrównoważonego rozwoju jest obecnie powszechniejszą
praktyką niż wykorzystywanie ich jako narzędzie do zarządzania wynikami przy
podziale i negocjacji zasobów.

Rys. 8 – Sposoby wykorzystania celów zrównoważonego rozwoju
w procesie budżetowym
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie Elisabeth Hege, Laura Brimont, Integrating
SDGs into national budgetary processes [Włączanie celów zrównoważonego rozwoju do krajowych
procesów budżetowych], Analiza Instytutu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Spraw Międzynarodowych
(Institut du développement durable et des relations internationales), „Study” nr 5/18, lipiec 2018.
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Sprawozdawczość w zakresie
zrównoważonego rozwoju
w instytucjach i agencjach UE
44 UE zobowiązała się do działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

i jego celów, a zatem postępy w tym obszarze stanowią nieodłączną część wyników
uzyskiwanych przez UE i jej instytucje. Można z tego wywnioskować, że
sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju powinna stanowić nieodłączną
cześć sprawozdawczości UE na temat wyników, tymczasem obecnie ani Komisja, ani
inne instytucje unijne nie są prawnie zobowiązane do publikowania sprawozdań w tym
zakresie.

45 W niniejszej sekcji przeanalizowano, jak Komisja i inne instytucje oraz agencje UE

przekazują informacje na temat kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Sprawdzono, czy instytucje i agencje UE podają te informacje w ramach ram
sprawozdawczości na temat wyników, tak w postaci odrębnych sprawozdań w zakresie
zrównoważonego rozwoju, jak i w jakiekolwiek innej formie.

46 Zwrócono w szczególności uwagę na następujące kwestie:
(i)

sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach
sprawozdawczości Komisji,

(ii) sprawozdania Eurostatu,
(iii) sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzona przez
jedną z instytucji unijnych i przez jedną agencję UE oraz inne odnośne
działania.

Sprawozdawczość na temat wyników prowadzona przez
Komisję

47 Sprawozdawczość na temat wyników polega na systematycznym gromadzeniu

danych i przedstawianiu informacji na temat realizacji polityki publicznej,
z uwzględnieniem zarówno instrumentów finansowania (takich jak dotacje), jak
i innych narzędzi (takich jak rozporządzenia). Prowadzona jest po to, aby możliwe było
dokonanie oceny skuteczności i wydajności polityki poprzez porównanie osiągniętych
rezultatów z wytyczonymi celami i poniesionymi kosztami (kosztami finansowymi
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i pozafinansowymi, w tym kosztami nałożonymi na zainteresowane strony). Podobnie
jak wszystkie sprawozdania na temat wyników, tak i sprawozdania w zakresie
zrównoważonego rozwoju mają dwa podstawowe cele: 1) są narzędziem rozliczalności,
2) są narzędziem zarządczym.

48 Stosowane przez Komisję ramy sprawozdawczości na temat wyników mają służyć

do pomiaru osiąganych przez nią wyników za pomocą celów, wartości docelowych
i wskaźników. Rezultaty są przez nią przedstawiane w odrębnych dokumentach (rys. 9).
Trybunał regularnie ocenia liczne aspekty zobrazowanych poniżej ram wykonania,
między innymi sprawdza, czy uzyskane informacje są wykorzystywane przez kadrę
kierowniczą71.

Rys. 9 – Ramy sprawozdawczości Komisji na temat wyników

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

49 Najważniejsze dokumenty opracowywane w ramach sprawozdawczości na temat

wyników w odniesieniu do budżetu UE są następujące:
1)

oświadczenia programowe, w których przedstawione są powiązania między
programami unijnymi a celami zrównoważonego rozwoju;

2)

przegląd wyników programów, w którym prezentowane są wszystkie unijne
programy wydatkowania w latach 2014–2020, a w kontekście niektórych z nich
przywoływane są cele zrównoważonego rozwoju72;

3)

sprawozdanie roczne na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników,
w którym przedstawia się, w jaki sposób z budżetu UE zapewnianie jest wsparcie
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unijnych priorytetów politycznych. Cele zrównoważonego rozwoju są w nim
wspominane w ogólnym ujęciu 73 i określa się je jako „uwzględniane”.
W dokumencie tym zaznacza się także, że informacje zawarte w oświadczeniach
programowych nie stanowią oficjalnej sprawozdawczości na temat wkładu
z budżetu UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju 74;
4)

sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej, w którym prezentowane są
wyniki osiągnięte na szczeblu unijnym dzięki działaniom i środkom z budżetu UE.
Informacje na temat wkładu budżetu i polityki UE w osiąganie celów
zrównoważonego rozwoju nie są przedstawiane.

50 Oprócz tego, że Komisja publikuje cztery powyższe sprawozdania, każda dyrekcja

generalna należąca do jej struktur oraz sześć agencji podlegających bezpośredniej
kontroli Komisji (agencje wykonawcze) corocznie podają informacje o swoich
osiągnięciach, inicjatywach i wykorzystaniu zasobów, przedstawiając je w rocznym
sprawozdaniu z działalności. W większości z przeanalizowanych przez Trybunał
rocznych sprawozdań z działalności Komisji za 2018 r. cele zrównoważonego rozwoju
są wspominane w ogólnym ujęciu. Najwięcej informacji dotyczących tych celów podały
dyrekcje generalne odpowiedzialne za działania zewnętrzne UE, podczas gdy
w sprawozdaniach Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności
i Transportu cele te nie zostały wcale wspomniane 75.

51 Także i agencje, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez Komisję (agencje

zdecentralizowane), publikują sprawozdania roczne, ale Komisja nie dostarcza
wytycznych dotyczących ich opracowania ani nie uwzględnia informacji na temat
wyników tych agencji w sprawozdaniu rocznym na temat zarządzania budżetem UE
i jego wyników. Agencje te stworzyły jednak sieć, opartą na zasadzie dobrowolnego
udziału (sieć na rzecz poprawy wyników), w ramach której utworzono wykaz
wskaźników wykonania. W niektórych ze sprawozdań rocznych agencji za 2017 r. cele
zrównoważonego rozwoju zostały ogólnie wspomniane, ale w żadnym z nich nie
pojawiły się systematyczne informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju ani wyniki
osiągnięte przez agencje nie zostały powiązane z celami zrównoważonego rozwoju.

52 W ramach prowadzonej sprawozdawczości na temat osiągniętych wyników

Komisja podaje wprawdzie informacje obejmujące kwestie związane ze
zrównoważonym rozwojem, ale nie są one systematycznie zestawiane ani
prezentowane; mierzy ona jednak i przedstawia swój wkład w realizację celów
zrównoważonego rozwoju w obszarze działań zewnętrznych. Przykładowo
w październiku 2018 r. Komisja przyjęła zmienione unijne ramy dotyczące wyników
w zakresie rozwoju i współpracy międzynarodowej 76. Widoczne w nich jest podejście
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przyjęte w takich krajach jak Chile, Dania, Francja, Włochy, Niderlandy, Norwegia,
Portugalia i Republika Południowej Korei, gdzie za międzyinstytucjonalną koordynację
działań w zakresie celów zrównoważonego rozwoju odpowiadają ministerstwa spraw
zagranicznych 77.

53 Według Komisji zmienione ramy mają umożliwiać sprawozdawczość na temat

tego, w jaki sposób działania finansowane przez UE 78 przyczyniają się do realizacji
celów zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich – zarówno w okresie
wieloletnich ram finansowanych na lata 2014–2020, jak i w latach 2021–2027. Mają
one być także wykorzystywane w sprawozdawczości Komisji oraz na potrzeby
sprawozdań, które UE i państwa członkowskie przekazują co cztery lata do ONZ (pkt
56) 79. W dokumencie stwierdzono ponadto, że takie ramy dotyczące rezultatów
pozytywnie wpłyną na skuteczność wdrażania, przejrzystość, rozliczalność i „spójne
informowanie o wkładzie UE na rzecz postępów w realizowaniu celów
zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich” 80.

Sprawozdanie Eurostatu z postępów w osiąganiu celów
zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnym

54 Od 2017 r. Eurostat publikuje coroczne sprawozdania, w których przedstawia

„postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnym” 81. Mają
one stanowić ilościową ocenę postępów UE w osiąganiu celów zrównoważonego
rozwoju, przy czym Komisja nie dokonuje próby pomiaru wkładu unijnych strategii
politycznych i budżetu UE w realizację postanowień Agendy 2030.

55 W sprawozdaniu Eurostatu można znaleźć informacje na temat różnych

wskaźników i postępów poczynionych w kwestiach związanych z celami
zrównoważonego rozwoju, w tym dane w rozbiciu na państwa członkowskie.
Wskaźniki, wybrane przez Komisję na podstawie konsultacji z zainteresowanymi
stronami, opierają się głównie na danych statystycznych gromadzonych przez państwa
członkowskie. Ich ocena jest przeprowadzana w zestawieniu z unijnymi celami na
2020 r. lub w miarę możliwości w porównaniu z innymi wartościami docelowymi danej
polityki. W sprawozdaniu są także wyszczególnione działania UE w ramach
konkretnego obszaru polityki, wskaźniki te nie są jednak wykorzystywane do pomiaru
wyników tych działań. Niektóre ze wskaźników mogą sprawić pewne trudności
(ramka 6). Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął sprawozdanie Eurostatu jako
„krok w kierunku utworzenia pełnoprawnego unijnego mechanizmu monitorowania”,
zwracając jednocześnie uwagę, że „sam Eurostat nie może kompleksowo uchwycić
wszystkich aspektów postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju” 82.
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Trybunał ze swojej strony odniósł się krytycznie do sprawozdania Eurostatu ze względu
na to, że nie przedstawiono w nim pomiaru postępów w realizacji zobowiązania do
zapewnienia do 2030 r. neutralności degradacji gruntów, należącego do celów
zrównoważonego rozwoju 83.
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Ramka 6
Przykładowe wskaźniki dotyczące celów zrównoważonego rozwoju
stosowane przez Eurostat w 2019 r.
Cel zrównoważonego rozwoju 13 – Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania
zmianom klimatu i ich skutkom
Postępy mierzone są na podstawie następujących wskaźników 84:
1)

emisja gazów cieplarnianych na danym terenie (pomiar w oparciu o wartości
docelowe do 2020 r.),

2)

intensywność emisji gazów cieplarnianych związana ze zużyciem energii,

3)

odchylenie średniej temperatury przy powierzchni,

4)

straty gospodarcze wynikające z klimatu,

5)

wkład w wywiązanie się z międzynarodowego zobowiązania zmobilizowania
100 miliardów USD na działania związane ze zmianą klimatu.

Wymienione wskaźniki sprawiają następujące trudności:
Wskaźnik 1
a)

Wskaźnik ten jest powszechnie przyjęty, jednak według ośrodka analitycznego
Komisji i przeprowadzonych badań skupienie uwagi tylko na tym wskaźniku
niesie za sobą ryzyko pominięcia skutków ubocznych, występujących
w przypadku gdy państwa rozwinięte zmniejszają emisję gazów cieplarnianych
poprzez przeniesienie przedsiębiorstw z sektorów wysokoemisyjnych do innych
krajów, a następnie importowanie ich produktów 85;

b)

Na potrzeby zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wykorzystywane są
wartości docelowe na 2020 r., mimo że ustalono wartości docelowe na 2030 r.
i cele na 2050 r. 86 Trybunał już poprzednio stwierdził, że osiągnięcie
długoterminowych wartości docelowych będzie wymagało większego wysiłku 87;

Wszystkie wskaźniki
c)

Z powodu ograniczeń danych nie ma możliwości obliczenia trendu 88.

56 Na potrzeby sprawozdania przekazywanego ONZ w 2019 r. Komisja ma zamiar

wykorzystać sprawozdanie Eurostatu, a także sprawozdanie dotyczące wpływu działań
zewnętrznych UE na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju 89, co oznacza, że
w sprawozdaniu dla ONZ z 2019 r. wkład budżetu i strategii politycznych UE nie
zostanie uwzględniony – z wyjątkiem obszaru działań zewnętrznych.
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Informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju przekazywane
przez instytucje i agencje UE

57 Kontrolerzy Trybunału ustalili, że sprawozdania w zakresie zrównoważonego

rozwoju publikują obecnie jedna instytucja unijna – Europejski Bank Inwestycyjny –
i jedna agencja – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ramka 7).
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Ramka 7
Sprawozdanie w zakresie sprawozdawczości publikowane przez EBI
i EUIPO
Sprawozdanie EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja unijna z siedzibą w Luksemburgu.
Pod względem finansowania jest niezależny, jego kapitał wynosi 243 mld euro, a stan
zatrudnienia przekracza 3 800 pracowników 90. EBI finansuje inwestycje na całym
świecie i zapewnia związane z nimi usługi doradcze w charakterze banku Unii
Europejskiej 91. Pierwsze sprawozdanie w zakresie zrównoważonego rozwoju bank
ten opublikował w 2007 r. 92, a począwszy od 2008 r. dostosował jego formę do
wytycznych dotyczących sprawozdań sporządzonych przez Globalną Inicjatywę
Sprawozdawczą 93.
Ostatnie sprawozdanie EBI (z 2018 r.) składa się z dwóch dokumentów, tj.
sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju 94 i informacji sprawozdawczych
z zakresu zrównoważonego rozwoju za 2018 r. W pierwszym z tych dokumentów
przedstawiono podejście EBI do zrównoważonego i innowacyjnego finansowania
i inwestycji. Ukazano, w jaki sposób trudności związane ze zrównoważonym
rozwojem zostały uwzględnione przy ocenianiu projektów 95, oraz opatrzono
sprawozdanie przykładami zaangażowania zainteresowanych stron i informacjami na
temat tego, jak zapewniania jest rozliczalność wewnątrz organizacji.
W drugim dokumencie, skierowanym do specjalistów (analityków, organizacji
pozarządowych, społeczności akademickich itp.) zawarte są kompleksowe,
standaryzowane informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych i ładu
korporacyjnego oraz na temat wyników EBI.
Sprawozdanie EUIPO
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną
agencją UE, której siedziba mieści się w Alicante (Hiszpania). Finansuje się w pełni ze
środków własnych 96, jego budżet wynosi 401 mln euro, a stan zatrudnienia – 995
pracowników 97. Do zadań agencji należy rejestracja znaków towarowych i wzorów
UE, współpraca z europejskimi i międzynarodowymi partnerami oraz ochrona
i egzekwowanie praw własności intelektualnej.
W 2016 r. agencja wprowadziła ramy z zakresu zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa, opracowała strategię dotyczącą społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa i opublikowała pierwsze sprawozdanie w zakresie
zrównoważonego rozwoju (za rok budżetowy 2016) w oparciu o standardy Globalnej
Inicjatywy Sprawozdawczej. Była pierwszą agencją UE, która opublikowała takie
sprawozdanie. W 2017 r. agencja EUIPO dobrowolnie postanowiła sporządzić
sprawozdanie zgodne z postanowieniami dyrektywy unijnej w sprawie ujawniania
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności 98.
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58 W ramach prowadzonej sprawozdawczości EBI i EUIPO przeanalizowały rodzaje

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i podały je do publicznej wiadomości. Podstawą
do tej analizy były rozmowy z podmiotami wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na rys.
10 przedstawiono ocenę istotności dokonaną przez EBI.

Bardzo duże

Rys. 10 – Ocena istotności kwestii związanych ze zrównoważonym
rozwojem przeprowadzona przez EBI
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Interpretacja: Klimat i środowisko zostały uznane za bardzo ważne zarówno przez zainteresowane
strony, jak i przez EBI, natomiast zasady etyczne i uczciwość są z punktu widzenia zainteresowanych
stron ważniejsze niż w przypadku EBI.
Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny, Sustainability Report 2018 [Sprawozdanie w zakresie
zrównoważonego rozwoju za 2018 r.], 2019, s. 11.

59 Tak w sprawozdaniu EBI, jak i EUIPO podano informacje na temat tego, w jaki

sposób dana organizacja uwzględnia kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem
w swojej polityce i działalności oraz tego, jaki jest wpływ organizacji na zrównoważony
rozwój. Wpływ prowadzonej działalności operacyjnej organizacji na zrównoważony
rozwój może być znacznie większy niż wpływ jej własnej działalności, co wynika
z przykładu EBI przedstawionego w ramce 8.
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Ramka 8
Ślad węglowy wybranej działalności pożyczkowej EBI a wpływ jego
własnej działalności
EBI podaje do wiadomości publicznej informacje na temat śladu węglowego
projektów, które finansuje.
Ślad węglowy projektów EBI, 2015–2017
2015

2016

2017

73

70

55

Łączna kwota w umowie z EBI (w mld EUR)

11,2

17,7

9,4

Emisje w ujęciu bezwzględnym (w mln ton
ekwiwalentu CO2/rok)

4,6

2,4

5,2

3,5

0,3

-2,7

-2,9

Liczba projektów

Pochłanianie dwutlenku węgla dzięki
działaniom na rzecz leśnictwa (w mln ton
ekwiwalentu CO2/rok)
Emisje w ujęciu względnym (w mln ton
ekwiwalentu CO2/rok)

-3,1

Źródło: Sprawozdanie EBI w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2017.

W powyższej tabeli przedstawiono emisje CO2 w mln ton. Ich wielkość bezwzględna
wynosi 5,2 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W ujęciu względnym,
w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi, dzięki sfinansowanym projektom
zmniejszono emisje o 2,9 mln ton ekwiwalentu CO2.
Ślad węglowy codziennej działalności samego EBI wyniósł z kolei 22 024 ton
ekwiwalentu dwutlenku węgla.
Przykład ten dowodzi, że analizowanie i publikowanie informacji o wpływie
działalności operacyjnej organizacji może być znacznie istotniejsze niż
sprawozdawczość odnosząca się jedynie do wpływu samej organizacji jako takiej.

60 Pozostałe instytucje i agencje UE nie publikują wprawdzie sprawozdań, lecz

gromadzą i czasem podają do publicznej wiadomości informacje związane ze
zrównoważonym rozwojem. Są one jednak publikowane w ujęciu fragmentarycznym
i niekoniecznie obejmują wszystkie istotne aspekty zrównoważonego rozwoju. Taki
stan rzeczy potwierdziła ankieta przeprowadzona przez Trybunał wśród instytucji
i agencji UE.

61 Gromadzone i publikowane informacje dotyczą przede wszystkim tego, jaki jest
negatywny wpływ własnej działalności organizacji na zrównoważony rozwój (np.
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zużycie papieru lub wody), a nie sposobu, w jaki dana organizacja uwzględniła go
w całościowej strategii i działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, że sprawozdawczość
skoncentrowana na własnej działalności organizacji nie pozwoli na wychwycenie
najbardziej istotnych dla niej kwestii. Takie sprawozdania nie zawierają też
bezpośredniego odniesienia do tego, w jaki sposób w polityce i działalności operacyjnej
organizacji uwzględniono cele zrównoważonego rozwoju.

62 Informacje udostępniane przez instytucje i agencje UE dotyczą ładu

korporacyjnego, rekrutacji i wpływu organizacji na środowisko naturalne. Są one
publikowane w różnych sprawozdaniach (np. w sprawozdaniach na potrzeby systemu
ekozarządzania i audytu EMAS) lub na stronie internetowej. Gromadzone są także inne
informacje, ale nie podaje się ich do publicznej wiadomości (załącznik II).

63 Trybunał zwrócił się ponadto do instytucji i agencji UE z pytaniem, czy wdrożyły

pewne systemy zarządzania w celu usprawnienia sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju lub jego aspektów (rys. 11). Takie systemy stanowią
wsparcie dla organizacji, które zamierzają zmniejszyć swój negatywny wpływ na
środowisko naturalne (EMAS, ISO 14001) lub poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy
personelu (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS) 18001, ISO
45001).

Rys. 11 – Systemy zarządzania wdrożone przez instytucje i agencje UE
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

64 Wdrożone systemy zarządzania dotyczą najczęściej kwestii środowiskowych. Trzy

czwarte instytucji UE 99 i 10% agencji UE wprowadziło system zarządzania EMAS lub ISO
14001. Oba te systemy umożliwiają organizacji określenie, jaki wpływ wywierają na
środowisko jej działania, produkty i usługi, oraz monitorowanie tego wpływu.
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W przeciwieństwie do ISO 14001 system EMAS wiąże się z wymogiem przedłożenia
publicznego sprawozdania z wykorzystaniem zestawu głównych wskaźników, takich jak
efektywność energetyczna, efektywność wykorzystania materiałów, odpady,
różnorodność biologiczna i poziom emisji. Inne adekwatne międzynarodowe systemy
zarządzania, na przykład dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) lub
zużycia energii (ISO 5001), wdrażane są rzadko.

65 W odpowiedzi na pytanie o powody niepublikowania oddzielnego sprawozdania

w zakresie zrównoważonego rozwoju większość instytucji i agencji UE stwierdziła, że
jeszcze nie rozważyła takiej możliwości. Drugą najczęściej podawaną przyczyną był brak
niezbędnej wiedzy fachowej (rys. 12).

Rys. 12 – Najważniejsze przyczyny niepublikowania sprawozdania
w zakresie zrównoważonego rozwoju
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

66 Z odpowiedzi na kwestionariusz Trybunału wynika, że ankietowani dostrzegają

potencjalne korzyści ze sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju,
szczególnie pod względem pogłębienia wiarygodności i zwiększenia przejrzystości.
Stwierdzili jednak także, że prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie
spowodowałoby wzrost ich obciążenia pracą (rys. 13).
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Rys. 13 – Potencjalne korzyści i wady sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Kontrola informacji w zakresie
zrównoważonego rozwoju
67 Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań na temat wyników zwiększa ich

wartość z księgowego punktu widzenia. Usługi atestacyjne świadczone przez podmioty
zewnętrzne mogą poprawić wiarygodność sprawozdań w zakresie zrównoważonego
rozwoju oraz spowodować wzrost zaufania zainteresowanych stron do otrzymywanych
informacji. Mogą także zmniejszyć ryzyko, że sprawozdania będą stanowiły
pseudoekologiczny marketing i zostaną wykorzystane w celach PR. Przeprowadzenie
audytu informacji podwyższa także potencjalnie wartość informacji wykorzystywanych
na potrzeby systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania oraz pozwala na pogłębienie
wiedzy na poziomie zarządu 100.

68 Badanie sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju wiąże się z innymi

trudnościami niż badanie sprawozdań finansowych. Może przykładowo polegać na
przeglądzie informacji przedstawionych w formie narracji, a nie danych finansowych
lub wykresów 101. Większość sprawozdań sporządzanych przez duże przedsiębiorstwa
podlega zewnętrznemu audytowi lub przeglądowi 102, ale nie ma żadnego powszechnie
uznanego standardu kontroli lub atestowania sprawozdań w zakresie
zrównoważonego rozwoju. W dyrektywie UE przykładowo wymaga się, aby audytorzy
sprawdzili, czy sprawozdanie jest publikowane, bez szczegółowej analizy jego treści.
Takie państwa członkowskie jak Francja i Włochy transponowały dyrektywę, zmieniając
ten zapis i wprowadzając wymóg, aby audytorzy badali również treść sprawozdań 103.

69 Stosunkowo niedawno, w lutym 2019 r., Rada Międzynarodowych Standardów

Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała dokument
konsultacyjny dotyczący usług atestacyjnych w odniesieniu do rozszerzonej
sprawozdawczości zewnętrznej 104. Sprawozdawczość ta obejmuje wiele różnych form
przedstawiania informacji, m.in. (ale nie wyłącznie) sprawozdawczość zintegrowaną,
sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczość
prowadzoną pod innymi postaciami w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych
i ładu korporacyjnego.

70 Według MSUA 3000 w przypadku usługi atestacyjnej dającej ograniczoną

pewność biegły rewident wyraża wniosek „w formie, która przedstawia czy, na
podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów, uwagę biegłego
rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby sądzić biegłemu rewidentowi, że informacje
o przedmiocie zagadnienia są istotnie zniekształcone”. Ryzyko zlecenia zostaje zatem
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zmniejszone do poziomu, który jest do zaakceptowanie w danych okolicznościach
zlecenia, ale jest ono większe niż w przypadku usługi atestacyjnej dającej wystarczającą
pewność 105. Co się tyczy sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju
sporządzanych przez jedną instytucję i jedną agencję UE, sprawozdanie EBI jest badane
przez podmiot zewnętrzny i weryfikowane w ramach usługi atestacyjnej dającej
ograniczoną pewność, natomiast sprawozdanie EUIPO nie jest poddawane badaniu.

71 Większość najwyższych organów kontroli posiada doświadczenie zdobyte

w wyniku kontroli wykonania zadań, które może być przydatne przy badaniu
sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju i kontrolowaniu realizacji celów
zrównoważonego rozwoju. INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych
Organów Kontroli) wezwała najwyższe organy kontroli do przeprowadzania kontroli
wykonania zadań dotyczących przygotowania administracji rządowej do osiągania
celów zrównoważonego rozwoju lub realizacji jednego lub kilku z tych celów. Liczne
najwyższe organy kontroli na całym świecie opublikowały wyniki tych kontroli,
a niektóre przeprowadziły analizę tego, w jaki sposób rząd monitoruje i ujmuje
w sprawozdawczości realizację celów zrównoważonego rozwoju (ramka 9) 106. Cele te
mogą posłużyć za kryteria kontroli 107. Jeden z standardów kontroli publicznej (ISSAI
140) jest obecnie poddany przeglądowi i toczy się dyskusja nad jego poszerzeniem, tak
aby objął zagadnienie ważne dla sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
a mianowicie kontrolę celów zrównoważonego rozwoju.

72 Kontrolowanie postępów w osiąganiu poszczególnych celów zrównoważonego

rozwoju i badanie sprawozdań przedkładanych przez państwa członkowskie do ONZ to
nie jedyne funkcje, które mogą pełnić najwyższe organy kontroli. Gdy więcej
organizacji z sektora publicznego zacznie ujawniać informacje w zakresie
zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak
działania kontrolne mogą przyczynić się do poprawy jakości informacji
przedstawianych przez te organizacje. Przed najwyższymi organami kontroli może
wówczas stanąć konieczność wykształcenia nowych umiejętności wśród osób
prowadzących kontrole lub przyjęcia nowego podejścia kontrolnego.
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Ramka 9
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli –
aspekty dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego
rozwoju
Niektóre najwyższe organy kontroli stwierdziły w swoich krajach niedociągnięcia
w procesie wdrażania Agendy 2030, które utrudniły monitorowanie
i sprawozdawczość. W Austrii na przykład zdecydowano o włączeniu postanowień
Agendy 2030 do prowadzonej polityki, ale NOK w Austrii ustalił, że nie określono
odpowiednio, kto jest odpowiedzialny za realizację tego postanowienia, co
poskutkowało rozdrobnieniem procesu wdrażania. Doprowadziło to także do braku
koordynacji w zakresie oceny i sprawozdawczości, a w krajowym sprawozdaniu
z osiągniętych przez Austrię postępów we wdrażaniu nie przedstawiono zwięzłego
przeglądu sytuacji 108.
Niektóre najwyższe organy kontroli przeprowadziły także – w ramach wspólnej
kontroli INTOSAI pt. „Przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju”
– kontrolę przygotowania dobrowolnych krajowych sprawozdań. Część z nich
zaleciła, aby owe przeglądy postępów były postrzegane nie jako produkt, ale jako
trwający proces:
o

NOK w Austrii ustalił, że instytucje rządowe nie zaplanowały złożenia do ONZ
sprawozdania z postępów do 2020 r. Zalecił zatem, aby sprawozdanie takie
przedłożono jak najszybciej, oraz aby składano je co najmniej raz w czasie
każdej kadencji parlamentarnej.

o

NOK w Danii ustalił, że instytucje rządowe przekazały ONZ sprawozdanie
w 2017 r. Zawarły w nim przegląd sytuacji w zakresie realizacji Agendy 2030
i poczynionych do tego czasu postępów. NOK zalecił, aby instytucje rządowe na
szczeblu centralnym włączyły ważne tematy dotyczące celów zrównoważonego
rozwoju do corocznego sprawozdania finansowego 109.

o

Najwyższa Izba Kontroli w Polsce stwierdziła, że dobrowolny krajowy przegląd
postępów został skutecznie przygotowany, zalecając jednocześnie, by
w przyszłości dokonywać takiego przeglądu regularnie 110.
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Wyzwania związane z prowadzeniem
sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju przez
instytucje i agencje UE
73 UE zobowiązała się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju zawartych

w Agendzie 2030. Niniejszy przegląd wykazał, że Komisja i inne instytucje oraz agencje
UE podejmują wprawdzie pewne działania na rzecz prowadzenia rzetelnej
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednak ogólnie rzecz biorąc,
dotychczas nie spełniono większości warunków jej prowadzenia. Sprawozdania
w zakresie zrównoważonego rozwoju publikują jedna instytucja unijna i jedna agencja
UE, które działają zgodnie ze strategią konieczną do prowadzenia tego typu procesu
sprawozdawczego. Pozostałe instytucje i agencje UE upubliczniają lub gromadzą ważne
informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przeglądzie przedstawiono też
praktyki stosowane w sektorze prywatnym i publicznym w państwach członkowskich,
które mogą posłużyć za wzór do naśladowania. Kontrolerzy wskazali również szereg
wyzwań.
Wyzwanie 1 – Opracowanie strategii unijnej na okres po 2020 r. uwzględniającej
zrównoważony rozwój i jego cele

74 Mimo wielokrotnych wezwań ze strony współprawodawców i zainteresowanych
stron nadal nie opracowano długoterminowej strategii unijnej dotyczącej
zrównoważonego rozwoju obejmującej okres do 2030 r., w której wytyczono by
potencjalne cele i wartości docelowe na potrzeby sprawozdawczości w oparciu
o stosowane przez Komisję ramy dotyczące wyników (pkt 30 – 35). Strategia ta
określałaby, które cele zrównoważonego rozwoju dotyczą UE. Z myślą o przyszłych
komisarzach ustępująca Komisja opublikowała dokument otwierający debatę,
w którym zaprezentowała trzy scenariusze na rzecz zrównoważonej Europy
w przyszłości. W dokumencie tym zwrócono uwagę na niektóre obszary, w których
zdaniem Komisji istnieje pole do szerzej zakrojonego działania, nie przedstawiono
jednak analizy luk służącej określeniu, jakie dodatkowe działania należy podjąć, aby
osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem budżetu, unijnej polityki
lub prawodawstwa (pkt 36 – 38).
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Wyzwanie 2 – Włączenie zrównoważonego rozwoju i jego celów do budżetu UE i ram
wykonania

75 W niniejszym przeglądzie zwrócono uwagę, że sprawozdawczość w zakresie

zrównoważonego rozwoju stanowi proces, który nie polega tylko na publikacji
pojedynczego sprawozdania. Komisja nie podaje informacji na temat wkładu budżetu
i polityki UE w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. W przedstawionym przez
nią dokumencie otwierającym debatę opisano, w jaki sposób poszczególne strategie
polityczne Komisji wiążą się z celami zrównoważonego rozwoju. Komisja zaczęła
wprawdzie odnosić się do celów zrównoważonego rozwoju w dokumentach
programowych, jednak nie prowadzi monitoringu ani sprawozdawczości na temat
tego, jaki jest wkład polityki i budżetu UE w dążenie do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju i jego celów (pkt 38 – 42). Począwszy od 2017 r. Eurostat regularnie publikuje
coroczne sprawozdanie monitorujące z postępów w osiąganiu celów zrównoważonego
rozwoju, w którym kreśli statystyczny obraz tendencji związanych z realizacją tych
celów w UE.

76 Komisja ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sprawozdawczości na temat

wyników, a jej system budżetowania zadaniowego osiąga znacznie lepsze rezultaty niż
takie systemy we wszystkich krajach OECD 111 – mimo to jednak włączenie
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju do sprawozdawczości na
temat wyników będzie stanowiło wyzwanie. Z drugiej strony, może pomóc Komisji
w doprecyzowaniu wskaźników wykonania i lepszym dostosowaniu szczegółowych
celów programów i strategii politycznych do celów o wysokim poziomie ogólności,
zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w sprawozdaniu rocznym Trybunału za
2017 r. 112

77 Jak wykazano powyżej, włączenie przekrojowych strategii politycznych do

budżetu nie jest prostym zadaniem. Efektywne uwzględnienie i nadanie priorytetu tym
strategiom mogłoby sprawić, że środki unijne zostaną skierowane do obszarów
najbardziej ich potrzebujących lub obszarów zapewniających uzyskanie największej
unijnej wartości dodanej (pkt 39 – 43).

78 Komisja dostosowuje obecnie system sprawozdawczości na temat wyników

w obszarze działań zewnętrznych (pkt 52), tak aby mierzyć wkład UE w osiąganie celów
zrównoważonego rozwoju w tym obszarze polityki oraz prowadzić odnośną
sprawozdawczość. Widoczne jest w tych staraniach takie podejście, jak w niektórych
krajach, w których pomoc rozwojowa – czyli obszar, który niegdyś obejmował
realizację milenijnych celów rozwoju – jest traktowana priorytetowo (pkt 52).
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79 Jednym ze związanych ze sprawozdawczością wyzwań na przyszłość jest kwestia
tego, w jaki sposób dostarczane informacje będą uwzględniane w podejmowaniu
decyzji. Mimo że unijne ramy budżetowania zadaniowego są bardzo rozwinięte, już
obecnie można by poprawić sposób wykorzystywania informacji (pkt 48).

Wyzwanie 3 – Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
przez instytucje i agencje UE

80 Wśród instytucji i agencji UE Trybunał znalazł dwie jednostki prowadzące

sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju: EBI i EUIPO. Stanowią one
przykład, jak można włączyć tę sprawozdawczość do działalności operacyjnej. EBI
i EUIPO zaczęły prowadzić działania sprawozdawcze, mimo że nie zobowiązują ich do
tego żadne wymogi prawne ani nie otrzymały wytycznych bądź systematycznych
wskazań w tej kwestii na szczeblu unijnym (pkt 57 i ramka 7).

81 Z ankiety przeprowadzonej przez Trybunał można wywnioskować, że instytucje

i agencje UE widzą potencjalne korzyści sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju, szczególnie możliwość zwiększenia wiarygodności
i przejrzystości. Kontrolerzy Trybunału ustalili także, że pozostałe instytucje i agencje
UE nie publikują wprawdzie sprawozdań, lecz gromadzą i podają do publicznej
wiadomości informacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Są one jednak
publikowane w ujęciu fragmentarycznym i niekoniecznie obejmują wszystkie istotne
aspekty zrównoważonego rozwoju. Gromadzone i publikowane informacje dotyczą
przede wszystkim tego, jaki jest negatywny wpływ własnej działalności organizacji na
zrównoważony rozwój (np. zużycie papieru lub wody), a nie sposobu, w jaki dana
organizacja uwzględnia ów rozwój w działalności operacyjnej (pkt 60 – 66).
Wyzwanie 4 – Poprawa wiarygodności sprawozdań w zakresie zrównoważonego
rozwoju poprzez działania kontrolne

82 W sektorze prywatnym sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju są

coraz częściej przedmiotem ograniczonego audytu lub przeglądu prowadzonego przez
podmiot zewnętrzny, ale nie ma jeszcze żadnego powszechnie uznanego standardu
kontroli lub atestowania takich sprawozdań. Doświadczenia najwyższych organów
kontroli nabyte przy przeprowadzaniu kontroli wykonania zadań mogą okazać się
przydatne przy kontrolowaniu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Gdy tylko więcej instytucji publicznych zacznie publikować sprawozdania
w zakresie zrównoważonego rozwoju, najwyższe organy kontroli będą musiały
rozważyć, w jakim stopniu są w stanie świadczyć usługi atestacyjne na ich potrzeby.
Jednym z najważniejszych wyzwań będzie uwzględnienie długoterminowego,
złożonego charakteru zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym,
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społecznym i gospodarczym. Przed najwyższymi organami kontroli może wówczas
stanąć konieczność wyposażenia w nowe umiejętności osób prowadzących kontrole
lub przyjęcia nowego podejścia kontrolnego (pkt 67 – 72).
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Załączniki
Załącznik I Podejście i metodyka przyjęte na potrzeby przeglądu
Zespół Trybunału przeprowadził wywiady z następującymi osobami i przedstawicielami
następujących jednostek:
Instytucje
międzynarodowe,
stowarzyszenia,
firmy audytorskie

Rada Unii
Europejskiej

Inne instytucje
i organy UE

Grupa Robocza
ds. Agendy na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju 2030
(Agenda 2030)

Europejski Bank
Inwestycyjny –
departament
społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorstw

Accountancy
Europe

Sekretariat Generalny Komisji

Urząd Unii
Europejskiej ds.
Własności
Intelektualnej –
dział ds.
koordynacji
kontroli
wewnętrznej

KPMG, PWC, E&Y,
Deloitte

Dyrektor Generalny Służby
Audytu Wewnętrznego

Kontakt
z Parlamentem
Europejskim –
Dyrekcja
Generalna ds.
Polityki
Wewnętrznej Unii
Europejskiej

Najwyższy organ
kontroli w Kanadzie

Komisja Europejska
Komisarze: pierwszy
wiceprzewodniczący Franz
Timmermans,
wiceprzewodniczący Jyrki
Katainen, komisarz Günther
Oettinger i pracownicy
gabinetów

Szef Europejskiego Ośrodka
Strategii Politycznej

Dyrekcje Generalne Komisji
Europejskiej (DG) – DG ds.
Budżetu, Eurostat, DG ds.
Zasobów Ludzkich

OECD –
departament
budżetowania
i wydatków
publicznych, dział
spójności polityki
na rzecz rozwoju
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i Bezpieczeństwa, DG ds.
Stabilności Finansowej, Usług
Finansowych i Unii Rynków
Kapitałowych, Europejski
Ośrodek Strategii Politycznej

Ankieta:
Trybunał zwrócił się o wypełnienie krótkiego kwestionariusza do Komisji, Rady,
Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu
Regionów, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,
a także do wszystkich 41 agencji UE (agencji wykonawczych, agencji
zdecentralizowanych i innych organów). Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 100%.
W analizie odpowiedzi przedstawionej na wykresach suma nie zawsze wynosi 100%,
ponieważ zastosowano zaokrąglenie lub ankietowani mogli udzielić kilku odpowiedzi
na pytanie.
Przegląd dokumentacji:
Trybunał przeprowadził analizę i przegląd odnośnej dokumentacji, takiej jak: roczne
sprawozdania z działalności wszystkich DG Komisji, rezolucje Parlamentu
Europejskiego, konkluzje Rady, rezolucje ONZ, sprawozdania z kontroli NOK,
dokumentacja sieci na rzecz poprawy wyników agencji UE oraz liczne analizy naukowe
i opracowania dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
i celów zrównoważonego rozwoju.
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Załącznik II Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem, podawane do wiadomości publicznej lub
gromadzone przez instytucje i agencje UE

INFORMACJE OGÓLNE
Struktura zarządzania
Ocena ryzyka
Zachowanie etyczne
Zaangażowanie zainteresowanych stron
Macierz istotności
INFORMACJE GOSPODARCZE
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
Energia, woda, bioróżnorodność
INFORMACJE SPOŁECZNE
Różnorodność kadry zarządzającej
Rekrutacja
Szkolenia i edukacja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zaangażowanie i rozwój społeczności
Ocena przestrzegania praw człowieka
INNE
Informacje niefinansowe
Ocena postępów w realizacji celów zrównoważonego
rozwoju
Inne kwestie związane z celami zrównoważonego
rozwoju

Informacje są gromadzone
publikowane
niepublikowane
Instytucje UE
Agencje UE
Instytucje UE
Agencje UE
92 %
83 %
92 %
33 %
17 %

|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
||||||||
||||

95 %
90 %
58 %
51 %
15 %

||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||
||||

0%
17 % ||||
0%
8 % ||
8 % ||

3%
7%
10 %
10 %
10 %

|
||
|||
|||
|||

Informacje nie są gromadzone
Instytucje UE
8%
0%
8%
58 %
75 %

||
||
|||||||||||||||
|||||||||||||||||||

3%
3%
32 %
39 %
75 %

|
|
||||||||
||||||||||
|||||||||||||||||||

83 % |||||||||||||||||||||

80 % ||||||||||||||||||||

8 % ||

10 % |||

83 % |||||||||||||||||||||

34 % |||||||||

0%

29 % |||||||

17 % ||||

37 % |||||||||

92 %
92 %
83 %
75 %
42 %
25 %

63 %
90 %
75 %
22 %
20 %
14 %

5%
5%
20 %
29 %
12 %
3%

8%
0%
0%
8%
42 %
75 %

32 %
5%
5%
49 %
68 %
83 %

|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||
||||||

92 % |||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||||||
|||||
||||

85 % |||||||||||||||||||||

0%
8%
17 %
17 %
17 %
0%

||
||||
||||
||||

0%

50 %

|||||||||||||

20 %

|||||

17 %

33 %

||||||||

15 %

||||

0%

|
|
|||||
|||||||
|||
|

5% |
||||

5%
0%

|

8 % ||

Agencje UE

||

||
|||||||||||
|||||||||||||||||||

8 % ||

10 % |||

||||||||
|
|
||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||

10 % |||

33 %

||||||||

75 %

|||||||||||||||||||

67 %

|||||||||||||||||

85 %

|||||||||||||||||||||
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Wykaz akronimów
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
EMAS – system ekozarządzania i audytu
EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
GRI – Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza
IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
Atestacyjnych
IIRC – Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości
INTOSAI – Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli
ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
NOK – najwyższy organ kontroli
SASB – Rada ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości
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Glosariusz
Agencja wykonawcza – jednostka wykonująca zadania wykonawcze i operacyjne
dotyczące programów UE. Wykonywany przez nią budżet pochodzi ze środków
budżetowych Komisji. Jest ustanawiana na czas określony.
Agencja zdecentralizowana – przygotowuje i wdraża politykę unijną. Ma własny
budżet, jest ustanawiana na czas nieokreślony.
EMAS – system zarządzania środowiskowego ustanowiony w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady. Organizacje potrzebują poświadczenia dokonanego
przez niezależnego weryfikatora zewnętrznego.
Macierz istotności – metoda graficzna wykorzystywana do określania, czy dany temat
jest istotny. Macierz ta ma dwa wymiary: a) znaczenie skutków gospodarczych,
środowiskowych i społecznych, b) wpływ na oceny i decyzje zainteresowanych stron.
Wielostronna platforma – platforma służąca wsparciem i doradztwem Komisji
Europejskiej w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.
W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli wysokiego szczebla z sektora publicznego,
społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Powstała w maju 2017 r.
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Zespół kontrolny Trybunału
Opublikowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przegląd punktowy w trybie
pilnym pt. „Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju – podsumowanie
działań instytucji i agencji UE” został przyjęty przez Izbę V – której przewodniczy
członek Trybunału Lazaros S. Lazarou – zajmującą się obszarami finansowania Unii i
administracji. Zadaniem kierowała członek Trybunału Eva Lindström, a w prace nad
przeglądem zaangażowani byli: Katharina Bryan, szefowa gabinetu; Judit Oroszki,
kierownik; Josef Edelmann, koordynator zadania; a także: Marilena-Elena Friguras, Vivi
Niemenmaa i Laura Kaspar. Wsparcie językowe zapewnił Michael Pyper.

Od lewej: Katharina Bryan, Vivi Niemenmaa, Judit Oroszki, Josef Edelmann, Eva
Lindström, Laura Kaspar, Valérie Tempez-Erasmi, Marilena-Elena Friguras.

Unia Europejska (UE) i państwa członkowskie zobowiązały się
do realizacji postanowień Agendy 2030 i osiągnięcia 17 celów
zrównoważonego rozwoju. W niniejszym przeglądzie
podsumowano stan sprawozdawczości dotyczącej postępów
w osiąganiu tych celów oraz dążeniu do zrównoważonego
rozwoju na szczeblu unijnym, a także omówiono
sprawozdawczość prowadzoną przez poszczególne
instytucje i agencje UE.
Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju
polega na pomiarze wyników organizacji w dążeniu do
osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, na
informowaniu o tych wynikach i ponoszeniu za nie
odpowiedzialności przed zainteresowanymi stronami
wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Przekazywane
informacje dotyczą tego, w jaki sposób organizacja
uwzględnia w działalności operacyjnej zagadnienia związane
ze zrównoważonym rozwojem oraz jakie są środowiskowe,
społeczne i gospodarcze skutki jej działalności.
W przeglądzie wykazano, że Komisja nie publikuje informacji
na temat wkładu budżetu i polityki UE w osiąganie celów
zrównoważonego rozwoju. Wyjątek od tej reguły stanowi
obszar działań zewnętrznych – Komisja zaczęła bowiem
modyfikować system sprawozdawczości dotyczący wyników
z tego obszaru pod kątem zrównoważonego rozwoju i jego
celów. Niedawno opublikowała ona dokument otwierający
debatę, w którym opisane zostały wybrane strategie
polityczne Komisji związane z celami zrównoważonego
rozwoju. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego
rozwoju nie została jednak dotychczas włączona do
przyjętych przez Komisję ram wykonania. Nie spełniono też
większości warunków koniecznych do prowadzenia rzetelnej
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju,
takich jak na przykład przyjęcie długoterminowej strategii.
Sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju
publikują obecnie jedna instytucja unijna – Europejski Bank
Inwestycyjny – i jedna agencja UE – Urząd Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej.
Niniejszy przegląd nie ma charakteru sprawozdania z
kontroli. Ukazano w nim aktualne zagadnienia i
uporządkowano fakty, opierając się przede wszystkim na
powszechnie dostępnych informacjach i wcześniejszych
pracach Trybunału.
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