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Povzetek
I Evropska unija je zavezana izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in 17
ciljev trajnostnega razvoja. V tem pregledu sta ocenjena stanje poročanja o
izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja in trajnostnosti na ravni EU ter poročanje
posameznih institucij in agencij EU.

II Poročanje o trajnostnosti je merjenje organizacijske smotrnosti pri uresničevanju
cilja trajnostnega razvoja, obveščanje o njej ter prevzemanje odgovornosti zanjo do
notranjih in zunanjih deležnikov. Je orodje za upravljanje in orodje za zagotavljanje
odgovornosti. Vključuje poročanje o tem, kako organizacija pri svojem delovanju
upošteva vprašanja trajnostnosti ter kakšni so njeni vplivi na okolje, družbo in
gospodarstvo.

III Komisija in druge institucije EU nimajo nikakršne posebne pravne obveznosti za

pripravo poročil o trajnostnosti. Glede na to, da se je EU zavezala ciljem trajnostnega
razvoja in doseganju trajnostnega razvoja na splošno, bi pričakovali, da bo poročanje o
trajnostnosti sestavni del poročanja o smotrnosti in rezultatih.

IV Ta pregled je pokazal, da Komisija ne poroča o prispevku proračuna ali politike EU

k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Izjema je področje zunanjega delovanja, v
zvezi s katerim je Komisija svoj sistem za poročanje o smotrnosti začela prilagajati
glede na cilje trajnostnega razvoja in trajnostnost. Komisija je pred kratkim objavila
dokument za razpravo, v katerem je opisala nekatere svoje politike v zvezi s cilji
trajnostnega razvoja. Statistični urad EU (Eurostat) objavlja splošen opis „napredka v
zvezi s cilji trajnostnega razvoja v kontekstu EU”, vendar njegov cilj pri tem ni merjenje
prispevka politik in proračuna EU k Agendi 2030.

V Iz tega pregleda je poleg tega razvidno, da predpogoji za smiselno poročanje o

trajnostnosti večinoma še niso izpolnjeni. Komisija je objavila dokument za razpravo, v
katerem je opisala scenarije za trajnostno Evropo, nima pa strategije EU, s katero bi bili
zajeti cilji trajnostnega razvoja do leta 2030.

VI V tem pregledu je Sodišče preučilo tudi delo institucij (razen Komisije) in

agencij EU na področju poročanja o trajnostnosti. Ugotovilo je, da poročila o
trajnostnosti objavljata ena institucija EU, in sicer Evropska investicijska banka, in ena
agencija EU, in sicer Urad Evropske unije za intelektualno lastnino. Druge institucije in
agencije EU sicer zbirajo nekatere informacije v zvezi s trajnostnostjo, ki jih včasih tudi
objavijo, vendar so te pogosto razdrobljene in nepopolne ter ne zajemajo vseh vidikov
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trajnostnosti. Nanašajo se predvsem na to, kako vodenje organizacij vpliva na
trajnostnost, ne pa na to, kako organizacije trajnostnost upoštevajo v svoji splošni
strategiji in pri svojih dejavnostih.

VII V tem pregledu so poudarjene koristi za organizacije, ki poročajo o trajnostnosti,
opisan pa je tudi razvoj dogodkov na področju revizije poročil o trajnostnosti.
Predstavljeni so tudi primeri praks v državah članicah v javnem in zasebnem sektorju.

VIII Sodišče je opredelilo štiri izzive za poročanje o trajnostnosti v institucijah in
agencijah EU:
o

razvoj strategije EU za obdobje po letu 2020, ki bi zajemala cilje trajnostnega
razvoja in trajnostnost,

o

vključevanje trajnostnosti in ciljev trajnostnega razvoja v proračun EU in okvir
smotrnosti,

o

razvoj poročanja o trajnostnosti v institucijah in agencijah EU,

o

povečanje verodostojnosti poročanja o trajnostnosti z revizijo.
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Uvod
Trajnostni razvoj in trajnostnost

01 Trajnostni razvoj je običajno opredeljen kot „razvoj, ki je skladen s potrebami
sedanjosti in ne ogroža zmožnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij”. 1

02 Šteje za celovit pristop, ki povezuje tri stebre okoljske, družbene in gospodarske

trajnostnosti.2 Njihovo združevanje ni nujno kompromis med okoljem in gospodarskim
razvojem.3 Ravno nasprotno, trajnostni razvoj lahko ustvari delovna mesta in rast.4

03 Trajnostnosti se namenja vse več pozornosti zaradi spoznanja, da podnebne

spremembe že povzročajo motnje v gospodarstvu in družbi, pri čemer na različne dele
družbe vplivajo različno. 5 To ponazarja, da so okoljske, socialne in gospodarske
razsežnosti trajnostnosti tesno povezane. Evropsko središče za politično strategijo –
možganski trust Komisije – je poudarilo, da je neupoštevanje teh povezav eno od
ključnih tveganj za trajnostno prihodnost EU. 6

04 Ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Agendo 20307 in njenih 17

ciljev trajnostnega razvoja, je trajnostni razvoj po vsem svetu dobil znaten nov zagon.
Cilji trajnostnega razvoja (slika 1) temeljijo na treh razsežnostih trajnostnosti in
vključujejo elemente gospodarskega razvoja, socialne vključenosti in trajnostnega
ravnanja z okoljem.8 V nasprotju s predhodnimi cilji – razvojnimi cilji tisočletja – so ti
univerzalni in namenjeni vsem državam.
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Slika 1 – 17 ciljev trajnostnega razvoja

Vir: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ © Združeni narodi

05 EU in njene države članice9 so zavezane izvajanju Agende 2030 in prispevanju

ciljem trajnostnega razvoja. Poleg tega je trajnostni razvoj vključen v pogodbah EU
(okvir 1).
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Okvir 1
Zavezanost EU trajnostnemu razvoju in njeno razumevanje tega pojma
Ko se je Komisija zavezala Agendi 2030, je navedla, da si „EU […] prizadeva za razvoj,
ki je skladen s potrebami sedanjosti in ne ogroža zmožnosti zadovoljevanja potreb
prihodnjih generacij. Bistvo trajnostnega razvoja je zagotoviti dostojanstveno
življenje vsem prebivalcem našega planeta ob upoštevanju njegovih omejitev ter
usklajevanju gospodarske blaginje, učinkovitosti, miroljubnih družb, socialne
vključenosti in okoljske odgovornosti”.
Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost
Trajnostni razvoj je bil že pred Agendo 2030 eden od ciljev v Pogodbah EU:
EU si „[p]rizadeva […] za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi
gospodarski rasti in stabilnosti cen, za visoko konkurenčno socialno tržno
gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko
raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja […] [in] [p]rispeva k […] trajnostnemu
razvoju Zemlje […]“.
Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)
Trajnostni razvoj je pomemben element ciljev zunanjega delovanja EU, v okviru
katerega bi si morala EU prizadevati za:
„d) pospeševanje trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja
držav v razvoju s prednostnim ciljem izkoreninjenja revščine”.
Člen 21(2) PEU

Poročanje o trajnostnosti

06 Poročanje o trajnostnosti je merjenje organizacijske smotrnosti pri uresničevanju

cilja trajnostnega razvoja, obveščanje o njej ter prevzemanje odgovornosti zanjo do
notranjih in zunanjih deležnikov. Vključuje poročanje o tem, kako organizacija pri
svojem delovanju upošteva vprašanja trajnostnosti ter kakšni so njeni vplivi na okolje,
družbo in gospodarstvo. Organizacija Global Reporting Initiative (GRI), ki je eden od
ključnih akterjev pri podpori tega razvoja in ki izdaja najpogosteje uporabljene
standarde, 10 poročanje o trajnostnosti opredeljuje kot poročilo, ki ga podjetje ali
organizacija objavi o gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivih svojih vsakodnevnih
dejavnosti. V poročilu o trajnostnosti so poleg tega predstavljene vrednote organizacije
in model njenega vodenja, ponazorjena pa je tudi povezava med njeno strategijo in
njeno zavezanostjo trajnostnemu svetovnemu gospodarstvu. 11 Cilji trajnostnega
razvoja se vse bolj upoštevajo v poročilih podjetij o trajnostnosti.12
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07 Poročanje o trajnostnosti, ki se je razvilo v zasebnem sektorju, se počasi širi v

javni sektor, v katerem lahko poročajo podjetja v državni lasti ali vladni subjekti.
Sodišče je v ta pregled vključilo primere iz zasebnega sektorja, da bi ponazorilo
možnosti razvoja poročanja o trajnostnosti. V zasebnem sektorju se za poročanje o
trajnostnosti uporabljajo različni izrazi, na primer poročanje o nefinančnih
informacijah, poročanje o družbeni odgovornosti podjetij (DOP) ter poročanje o
okoljskih in družbenih vprašanjih ter vprašanjih upravljanja. Poročanje o trajnostnosti
je poleg tega del razširjenega zunanjega poročanja ali celovitega poročanja. V tem
pregledu se uporablja izraz poročanje o trajnostnosti.

08 Kljub zgoraj navedeni vseobsegajoči opredelitvi se poročila o trajnostnosti v

zasebnem sektorju zelo razlikujejo, pri čemer je v nekaterih od njih obravnavan le
določen vpliv nekega podjetja na okolje, na primer njegova poraba vode, v drugih pa je
predstavljena celovitejša vključenost trajnostnosti v poslovne procese podjetja kot
celote, na primer, kako je zaradi podnebnih sprememb razpoložljivost vode vse manjša
in ogrožen poslovni model podjetja. 13 Ta vidika sta ponazorjena na sliki 2: vpliv, ki ga
lahko ima organizacija s svojim poslovanjem na podnebne spremembe, in vpliv, ki ga
lahko imajo podnebne spremembe na poslovanje.

Slika 2 – Dva vidika poročil o trajnostnosti, ponazorjena na primeru
podnebnih sprememb 14
Vpliv organizacije na podnebne
spremembe

Vpliv podnebnih sprememb na
organizacijo

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi posvetovalnega dokumenta Komisije o posodobitvi
nezavezujočih smernic za poročanje o nefinančnih informacijah (Consultation document on the update
of the non-binding guidelines on non-financial reporting)

09 EU je z Direktivo 2014/95/EU za nekatera velika podjetja uvedla obveznost

poročanja o nefinančnih informacijah, in sicer o nekaterih minimalnih informacijah o
trajnostnosti (okvir 2). V nekaterih državah članicah 15 je mogoče najti primere
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poročanja v javnem sektorju in poročanja, ki ga izvajajo podjetja v državni lasti
(okvir 3).

Okvir 2
Z Direktivo 2014/95/EU je bila uvedena obveznost poročanja za
nekatera velika podjetja16
Veljavne obveznosti EU za poročanje o informacijah v zvezi s trajnostnostjo se
uporabljajo za velike subjekte javnega interesa. Skupno zadevajo približno
7 400 podjetij, bank in zavarovalnic, ki kotirajo na borzi, ter drugih subjektov, ki jih
opredelijo države članice. 17 V skladu z direktivo so to večinoma velika podjetja z več
kot 500 zaposlenimi.
Študija iz leta 2017 o izvajanju direktive, ki so jo opravile organizacije GRI, CSR
Europe in Accountancy Europe, je pokazala, da so nekatere države članice področje
uporabe direktive razširile. 18 Švedska je na primer znižala prag s 500 na
250 zaposlenih, tako Švedska kot Danska pa od vseh velikih podjetij zahtevata, da
predložijo izjave, ki vsebujejo nefinančne informacije. To velja tudi za španska
podjetja s prometom 2 milijardi EUR in 4 000 zaposlenimi. Nekatere države članice
direktivo uporabljajo za podjetja v državni lasti in velike občine. 19
Več držav članic je v področje uporabe direktive izrecno vključilo pokojninske sklade
in družbe za upravljanje.20 Tega ukrepa nista sprejela Združeno kraljestvo in
Luksemburg, državi z največjim sektorjem investicijskih skladov v EU.
V zvezi z vrstami informacij o trajnostnosti, o katerih se poroča, glej odstavek 18.

Okvir 3
Poročanje o trajnostnosti v švedskih podjetjih v državni lasti
Švedska podjetja v državni lasti od leta 2008 poročajo o vplivu, ki ga ima trajnostnost
na njihovo poslovanje, in svojem vplivu na trajnostnost. 47 švedskih podjetij v
državni lasti v skupni vrednosti 53,3 milijarde EUR mora v svojih letnih poročilih
navesti informacije o finančnih in nefinančnih ciljih, ki so si jih zastavila, smotrnosti
svojega poslovanja in tem, kako na splošno obravnavajo vprašanja trajnostnosti. V
skladu s politiko državnega lastništva iz leta 2017 bi morala podjetja v državni lasti
analizirati globalne cilje trajnostnega razvoja iz Agende 2030, da ugotovijo, na katere
cilje posamezna podjetja s svojimi dejavnostmi vplivajo in h katerim prispevajo.

10 Z Agendo 2030 se vlade spodbuja, da Združenim narodom predložijo prostovoljna

nacionalna poročila o napredku svoje države pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
V njih naj bi se poročalo o smotrnosti države pri uresničevanju trajnostnega razvoja. Do
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marca 2019 je tako poročilo predložilo 24 od 28 držav članic EU. 21 Poročanje
Združenim narodom lahko poteka tudi na ravni EU, pri čemer sta Svet in Parlament
Komisijo pozvala, naj pripravi poročilo za Združene narode (odstavek 56). 22

11 Na sliki 3 je predstavljen pregled različnih ravni poročanja o trajnostnem razvoju.
Slika 3 – Kdo lahko pripravlja poročila o trajnostnosti?

Poročanje na ravni
organizacije

Poročanje na
nacionalni ravni

Poročanje na ravni EU

poročila:
• zasebnih podjetij
• neprofitnih organizacij
• javnih organizacij
(univerz, bolnišnic
ipd.)
• posameznih institucij
in agencij EU

poročila vlad držav
članic

poročila Komisije

Parlament in drugi deležniki

Lastniki, odločevalci ipd.

Politični forum ZN na visoki ravni

Vir: Evropsko računsko sodišče

Razlogi za poročanje o trajnostnosti

12 Podjetja v zasebnem sektorju o trajnostnosti poročajo predvsem zato, ker to

zahtevajo vlagatelji, civilna družba in potrošniki. Podjetja so pod vse večjim pritiskom
finančnih trgov in vlagateljev, da razkrijejo tveganja v zvezi trajnostnostjo, saj se ta vse
bolj štejejo tudi za finančna tveganja. Razkritje tveganj in priložnosti podjetij v zvezi s
podnebjem vlagateljem na primer omogoča, da bolje ovrednotijo naložbe in sredstva
ter učinkoviteje sprejemajo poslovne odločitve.23

12

13 Na podjetja in javni sektor vplivajo različne gonilne sile. Medtem ko morajo

podjetja navsezadnje ustvariti dobiček, je naloga javnega sektorja zagotavljati javne
dobrine. Ker pa je za oba sektorja ključno zadovoljstvo deležnikov, so lahko motivi za
poročanje in njegove koristi v zasebnem in javnem sektorju podobne. Na sliki 4 so
ponazorjeni različni motivi glede na osnovna namena poročanja: (1) orodje za
upravljanje in (2) orodje za zagotavljanje odgovornosti poslovodstva ali organizacije.

14 Poročanje o trajnostnosti v javnem sektorju na splošno zagotavlja okvir za

povezovanje finančne uspešnosti organizacije z njeno rabo pomembnih virov in
razmerji, od katerih je odvisna, ter z zadevnimi učinki. 24 Z uvedbo obveznega poročanja
o ključnih vidikih smotrnosti javne organizacije se lahko povečata preglednost in
odgovornost ter zagotovijo smernice za upravljanje in etično ravnanje. 25

Slika 4 – Notranji in zunanji motivi za poročanje o trajnostnosti
Poročanje kot orodje za upravljanje
notranji motivi

•
•
•
•

izboljšanje obvladovanja tveganj
prihranek virov in denarja
pridobitev boljših informacij za odločanje
izboljšanje zadovoljstva zaposlenih

Poročanje kot orodje za zagotavljanje
odgovornosti
zunanji motivi

• izboljšanje komuniciranja z deležniki
• povečanje odgovornosti in preglednosti
• oblikovanje pozitivne in verodostojne
podobe
• vzpostavljanje zaupanja

Vir: Evropsko računsko sodišče

Katere informacije je treba vključiti v poročila o trajnostnosti in
kje jih je treba objaviti?

15 Ključni pojem pri izbiri informacij, o katerih se bo poročalo, je bistvenost.

Objavljale naj bi se le bistvene ali pomembne informacije, zato se lahko zagotovljene
informacije po organizacijah zelo razlikujejo, in sicer odvisno od njihove ocene
bistvenosti. V primerjavi s finančnim poročanjem, v okviru katerega je bistvenost
opredeljena v finančnem smislu, je pri poročanju o trajnostnosti njena opredelitev bolj
zapletena in včasih manj oprijemljiva (okvir 4).
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Okvir 4
Različne opredelitve bistvenosti za finančno in nefinančno poročanje
EU v zvezi s finančnim poročanjem določa, da „‚bistveno‘ pomeni status podatkov,
kadar opustitev ali napačno navajanje, za katere bi lahko razumno pričakovali, da
vplivajo na odločitve, ki jih uporabniki sprejmejo na podlagi računovodskih izkazov
podjetij. Bistvenost posameznih postavk se oceni v kontekstu drugih podobnih
postavk. 26
V okviru nefinančnega poročanja šteje, da so bistvene tiste informacije, ki so
razkrite, „kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja
podjetja [ter učinka njegovih dejavnosti]“ 27.
Po mnenju organizacije GRI bi morala poročila o trajnostnosti zajemati vidike, ki
odražajo bistvene gospodarske, okoljske in družbene vplive organizacije ali bistveno
vplivajo na ocene in odločitve deležnikov 28 – to pomeni, da bi bilo treba bistvenost
organizacije dodatno ovrednotiti na podlagi tega, kaj je po mnenju deležnikov za to
organizacijo bistveno (npr. stališče vlagateljev).

16 V okviru 5 je ponazorjeno, kaj bi lahko nefinančno poročanje pomenilo v praksi.
Okvir 5
Nefinančno poročanje v banki in pivovarni
Banka se lahko odloči, da poraba vode v njenih pisarnah in izpostavah ni bistvena
informacija, ki bi jo bilo treba vključiti v poslovno poročilo. Nasprotno pa lahko oceni,
da so socialni učinki in vplivi na okolje projektov, ki jih financira, ter njena vloga pri
podpori realnega sektorja mesta, regije ali države bistvene informacije.29
Nasprotno bi se lahko pivovarna odločila, da je poraba vode med proizvodnjo piva
bistvena informacija, in bi jo vključila v poslovno poročilo. Poleg tega bi lahko razkrila
informacije o vplivu podnebnih sprememb na svoje poslovanje, in sicer zaradi
morebitnega pomanjkanja vode na različnih proizvodnih lokacijah.

17 Za pojasnitev, kaj je bistveno ter kaj bi lahko bili relevantni gospodarski, okoljski

in družbeni vidiki, je več organizacij pripravilo smernice (ali prostovoljne standarde) za
poročanje o trajnostnosti v zasebnem sektorju, na primer GRI, International Integrated
Reporting Council (IIRC) in Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Od teh se
najpogosteje uporabljajo standardi organizacije GRI. Leta 2019 se je več teh organizacij
povezalo v platformo Corporate Reporting Dialogue 30 za boljšo uskladitev okvirov. Cilj
tega sta bila lažja priprava poročil in izboljšanje informacij v teh poročilih, ki jih
uporabljajo ključni deležniki, zlasti vlagatelji. 31
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18 Direktiva 2014/95/EU o nefinančnem poročanju in smernice Komisije omogočajo

uporabo vseh teh obstoječih okvirov. 32 Poročila morajo vsebovati vsaj informacije o
„okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah
v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju”.33 Za podskupino subjektov je obvezno
poročanje o raznolikosti (npr. glede spola).

19 Cilj direktive je bil že od samega začetka zajeti vpliv, ki ga imajo podjetja na

trajnostnost, in obratno zajeti način, kako izzivi v zvezi s trajnostnostjo vplivajo na
podjetja. Vendar je iz raziskav razvidno, da so organizacije pri poročanju pogosto
osredotočene na prvi vidik, to je na vidike, kot je njihov vpliv na okolje. Manj se poroča
o tem, kako tveganja glede trajnostnosti vplivajo na podjetja in kako podjetja ta
tveganja vključijo v svoj poslovni model. 34

20 Komisija meni, da še vedno obstajajo precejšnje vrzeli ter da so za izpolnjevanje

potreb vlagateljev in drugih deležnikov nujno potrebne nadaljnje izboljšave obsega,
kakovosti in primerljivosti razkritij. 35 Komisija je v skladu z mednarodnim razvojem
dogodkov36 spomladi leta 2019 organizirala javno posvetovanje o posodobitvi smernic
za izvajanje direktive, da bi zagotovila več smernic o razkritjih v zvezi s podnebjem. 37 Za
finančni sektor, za katerega je Komisija ugotovila, da institucionalni vlagatelji,
upravitelji premoženja in finančni svetovalci dejavnikov in tveganj glede trajnostnosti v
naložbenem procesu še vedno ne upoštevajo dosledno, je bila predlagana tudi
posebna zakonodaja.38

21 Organizacije lahko informacije objavijo kot samostojno poročilo, jih vključijo v

svoja finančna ali letna poročila ali pa jih predstavijo v drugačni obliki. Direktiva EU te
možnosti na primer pušča odprte in le peščica držav članic 39 se je odločila, da bo
zahtevala njihovo objavo v celoviti obliki. 40 V zvezi z odgovornostjo in preglednostjo v
razmerju do deležnikov več poklicnih organizacij priporoča, naj organizacije informacije
objavljajo v letnih, finančnih ali letnih poslovnih poročilih, da bi se te vrednosti
izboljšale. 41 V primeru Evropske komisije je Sodišče že priporočilo, da bi morala
pripravljati samo eno poročilo o odgovornosti ali niz poročil. To bi moralo med drugim
vključevati poročilo o nefinančnih rezultatih, informacije o dejavnostih ter izjave o
srednje- in dolgoročni fiskalni vzdržnosti.42
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Obseg in pristop pregleda
22 V tem pregledu je predstavljeno, kako EU ter njene institucije in agencije poročajo

o trajnostnem razvoju. V njem je predstavljen status poročanja o doseganju ciljev
trajnostnega razvoja in trajnosti na ravni EU ter poročanje posamezne institucije in
agencije EU.

23 Sodišče je ta pregled opravilo iz štirih glavnih razlogov:
o

Svet in Evropski parlament sta Komisijo pozvala, naj pripravi poročilo EU o
notranjem in zunanjem izvajanju Agende 2030 ter naj ga do leta 2019 predloži
Združenim narodom. 43 Evropski parlament je poleg tega pozval k letnemu
poročanju o napredku EU v zvezi z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. 44

o

Leta 2018 so morali veliki subjekti javnega interesa v skladu z zakonodajo EU v
poročila prvič vključiti tudi informacije o trajnostnosti.45 V skladu z načelom
dajanja zgleda je Sodišče želelo ugotoviti, kaj so institucije in agencije EU naredile
na tem področju.

o

Ker se leto 2030 hitro približuje, „države članice EU, podjetja in civilna družba na
splošno priznavajo, da je potrebna večja zavezanost” za dosego ciljev trajnostnega
razvoja. 46 Poročanje o trajnostnosti lahko pripomore k temu, da bo ta zaveza tudi
dejansko izpolnjena.

o

Poročanje o trajnostnosti je eden od ožjih ciljev v okviru ciljev trajnostnega
razvoja, s katerim se podjetja, zlasti velika in večnacionalna podjetja, spodbuja,
naj uvedejo trajnostne prakse in v poročanje vključijo informacije o trajnosti.

24 Sodišče je v tem pregledu poudarilo predpogoje za smiselno poročanje o

trajnostnosti in predstavilo stanje v zvezi z njim v organih EU. Ocenilo je vlogo
revizorjev na tem področju in obravnavalo izzive, povezane z nadaljnjim razvojem
poročanja o trajnostnosti.

25 Ta pregled ni revizija, ampak pregled, ki temelji predvsem na javno dostopnih

informacijah. Pri pregledu je bilo upoštevano delo, opravljeno za letna poročila, in več
posebnih poročil Sodišča. Sodišče je opravilo tudi razgovore in anketo. Več informacij o
metodologiji Sodišča je na voljo v Prilogi I.
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Predpogoji za poročanje o trajnostnosti
26 Poročilo o trajnostnosti je rezultat procesa. V tem delu so opisani predpogoji za
smiselno poročanje o trajnostnosti, ki temeljijo na obstoječih smernicah in okvirih.
Sodišče se je osredotočilo zlasti na tri ključne predpogoje:
o

vključevanje deležnikov,

o

razvoj strategije,

o

vključevanje trajnostnosti v proračunski postopek na podlagi ciljev, ki se merijo s
kazalniki.

Vključevanje deležnikov

27 Vključevanje deležnikov je ključno v celotnem procesu poročanja o trajnostnosti.

Komisija je priznala, kako pomembna so mnenja državljanov in drugih deležnikov pri
oblikovanju politik EU.47 Poleg Sveta in Evropskega parlamenta, ki jima je Komisija
odgovorna, so deležniki institucij in agencij EU pri njihovem poročanju o trajnostnosti
državljani, davkoplačevalci, podjetja in civilna družba EU (slika 5).
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Slika 5 – Deležniki poročanja o trajnostnosti
zaposleni
mednarodna
skupnost

državljani

raziskovalni in
akademski krogi

deležniki
poročanja o
trajnostnosti

zakonodajalec

davkoplačevalci

poslovna skupnost

organizacije civilne
družbe

lokalne skupnosti

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi GRI 101

28 Nedavni primer vključevanja deležnikov je večdeležniška platforma v zvezi s cilji

trajnostnega razvoja, ki jo je vzpostavila Komisija. Cilj platforme je zagotavljati podporo
in svetovanje Komisiji in vsem deležnikom, ki sodelujejo pri uresničevanju ciljev
trajnostnega razvoja na ravni EU. 48 Sestavlja jo 30 predstavnikov civilne družbe ter
javnega in zasebnega sektorja.49

Razvoj strategije

29 Da bi bilo poročanje smiselno, mora biti vključeno v strateške cilje organizacije in

njen celoten politični/poslovni cikel. Trajnostnost tako postane sestavni del njenega
okvira za upravljanje smotrnosti (slika 6).50 V okviru posameznih ukrepov poteka
medsebojno obveščanje, uporaba informacij pa je pomembna v celotnem procesu.
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Slika 6 – Ključni ukrepi za vključevanje trajnostnosti v okvire smotrnosti
ocena tveganja

zagotovilo

strategija

stalna
uporaba
informacij

poročilo in
komuniciranje

politike in cilji

merjenje,
spremljanje in
pregled
Vir: Evropsko računsko sodišče

30 Po mnenju OECD in Skupnega raziskovalnega središča EU zaradi številnih sinergij

in dopolnjevanja – vendar tudi morebitnih kompromisov – med cilji trajnostnega
razvoja 51 obstaja potreba po sistematičnem pristopu za zagotavljanje skladnosti politik
ter za opredelitev, razumevanje in upravljanje medsebojnega vplivanja tesno
povezanih ciljev trajnostnega razvoja. Sodišče je preučilo, ali ima EU in zlasti Komisija
strategije za zagotavljanje ciljev in ciljnih vrednosti, ki so podlaga za poročanje.

31 Po sprejetju Agende 2030 leta 2015 je Komisija objavila sporočilo, v katerem je

navedla, da so cilji trajnostnega razvoja že vključeni v ukrepe EU in njeno splošno
strategijo (strategijo Evropa 2020 in deset prednostnih nalog Junckerjeve Komisije). 52
Zato je menila, da strateškega okvira ni treba spreminjati. Zaradi tega so obstoječe
ciljne vrednosti, razen nekaterih v zvezi z energijo in podnebjem, 53 opredeljene in se
spremljajo za obdobje do leta 2020 in ne 2030. 54

32 Po mnenju Komisije je eden od razlogov za ta pristop ta, da se je ob sprejetju
Agende 2030 leta 2015 že izvajal večletni finančni okvir EU za obdobje 2014–2020
(slika 7).
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Slika 7 – Časovni okviri ključnih strategij EU in Agende 2030
strategija Evropa 2020
2010–2020

Junckerjeva Komisija
2014–2019

večletni finančni okvir
2014–2020

Agenda 2030
2015–2030

2010

2015

2020

2025

2030

Vir: Evropsko računsko sodišče

33 Sodišče je v več prejšnjih poročilih priznalo obstoj političnih težav, ki nastajajo

zaradi teh okoliščin, pri čemer je opozorilo na prekrivanje ter neusklajenost strateških
okvirov z mandatnimi obdobji.55 Ko pa se je leta 2018 pripravljal večletni finančni okvir
za obdobje 2021–2027, še vedno ni bilo splošne strategije EU za obdobje po letu 2020.
Sodišče je že v preteklosti poudarilo, da so bili predlogi za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027 objavljeni, ne da bi temeljili na skupni strategiji ali sklopu ciljnih
vrednosti EU.56

34 Komisija je Sodišče obvestila, da politični cilji iz izjave iz Bratislave iz leta 2016 in

Rimske izjave iz leta 2017 57 po njenem mnenju zadostujejo za oblikovanje večletnega
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. V nekaterih predlogih večletnega finančnega
okvira je izrecno navedeno, da je v okviru ciljev instrumenta (npr. program Obzorje
Evropa) treba prispevati k ciljem trajnostnega razvoja.

35 Evropski parlament58, Evropski svet59 in Svet EU60 so večkrat pozvali k izvajanju

strategije za Agendo 2030. Leta 2017 sta Evropski parlament in Svet Komisijo pozvala,
naj pripravi krovno strategijo za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.61 Po mnenju
Sveta bi morala biti takšna strategija pripravljena že do sredine leta 2018, da bi se z njo
usmerjale vse politike in programi EU, vključno z vmesnimi in dolgoročnimi cilji, ter da
bi bila v njej opredeljena evropska vizija trajnostne Evrope, ki presega Agendo 2030.
Evropski svet je leta 2018 menil, da bi bilo treba z dokumentom Komisije za razpravo
začrtati pot za celovito izvedbeno strategijo v letu 2019. 62

36 Komisija je januarja 2019 objavila dokument za razpravo o trajnostnem razvoju,63

ki bi po prvotnih načrtih moral biti objavljen že prej. Dokument vključuje tri scenarije

20
za prihodnost, ki naj bi bili spodbuda za nadaljnje delo Komisije na poti k trajnostni
Evropi do leta 2030:
(1) krovna strategija EU za cilje trajnostnega razvoja, s katero naj bi se usmerjalo vse
ukrepe EU in držav članic;
(2) nadaljnje vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v vse relevantne politike EU s
strani Komisije, ne pa tudi uveljavljanje ukrepov držav članic;
(3) večji poudarek na zunanjem delovanju ob utrjevanju sedanjih trajnostnih ciljev na
ravni EU.

37 V dokumentu za razpravo so zbrane relevantne analize in podatki. V njem so

poleg tega opisane nekatere politične pobude Komisije, povezane s cilji trajnostnega
razvoja, predstavljena so tudi področja, ki so pomembna za trajnostni razvoj. To je
sicer korak v pravo smer, vendar je predstavljen razvoj dogodkov v EU, ne pa tudi
učinki politike EU in/ali prispevek proračuna EU k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja.

38 V dokumentu za razpravo so poudarjena nekatera področja, za katera Komisija

zase meni, da bi lahko storila več. Vendar pa dokument ne vsebuje niti analize vrzeli, s
katero bi se opredelilo, kako se cilji trajnostnega razvoja uvrščajo v obstoječe
prednostne naloge, niti ocene, kaj bi še bilo treba storiti z vidika politike in zakonodaje
EU. 64 Svet je k takšni analizi vrzeli pozval leta 2017, Parlament pa je to zahtevo ponovil
po objavi dokumenta za razpravo leta 2019.65

Vključevanje vprašanj trajnostnosti

39 Še en predpogoj za poročanje o trajnostnosti je vključevanje vprašanj
trajnostnosti v poglavitne proračunske postopke, poslovne cilje ali politike.

40 Komisija je leta 2016 navedla, da „bo cilje trajnostnega razvoja vključila v politike

in pobude EU, pri čemer bo trajnostni razvoj pomembno vodilno načelo vseh politik”.66
Da bi obveščala o tem, ali in kako takšno vključevanje poteka, je začela zagotavljati
nekatere informacije. Od leta 2017 izjave o programih vključujejo splošne opise (brez
pripisanih finančnih vrednosti), kako zadevni program prispeva k ciljem trajnostnega
razvoja. Komisija je leta 2018 pripravila diagram, na katerem so izbrani programi za
porabo sredstev prikazani glede na cilje trajnostnega razvoja, in poudarila najnovejše
pobude. Ocenjuje, da skoraj vsi programi prispevajo k enemu ali več ciljem
trajnostnega razvoja. 67 Pri tem pa Komisija poudarja, da so te informacije namenjene
obveščanju (ne pa tudi poročanju). Razen na področju zunanjega delovanja EU ni na
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voljo sistematične analize ali okvira za poročanje, kako posamezni programi ali deli
proračuna prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

41 Skupina možganskih trustov European Think Tanks Group je ugotovila, da je

evidentiranje vprašanj trajnostnosti, ki ga je opravila Komisija, koristno za obveščanje,
da pa ni pripomoglo k temu, da bi Komisija trajnostnost prednostno obravnavala pri
financiranju EU na vseh področjih. 68 Tudi Evropski parlament je Komisijo pozval, naj
izboljša „vključevanje trajnostnega razvoja v vse mehanizme financiranja in
proračunske vrstice” in „v večletnem finančnem okviru okrepi odgovornost za
doseganje skupnih rezultatov”. 69

42 Vključevanje medsektorskih vprašanj (kot so podnebne spremembe ali enakost

spolov) v proračun ni enostavno. V poročilu Sodišča iz leta 2016 o vključevanju
podnebnih ukrepov 70 je bilo poudarjeno, da vključitev le enega cilja trajnostnega
razvoja (blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje) v proračun EU pomeni
več izzivov. Sodišče je opozorilo, da je treba zagotoviti celovit okvir za poročanje s
kazalniki za spremljanje dejanske porabe za podnebne ukrepe in s tem povezanih
rezultatov. Ti kazalniki bi lahko bili pomembni za merjenje napredka pri doseganju
ciljev trajnostnega razvoja v zvezi s podnebnimi ukrepi.

43 Poleg uporabe ciljev trajnostnega razvoja pri načrtovanju proračunov je mogoče

te cilje uporabiti tudi za izboljšanje kazalnikov, ocenjevanja proračuna ali spremljanja
porabe (slika 8). Nekatere države članice so začele vključevati Agendo 2030 v svoje
proračunske postopke. Trenutno je bolj običajno, da se proračuni načrtujejo glede na
cilje trajnostnega razvoja, kot pa da se ti cilji uporabljajo kot orodje za upravljanje
smotrnosti pri dodeljevanju sredstev in pogajanjih o njih.
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Slika 8 – Možnosti uporabe ciljev trajnostnega razvoja v proračunskem
postopku

Predlog proračuna
Priprava proračuna

• uporaba ciljev

trajnostnega razvoja kot
orodja za odločanje pri
dodeljevanju sredstev
• preoblikovanje sistemov
proračunske klasifikacije

• izboljšanje opisnih

informacij, na podlagi
katerih se proračun
povezuje s cilji
trajnostnega razvoja
• povezovanje kategorij
odhodkov s cilji
trajnostnega razvoja
• objava sklopa kazalnikov
kot podlage za politično
razpravo o proračunu

Izvajanje in nadaljnje
spremljanje proračuna
• izboljšanje ocenjevanja
smotrnosti izvrševanja
proračuna
• osredotočanje na cilje
trajnostnega razvoja v
pregledih porabe
• priprava preglednega
prikaza poročanja o
proračunu za državljane
• spremljanje porabe za
specifične medsektorske
cilje trajnostnega razvoja,
kot so spol, podnebje ali
prehrana

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi študije avtoric Elisabeth Hege in Laure Brimont z naslovom
Integrating SDGs into national budgetary processes, Institut du développement durable et des relations
internationales, št. 5/18, julij 2018
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Poročanje o trajnostnosti v institucijah
in agencijah EU
44 Ker se je EU zavezala ciljem trajnostnega razvoja in trajnostnosti, se smotrnost EU
in njenih institucij ocenjuje tudi z vidika njihovega izvajanja. Zato bi bilo pričakovati, da
je poročanje o trajnostnosti del njenega poročanja o smotrnosti. Komisija in druge
institucije EU nimajo posebnih pravnih obveznosti, da bi pripravljale poročila o
trajnostnosti.

45 Sodišče je v tem delu analiziralo, kako Komisija ter druge institucije in agencije EU

poročajo o vprašanjih trajnostnosti. Preučilo je, ali institucije in agencije EU v okviru
poročanja o smotrnosti zagotavljajo informacije o trajnostnosti, in sicer v samostojnem
poročilu o trajnostnosti ali v kateri koli drugi obliki.

46 Sodišče se je v nadaljevanju osredotočilo na:
(i)

poročanje o trajnostnosti kot delu okvira Komisije za poročanje;

(ii) poročila Eurostata ter
(iii) poročila o trajnostnosti, ki jih pripravljata ena institucija EU in ena agencija
EU, ter druge ustrezne dejavnosti.

Poročanje Komisije o smotrnosti

47 Poročanje o smotrnosti je sistematično zbiranje podatkov in predstavitev

informacij o izvajanju javnih politik, kar zajema instrumente porabe (kot so nepovratna
sredstva) in preostale instrumente (kot so uredbe). Njegov cilj je oceniti uspešnost in
učinkovitost politik, in sicer s primerjavo doseženih rezultatov z zastavljenimi cilji in
nastalimi stroški (finančnimi in nefinančnimi stroški, vključno s tistimi, ki jih krijejo
deležniki). Poročila o trajnostnosti imajo kot vsa poročila o smotrnosti dva osnovna
namena: (1) so orodje za zagotavljanje odgovornosti in (2) orodje za upravljanje.

48 Cilj okvira Komisije za poročanje o smotrnosti je izmeriti njeno smotrnost na

podlagi ciljev, ciljnih vrednosti in kazalnikov. O rezultatih poroča v ločenih dokumentih
(slika 9). Sodišče redno ocenjuje več vidikov spodaj prikazanega okvira smotrnosti,
vključno s tem, ali vodstvo uporablja informacije. 71
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Slika 9 – Okvir za poročanje o smotrnosti, ki ga uporablja Komisija

Vir: Evropsko računsko sodišče

49 Poročanje o smotrnosti izvrševanja proračuna EU zajema naslednje ključne

dokumente:

(1) izjave o programih, v katerih je predstavljeno razmerje med programi EU in cilji
trajnostnega razvoja;
(2) pregled smotrnosti programov, v katerem so predstavljeni vsi programi EU za
porabo za obdobje 2014–2020 in navedeni cilji trajnostnega razvoja v kontekstu
več programov72;
(3) letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU, v katerem je
predstavljeno, kako se s proračunom EU podpirajo politične prednostne naloge
EU. V zvezi s cilji trajnostnega razvoja, ki so večinoma omenjeni na splošno73, je v
poročilu navedeno, da so „vključeni”. V dokumentu je poleg tega poudarjeno, da
informacije iz izjav o programih ne pomenijo uradnega poročanja o prispevku
proračuna EU k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja;74
(4) splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije, v katerem so predstavljeni
rezultati na ravni EU, ki so bili doseženi z ukrepi in proračunom EU. V njem ni
obravnavan prispevek proračuna ali politik EU k izvajanju ciljev trajnostnega
razvoja.

50 Poleg teh štirih poročil vsi generalni direktorati Komisije in šest agencij, ki so pod

njenim neposrednim nadzorom (izvajalske agencije), v letnih poročilih o dejavnostih
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vsako leto poročajo o svojih dosežkih, pobudah in uporabi virov. Večina letnih poročil
Komisije o dejavnostih za leto 2018, ki jih je pregledalo Sodišče, vključuje splošna
sklicevanja na cilje trajnostnega razvoja. Največ informacij o ciljih trajnostnega razvoja
zagotavljajo generalni direktorati, ki so odgovorni za zunanje delovanje EU, pri čemer
je Sodišče ugotovilo, da poročila Generalnega direktorata za energijo ali Generalnega
direktorata za mobilnost in promet ne vsebujejo nobenih sklicevanj na te cilje. 75

51 Letna poročila objavljajo tudi agencije, ki niso pod neposrednim nadzorom

Komisije (decentralizirane agencije), vendar Komisija ne izdaja smernic za pripravo teh
poročil in informacij o smotrnosti teh agencij ne vključi v svoje letno poročilo o
upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU. Agencije pa so vzpostavile
prostovoljno mrežo (mrežo za bolj smotrno delovanje), ki je pripravila seznam
kazalnikov smotrnosti. Nekatera letna poročila agencij za leto 2017 vključujejo splošna
sklicevanja na cilje trajnostnega razvoja, nobena agencija pa ne zagotavlja
sistematičnih informacij o vprašanjih trajnostnosti in svoje smotrnosti ne predstavlja
glede na cilje trajnostnega razvoja.

52 Komisija v okviru poročanja o smotrnosti zagotavlja informacije o vprašanjih

trajnostnosti, ki pa niso združene ali predstavljene sistematično. Vendar Komisija meri
svoj prispevek k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na področju zunanjega delovanja
in o njem poroča. Oktobra 2018 je na primer sprejela spremenjen okvir EU za rezultate
pri mednarodnem sodelovanju in razvoju. 76 To odraža dogajanja v državah, kot so Čile,
Danska, Francija, Italija, Južna Koreja, Nizozemska, Norveška in Portugalska, v katerih
medinstitucionalno usklajevanje o ciljih trajnostnega razvoja poteka pod vodstvom
ministrstva za zunanje zadeve. 77

53 Po mnenju Komisije bo ta spremenjen okvir omogočal poročanje o tem, kako so

ukrepi, ki jih financira EU, 78 prispevali k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v
partnerskih državah, in sicer v sedanjem večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 in naslednjem za obdobje 2021–2027. Uporabljal naj bi se tudi za
okvir za poročanje Komisije in pri poročanju Združenim narodom, ki ga vsaka štiri leta
izvedejo EU in države članice (odstavek 56). 79 V dokumentu je poudarjeno, da lahko
takšen okvir za rezultate prispeva k uspešnemu izvajanju, preglednosti, odgovornosti in
doslednemu obveščanju o prispevku EU k napredku pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja v partnerskih državah. 80
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Poročilo Eurostata o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja v kontekstu EU

54 Eurostat od leta 2017 pripravlja letna poročila, v katerih je opisan napredek pri

doseganju ciljev trajnostnega razvoja v kontekstu EU. 81 Cilj poročila je zagotoviti
kvantitativno oceno napredka EU pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Vendar pa
Komisija pri tem ne poskuša izmeriti prispevka politik in proračuna EU k Agendi 2030.

55 Poročilo Eurostata zagotavlja informacije o različnih kazalnikih in napredku pri

vprašanjih v zvezi s cilji trajnostnega razvoja ter vključuje podatke, razčlenjene po
državah članicah. Kazalniki, ki jih je Komisija izbrala na podlagi posvetovanja z
deležniki, zajemajo predvsem statistične podatke, ki jih zbirajo države članice. Kazalniki
se ovrednotijo glede na cilje EU za leto 2020 ali druge cilje politike, če so na voljo. V
poročilu so poudarjeni tudi ukrepi politike EU na konkretnih področjih, vendar se s
kazalniki ne meri njihove smotrnosti. Nekateri kazalniki so povezani z določenimi izzivi
(okvir 6). Evropski parlament je poročilo Eurostata pozdravil kot „korak naprej k
oblikovanju celovitega mehanizma EU za spremljanje”, vendar je tudi opozoril, da
„Eurostat sam ne more izčrpno zajeti vseh razsežnosti napredka v zvezi s cilji
trajnostnega razvoja”.82 Sodišče je v preteklosti že kritiziralo poročilo Eurostata, ker v
njem ni ocenjenega napredka, doseženega pri uresničevanju zaveze glede ciljev
trajnostnega razvoja za dosego nevtralnosti na področju degradacije zemljišč do
leta 2030. 83
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Okvir 6
Primer kazalnikov Eurostata v zvezi s cilji trajnostnega razvoja za
leto 2019
Cilj trajnostnega razvoja št. 13 – Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim
spremembam in njihovim posledicam
Napredek se meri na podlagi naslednjih kazalnikov 84:
(1) emisije toplogrednih plinov z ozemeljskega vidika (merjene glede na cilje za
leto 2020);
(2) intenzivnost toplogrednih plinov pri porabi energije;
(3) odklon povprečne temperature zraka pri tleh;
(4) gospodarske izgube, povezane s podnebjem;
(5) prispevek k mednarodni zavezi v višini 100 milijard USD za izdatke, povezane s
podnebjem.
Izzivi, povezani s temi kazalniki:
v zvezi s kazalnikom št. 1:
(a) čeprav je to mednarodno dogovorjen kazalnik, je možganski trust Komisije
opozoril, da izključna osredotočenost na to meritev pomeni tveganje, da niso
upoštevani učinki prelivanja, ki nastanejo, kadar razvite države emisije
toplogrednih plinov zmanjšajo tako, da svoje emisijsko intenzivne sektorje
preselijo v druge države, proizvode pa nato uvažajo, kar je bilo poudarjeno tudi
v študijah Komisije; 85
(b) za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se uporabljajo ciljne vrednosti za
leto 2020, čeprav so določene tudi ciljne vrednosti za leto 2030 in cilji za
leto 2050. 86 Sodišče je v preteklosti že ugotovilo, da bodo za dosego
dolgoročnejših ciljnih vrednosti potrebna bistveno večja prizadevanja; 87
v zvezi s poročanjem o vseh kazalnikih:
(c) zaradi podatkovnih omejitev ni mogoče izračunati nobenih trendov.88

56 Komisija načrtuje, da bo poročilo Eurostata in poročila o vplivu zunanjega

delovanja EU na doseganje ciljev trajnostnega razvoja 89 uporabila za poročanje
Združenim narodom v letu 2019. To pomeni, da poročilo iz leta 2019 –z izjemo
zunanjega delovanja – ne bo zajemalo prispevka proračuna in politik EU.
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Informacije o trajnostnosti, ki jih zagotavljajo institucije in
agencije EU

57 Sodišče je ugotovilo, da poročilo o trajnostnosti objavljata ena institucija EU

(Evropska investicijska banka) in ena agencija EU (Urad Evropske unije za intelektualno
lastnino) (okvir 7).

Okvir 7
Poročilo o trajnostnosti, ki ga objavljata Evropska investicijska banka
(EIB) in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Poročilo EIB
Evropska investicijska banka (EIB) je institucija EU s sedežem v Luxembourgu. Je
finančno neodvisna, razpolaga s kapitalom v višini 243 milijard EUR in ima več kot
3 800 uslužbencev. 90 EIB kot banka EU financira naložbe po vsem svetu in zagotavlja
svetovanje o njih.91 Prvo poročilo o trajnostnosti je objavila leta 2007 92, pri čemer od
leta 2008 93 poročila o trajnostnosti pripravlja v skladu s smernicami organizacije GRI
za poročanje.
Njeno najnovejše poročilo (2018) zajema dva dokumenta: poročilo o trajnostnosti
(Sustainability Report) 94 in razkritja v zvezi s poročanjem o trajnostnosti za leto 2018
(Sustainability Reporting Disclosure 2017). V prvem poročilu je obravnavan pristop
EIB k trajnostnemu in inovativnemu financiranju in naložbam. V njem je poudarjeno,
kako so bila vprašanja trajnostnosti vključena v presojo projektov, 95 navedeni pa so
tudi primeri vključevanja deležnikov in informacije o tem, kako EIB zagotavlja
odgovornost znotraj organizacije.
Drugo poročilo, ki je namenjeno strokovnjakom (analitikom, nevladnim
organizacijam, akademski skupnosti itd.), zagotavlja celovite in standardizirane
informacije o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih ter smotrnosti EIB.
Poročilo urada EUIPO
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je decentralizirana agencija EU s
sedežem v Alicanteju (Španiji). V celoti se financira sama, 96 ima proračun v višini
401 milijon EUR in 995 uslužbencev. 97 Med njenimi nalogami so registracija
blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti, evropsko in mednarodno sodelovanje ter
varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.
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Agencija je leta 2016 začela izvajati korporacijski okvir trajnostnosti, oblikovala
strategijo družbene odgovornosti in pripravila prvo poročilo o trajnostnosti (za
proračunsko leto 2016) na podlagi standardov GRI. Je prva agencija EU, ki je
pripravila takšno poročilo o trajnostnosti. V zvezi s poročilom za leto 2017 se je
odločila, da bo njegovo vsebino prostovoljno uskladila z direktivo EU o razkritju
nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti. 98

58 EIB in EUIPO sta v okviru poročanja o trajnostnosti analizirala in objavila tveganja

za trajnostnost, s katerimi se srečujeta. To delo je temeljilo na notranjih in zunanjih
razgovorih. Na sliki 10 je ponazorjena ocena bistvenosti, ki jo je opravila EIB.

zelo relevantno

Slika 10 – Ocena bistvenosti v zvezi z vprašanji trajnostnosti, ki jo je
opravila EIB

preglednost in odgovornost

podnebje in okolje
etika in integriteta
človekove pravice in ranljive
skupine

okoljski in socialni standardi

relevantnost za deležnike

infrastruktura
boj proti korupciji

onesnaževanje in emisije
MSP in ustvarjanje delovnih mest

sodelovanje skupnosti in deležnikov

zdravje in dobro počutje

raznolikost in vključevanje

biotska raznovrstnost in
ekosistemi

inovacije ter znanja in
spretnosti

razvoj zaposlenih in učenje

informacijska in kibernetska
varnost

zelo velika
pomembnost gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov organizacije

bistveno

pomembno

Razlaga: Deležniki in EIB so podnebje in okolje ocenili za zelo pomembni vprašanji, medtem ko deležniki
etiko in integriteto štejejo za pomembnejši vprašanji v primerjavi z EIB.
Vir: EIB (2019): Sustainability Report, 2018, str. 11

59 Poročila EIB in EUIPO o trajnostnosti vključujejo informacije o tem, kako sta ti

organizaciji vprašanja trajnostnosti upoštevali v svojih politikah in dejavnostih, in o
vplivu organizacije na trajnostnost. Kot ponazarja primer v okviru 8, ki ga je predložila
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EIB, je lahko vpliv poslovanja neke organizacije na trajnostnost veliko večji od vpliva, ki
ga ima vodenje te organizacije.

Okvir 8
Ogljični odtis izbranih posojilnih operacij EIB v primerjavi z vplivom
same EIB
EIB objavlja informacije o ogljičnem odtisu projektov, ki jih financira.
Ogljični odtis projektov, ki jih financira EIB, 2015–2017
2015

2016

2017

73

70

55

Skupni odobreni znesek EIB
(v milijardah EUR)

11,2

17,7

9,4

Absolutne emisije
(v milijonih ton ekvivalenta CO2/leto)

4,6

2,4

5,2

3,5

0,3

–2,7

–2,9

Število projektov

Sekvestracija ogljika iz gozdov
(v milijonih ton ekvivalenta CO2/leto)
Relativne emisije
(v milijonih ton ekvivalenta CO2/leto)

–3,1

Vir: EIB, Sustainability Report, 2017

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se CO2 meri v milijonih ton in da so absolutne
emisije ekvivalenta CO2 znašale 5,2 milijona ton. V relativnem smislu financirani
projekti v primerjavi z alternativami pomenijo zmanjšanje emisij ekvivalenta CO2 za
2,9 milijona ton.
Ogljični odtis same EIB kot organizacije je znašal 22 024 ton emisij ekvivalenta CO2.
To ponazarja, da sta lahko analiziranje vpliva poslovanja organizacije in poročanje o
njem precej bolj bistvena, kot če bi se poročalo le o vplivu same organizacije.

60 Druge institucije in agencije EU poročil o trajnostnosti sicer ne objavljajo, vendar

pa zbirajo in včasih objavijo informacije v zvezi s trajnostnostjo, čeprav to počnejo
nesistematično in pri tem ne zagotovijo, da so zajeti vsi bistveni vidiki trajnostnosti. To
potrjuje tudi anketa, ki jo je Sodišče opravilo med vsemi institucijami in agencijami EU.

61 Zbrane ali objavljene informacije se nanašajo predvsem na to, kako vodenje

organizacije vpliva na trajnostnost (npr. notranja poraba papirja ali vode), ne pa na to,
kako organizacije trajnostnost upoštevajo v svoji splošni strategiji in pri svojih
dejavnostih. Obstaja tveganje, da se s takšnim poročanjem, ki je osredotočeno na
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notranje vidike, ne zajamejo najbolj bistveni vidiki neke organizacije. Poleg tega se
takšne informacije ne nanašajo izrecno na to, kako so bili cilji trajnostnega razvoja
upoštevani v politikih in pri dejavnostih zadevne organizacije.

62 Informacije, ki jih razkrivajo institucije in agencije EU, se nanašajo na njihovo

upravljanje, zaposlovanje in vpliv organizacije na okolje. Objavljene so v različnih
poročilih (npr. poročilih, pripravljenih za sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS))
in/ali na spletu. Druge informacije se zbirajo, vendar se ne objavljajo (Priloga II).

63 Sodišče je institucijam in agencijam EU postavilo tudi vprašanje, ali so uvedle

nekatere sisteme upravljanja v podporo poročanju o trajnostnosti ali nekaterim
njegovim elementom (slika 11). Takšni sistemi upravljanja podpirajo organizacije, ki
želijo izboljšati svoj vpliv na okolje (EMAS, ISO 14001) ali na zdravje in varnost svojih
zaposlenih (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18 001,
ISO 45001).

Slika 11 – Sistemi upravljanja, ki jih uporabljajo institucije in agencije EU
Sistemi upravljanja, ki se izvajajo
EMAS (okoljsko upravljanje)

9

1

1

ISO 14001 (okoljsko upravljanje)

9

1

1

Drugo

7

ISO 50001 (upravljanje energije)

2

1
3

3

1

OSHAS 18001 (zdravje in varnost)

1

1

ISO 45001 (zdravje in varnost)

1

1

Sistemi upravljanja se ne izvajajo

1

2

1

2
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institucije EU
agencije EU: št. zaposlenih < 100
agencije EU: št. zaposlenih 250–500

9

5

3

4
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2
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agencije EU: št. zaposlenih 100–250
agencije EU: št. zaposlenih > 500

Vir: Evropsko računsko sodišče

64 Vzpostavljeni sistemi upravljanja se nanašajo predvsem na okoljske vidike. Tri

četrtine institucij EU 99 in 10 % agencij EU uporablja sistem upravljanja, kot je EMAS
in/ali ISO 14001. Zadevna sistema organizacijam omogočata opredelitev in spremljanje
vpliva, ki ga imajo njihove dejavnosti, proizvodi in storitve na okolje. V nasprotju s
standardom ISO 14001 je treba v okviru sistema EMAS pripraviti javno poročilo z
uporabo sklopa temeljnih kazalnikov: energijska učinkovitost, učinkovitost materialov,
odpadki, biotska raznovrstnost in emisije. Raven izvajanja drugih ustreznih
mednarodnih sistemov upravljanja, kot je sistem v zvezi z zdravjem in varnostjo
(OHSAS 18001) ali energijo (ISO 5001), je zelo nizka.
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65 Večina institucij in agencij EU je na vprašanje, zakaj ne objavljajo ločenega

poročila o trajnostnosti, odgovorila, da o tem še niso razmišljale; drugi najpogostejši
odgovor je bil, da nimajo ustreznega strokovnega znanja (slika 12).

Slika 12 – Ključni razlogi za neobjavljanje poročila o trajnostnosti
75 %

58 %
50 %

25 %

46 %

25 %

25 %
17 %

15 %

17 %
8%

7%
0%

O tem še nismo razmislili Nimamo potrebnega
strokovnega znanja

Uporabljamo druga
poročila (izjavo EMAS,
letno poročilo o
dejavnostih, poročilo o
človeških virih ipd.)

institucije EU

Kazalniki niso na voljo

10 %

S tem bi imeli preveč
dela

agencije EU

Vir: Evropsko računsko sodišče

66 Iz ankete Sodišča je razvidno, da anketiranci potencialne koristi poročanja o

trajnostnosti vidijo zlasti v večji verodostojnosti in preglednosti. Anketiranci so poleg
tega menili, da bi se s poročanjem o trajnostnosti povečala njihova delovna
obremenitev (slika 13).
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Slika 13 – Možne prednosti in slabosti poročanja o trajnostnosti
Poročanje o trajnostnosti ...
73 %
75 %

izboljšuje verodostojnost
63 %

povečuje preglednost

75 %
61 %

prispeva k prepoznavanju tveganj in priložnosti

67 %

povečuje seznanjenost z notranjimi procesi
organizacije

54 %
50 %
49 %

izboljšuje strategijo in politiko upravljanja

58 %
51 %

prinaša dodatno delovno obremenitev

75 %
0%

institucije EU

Vir: Evropsko računsko sodišče
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Revidiranje informacij o trajnostnosti
67 Z revidiranjem računovodskih izkazov in poročil o smotrnosti se poveča njihova

vrednost glede odgovornosti. Z zunanjim revidiranjem poročil o trajnostnosti je
mogoče povečati njihovo verodostojnost in zaupanje deležnikov v predložene
informacije ter zmanjšati tveganje lažnega zelenega oglaševanja (greenwashing) in
instrumentalizacije poročil za oglaševalske kampanje. Z revidiranjem informacij je
mogoče povečati njihovo vrednost za sisteme notranjih kontrol in upravljanja ter
izboljšati ozaveščenost med direktorji. 100

68 Izzivi pri revidiranju poročanja o trajnostnosti so drugačni kot pri revidiranju

računovodskih izkazov. Revidiranje poročil o trajnostnosti lahko na primer namesto
pregleda finančnih podatkov ali številk zajema pregled opisa. 101 Za večino poročil o
trajnostnosti, ki jih pripravijo velika podjetja, se izvede zunanja revizija ali pregled, 102
vendar za ta poročila ni splošno sprejetega standarda revidiranja ali dajanja zagotovil.
V Direktivi 2014/95/EU je na primer določeno, da morajo revizorji preveriti, ali poročilo
o trajnostnosti obstaja, ni pa jim treba preverjati njegove vsebine. Nekatere države
članice, kot sta Francija in Italija, direktivo izvajajo drugače in zahtevajo, da revizorji
preučijo tudi vsebino poročil. 103

69 Bolj pred kratkim, februarja 2019, je Odbor za mednarodne standarde revidiranja
in dajanja zagotovil (IAASB) objavil posvetovalni dokument o dajanju zagotovil glede
razširjenega zunanjega poročanja.104 Razširjeno zunanje poročanje združuje številne
različne oblike poročanja, ki med drugim vključujejo celovito poročanje, poročanje o
trajnostnosti in drugo poročanje subjektov o okoljskih, družbenih in upravljavskih
zadevah.

70 V skladu z MSZ 3000 je pri poslu dajanja omejenega zagotovila (poslu pregleda)

revizorjev sklep izražen v obliki, ki sporoča, ali je revizor na podlagi opravljenih
postopkov opazil kar koli, zaradi česar bi menil, da so informacije o obravnavani zadevi
pomembno napačno navedene. V takih primerih se tveganje v zvezi s poslom zmanjša
na raven, ki je glede na okoliščine posla še zadovoljiva, vendar je tveganje večje kot pri
poslu dajanja sprejemljivega zagotovila.105 Kar zadeva poročili o trajnostnosti, ki ju
objavljata EIB in EUIPO, se za poročilo EIB opravi zunanja revizija in da omejeno
zagotovilo, medtem ko se poročila EUIPO ne revidira.

71 Večina vrhovnih revizijskih institucij ima izkušnje z izvajanjem revizij smotrnosti, ki
bi lahko bile koristne za poročila o trajnostnosti in revizijo uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja. Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij je
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spodbudila vrhovne revizijske institucije, naj izvedejo revizije smotrnosti glede
pripravljenosti vlad za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ali glede posameznih
ciljev trajnostnega razvoja. Več vrhovnih revizijskih institucij po vsem svetu je objavilo
rezultate teh revizij, nekatere pa so analizirale, kako njihove vlade spremljajo cilje
trajnostnega razvoja in o njih poročajo (okvir 9).106 Cilji trajnostnega razvoja se lahko
uporabijo kot revizijska merila. 107 Eden od standardov javnega revidiranja (ISSAI 140) je
trenutno v postopku prenove, pri čemer poteka razprava o tem, ali ga je treba razširiti
na vidik, pomemben za poročila o trajnostnosti, in sicer revizijo uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja.

72 Revidiranje uresničevanja posameznih ciljev trajnostnega razvoja in poročanje

držav članic Združenim narodom ni edina naloga, ki jo lahko prevzamejo vrhovne
revizijske institucije. Ko bo več organizacij javnega sektorja začelo razkrivati informacije
o trajnostnosti, bo treba odgovoriti na vprašanje, kako lahko revizijska stroka prispeva
k izboljšanju kakovosti informacij, ki jih predložijo organizacije. Za to bodo morda
morale vrhovne revizijske institucije razviti nove sposobnosti ali pristope v okviru
revizijske stroke.
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Okvir 9
Rezultati revizij, ki so jih v zvezi s poročanjem o trajnostnosti izvedle
vrhovne revizijske institucije
Nekatere vrhovne revizijske institucije so v procesu Agende 2030, ki ga izvajajo
njihove države, odkrile slabosti, ki otežujejo spremljanje in poročanje. Avstrija je
denimo v zvezi z Agendo 2030 sprejela pristop vključevanja, vendar je avstrijska
vrhovna revizijska institucija ugotovila, da splošna odgovornost ni dobro
opredeljena, zaradi česar je izvajanje razdrobljeno. Zato tudi ocenjevanje in
poročanje nista usklajena, avstrijsko nacionalno poročilo o napredku pri izvajanju pa
ne vsebuje strnjenega pregleda.108
Nekatere vrhovne revizijske institucije so v okviru kooperacijske revizije z naslovom
Preparedness for Implementation of Sustainable Development Goals, ki jo je izvedla
Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij, revidirale tudi pripravo
prostovoljnih nacionalnih poročil, nekatere od teh vrhovnih revizijskih institucij pa
so priporočile, naj se ti pregledi ne obravnavajo le kot produkt, temveč kot stalen
proces:
o

avstrijska vrhovna revizijska institucija je ugotovila, da namerava vlada začeti
Združenim narodom poročati šele leta 2020, zato ji je priporočila, naj začne
poročati čim prej in vsaj enkrat v vsakem zakonodajnem obdobju,

o

nizozemska vrhovna revizijska institucija je ugotovila, da je vlada Združenim
narodom poročala leta 2017, pri čemer je predstavila pregled stanja v zvezi z
Agendo 2030 in do takrat doseženega napredka. Vseeno je osrednji vladi
priporočila, naj v svoje letno finančno poročilo vključi pomembne teme v zvezi s
cilji trajnostnega razvoja, 109

o

poljska vrhovna revizijska institucija je potrdila, da je bil prostovoljen
nacionalni pregled uspešno pripravljen, in hkrati vseeno priporočila, naj se
napredek pregleduje redno. 110
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Izzivi za poročanje o trajnostnosti v
institucijah in agencijah EU
73 EU se je zavezala uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

Sodišče je v svojem pregledu ugotovilo, da Komisija ter druge institucije in agencije EU
pripravljajo nekatere elemente, potrebne za smiselno poročanje o trajnostnosti, na
splošno pa potrebni predpogoji za poročanje o trajnostnosti večinoma še niso
izpolnjeni. Ena institucija EU in ena agencija EU objavljata poročila o trajnostnosti in
izvajata osnovno strategijo, potrebno za tak proces poročanja. Druge institucije in
agencije objavljajo ali zbirajo ustrezne informacije. Sodišče je opozorilo tudi na prakse
v zasebnem in javnem sektorju v državah članicah, ki bi lahko služile za zgled.
Opredelilo je več izzivov.
Izziv 1: Razvoj strategije EU za obdobje po letu 2020, ki bi zajemala cilje trajnostnega
razvoja in trajnostnost

74 Kljub več pozivom sozakonodajalcev in deležnikov ni nobene dolgoročne

strategije EU o trajnostnem razvoju do leta 2030, s katero bi bili določeni potencialni
cilji, in ciljnih vrednosti, o katerih bi bilo treba poročati v okviru smotrnosti Komisije
(odstavki 30 do 35). S takšno strategijo bi bilo določeno, kateri cilji trajnostnega
razvoja so pomembni za EU. Komisija je kot prispevek za naslednjo Komisijo pripravila
dokument za razpravo, v katerem so predstavljeni trije scenariji za prihodnjo
trajnostno Evropo. V dokumentu za razpravo so poudarjena nekatera področja, na
katerih bi bilo treba po mnenju Komisije storiti več, vendar dokument ne vsebuje
analize vrzeli, s katero bi se ugotovilo, kaj še je treba storiti, da bi dosegli cilje
trajnostnega razvoja z vidika proračuna, politike EU in/ali zakonodaje (odstavki 36 do
38).
Izziv 2: Vključevanje trajnostnosti in ciljev trajnostnega razvoja v proračun EU in okvir
smotrnosti

75 V tem pregledu je poudarjeno, da je poročanje o trajnostnosti proces, ki vključuje
več kot le objavo poročila. Komisija ne poroča o prispevku proračuna ali politike EU k
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. V svojem dokumentu za razpravo opisuje,
kako so njene izbrane politike povezane s cilji trajnostnega razvoja. Čeprav je v izjavah
o programih začela omenjati cilje trajnostnega razvoja, ni spremljanja ali poročanja o
tem, kako politike in proračun EU prispevajo k izvajanju trajnostnega razvoja in
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (odstavki 38 do 42). Eurostat od leta 2017
izvaja redno letno spremljanje ciljev trajnostnega razvoja, na podlagi katerega
statistično predstavi trende v zvezi s cilji trajnostnega razvoja v EU.
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76 Komisija ima obsežne izkušnje s poročanjem o smotrnosti, njen sistem priprave

proračuna, ki temelji na smotrnosti, pa dosega precej boljše rezultate kot sistemi vseh
drugih držav OECD.111 Vključevanje poročanja o trajnostnosti v to poročanje o
smotrnosti bo kljub temu zahtevno, vendar bi lahko pomagalo Komisiji, da v skladu s
priporočili iz letnega poročila Sodišča za leto 2017 112 racionalizira kazalnike smotrnosti
ter izboljša uskladitev specifičnih ciljev programov in politik s splošnimi cilji na visoki
ravni.

77 Kot je Sodišče že navedlo, vključevanje medsektorskih politik v proračun ni

enostavno. Učinkovito vključevanje in prednostno razvrščanje bi lahko pomenila, da se
sredstva EU usmerjajo na področja, na katerih so ta najbolj potrebna ali prinašajo
največjo dodano vrednost EU (odstavki 39 do 43).

78 Komisija svoj sistem za poročanje o smotrnosti na področju zunanjega delovanja
(odstavek 52) prilagaja za merjenje prispevka EU k uresničevanju ciljev trajnostnega
razvoja na tem področju in poročanje o tem prispevku. To odraža stanje v nekaterih
državah, v katerih je področje razvojne pomoči, ki se je prej nanašalo na razvojne cilje
tisočletja, vodilno področje (odstavek 52).

79 Eden od izzivov za prihodnje poročanje bo določiti, kako se predložene

informacije upoštevajo pri odločanju. Kljub zelo razvitemu okviru EU za pripravo
proračuna, ki temelji na smotrnosti, bi bilo mogoče način uporabe informacij že zdaj
izboljšati (odstavek 48).
Izziv 3: Razvoj poročanja o trajnostnosti v institucijah in agencijah EU

80 Sodišče je ugotovilo, da izmed institucij in agencij EU o trajnostnosti poročata

dve: Evropska investicijska banka (EIB) in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
(EUIPO). EIB in EUIPO poročanje o trajnostnosti vključujeta v vse faze svojih poslovnih
procesov, te prakse pa sta razvila, čeprav k pripravi poročil o trajnostnosti nista pravno
zavezana in glede tega na ravni EU ni nobenih smernic ali sistematičnih navodil
(odstavek 57 in okvir 7).

81 Iz ankete, ki jo je opravilo Sodišče, je razvidno, da se institucije in agencije EU

zavedajo potencialnih koristi poročanja o trajnostnosti. Predvsem menijo, da lahko z
njim povečajo svojo verodostojnost in preglednost. Sodišče je ugotovilo tudi, da druge
institucije in agencije EU sicer ne objavljajo poročil o trajnostnosti, zbirajo in objavljajo
pa nekatere informacije v zvezi s trajnostnostjo, čeprav nesistematično in brez
vključevanja vseh bistvenih vidikov. Informacije, ki jih zbirajo in objavljajo, se nanašajo
predvsem na to, kako vodenje organizacij vpliva na trajnostnost (npr. poraba papirja ali
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vode), ne pa na to, kako organizacije trajnostnost upoštevajo v svojih splošnih
poslovnih procesih (odstavki 60 do 66).
Izziv 4: Povečanje verodostojnosti poročanja o trajnostnosti z revizijo

82 V zasebnem sektorju se za poročila o trajnostnosti vse pogosteje izvaja omejena

zunanja revizija ali pregled, vendar za ta poročila še ni splošno sprejetega standarda
revidiranja ali dajanja zagotovil. Izkušnje vrhovnih revizijskih institucij z izvajanjem
revizij smotrnosti bi bile lahko koristne pri revidiranju poročil o trajnostnosti. Ko bo več
javnih institucij začelo objavljati poročila o trajnostnosti, bodo morale vrhovne
revizijske institucije razmisliti, v kolikšnem obsegu lahko dajejo zagotovila o teh
poročilih. Eden ključnih izzivov bo upoštevanje dolgoročne narave in kompleksnosti
okoljske, družbene in gospodarske trajnostnosti. Za to bodo morda morale vrhovne
revizijske institucije razviti nove sposobnosti ali pristope v okviru revizijske stroke
(odstavki 67 do 72).
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Priloge
Priloga I - Pristop in metodologija
Sodišče je opravilo razgovore z naslednjimi osebami in subjekti:
Mednarodne
institucije, združenja in
revizijske družbe

Svet Evropske
unije

Druge institucije in
organi EU

Delovna
skupina za
agendo za
trajnostni
razvoj do
leta 2030
(Agenda 2030)

Evropska
investicijska banka:
oddelek za družbeno
odgovornost podjetij

Accountancy Europe

generalni sekretar Komisije

Urad Evropske unije
za intelektualno
lastnino: oddelek za
usklajevanje
notranjih kontrol

KPMG, PWC, E&Y,
Deloitte

generalni direktor Službe za
notranjo revizijo

kontakt z
Generalnim
direktoratom za
notranjo politiko
Unije pri Evropskem
parlamentu

vrhovna revizijska
institucija Kanade

Evropska komisija

komisarji: prvi podpredsednik
Franz Timmermans,
podpredsednik Jyrki Katainen,
komisar Günther Oettinger in
njihovi kabineti

vodja Evropskega središča za
politično strategijo

Generalni direktorat za
proračun, Eurostat, Generalni
direktorat za človeške vire in
varnost, Generalni direktorat za
finančno stabilnost, finančne
storitve in unijo kapitalskih
trgov, Evropsko središče za
politično strategijo

OECD: Budgeting and
Public Expenditures
Division (oddelek za
pripravo proračuna in
javnofinančne
odhodke), Coherence
for Development Unit
(enota za skladnost
politik za razvoj)
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Anketa:
Sodišče je poslalo kratek vprašalnik Komisiji, Svetu, Evropskemu parlamentu,
Evropskemu sodišču, Evropskemu računskemu sodišču, evropskemu varuhu človekovih
pravic, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu odboru regij,
Evropski centralni banki in Evropski investicijski banki, Evropski službi za zunanje
delovanje in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter vsem 41 agencijam EU
(izvajalskim in decentraliziranim ter drugim organom). Vsi, ki so vprašalnik prejeli, so
nanj tudi odgovorili.
Pri analizi grafično predstavljenih odgovorov seštevek deležev ni zmeraj enak 100 %.
Razlog za to je lahko zaokroževanje ali to, da so lahko anketiranci pri posameznem
vprašanju navedli več odgovorov.
Dokumentacijski pregled:
Sodišče je pregledalo in analiziralo relevantne dokumente, kot so letna poročila o
dejavnostih vseh generalnih direktoratov Komisije, resolucije Evropskega parlamenta,
sklepi Sveta, resolucije Združenih narodov, revizijska poročila vrhovnih revizijskih
institucij, dokumenti mreže za bolj smotrno delovanje agencij EU ter različne
znanstvene študije in povzetki o poročanju o trajnostnosti in ciljih trajnostnega razvoja.
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Priloga II - Informacije v zvezi s trajnostnostjo, ki jih objavljajo ali zbirajo institucije in agencije EU

SPLOŠNO RAZKRITJE
Struktura upravljanja
Ocena tveganja
Etično ravnanje
Vključevanje deležnikov
Matrika bistvenosti
GOSPODARSKA TRAJNOST
Boj proti korupciji in podkupovanju
OKOLJSKA TRAJNOST
Energija, voda, biotska raznovrstnost
DRUŽBENA TRAJNOST
Upravljanje raznolikosti
Zaposlovanje
Usposabljanje in izobraževanje
Zdravje in varnost pri delu
Vključevanje in razvoj skupnosti
Ocena človekovih pravic
DRUGO
Nefinančne informacije
Ocena uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja
Druge zadeve v zvezi s cilji trajnostnega razvoja

Informacije se zbirajo
Se objavljajo
Se ne objavljajo
Institucije EU
Agencije EU
Institucije EU
Agencije EU
92 %
83 %
92 %
33 %
17 %

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

95 %
90 %
58 %
51 %
15 %

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

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

3%
7%
10 %
10 %
10 %

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

Informacije se ne zbirajo
Institucije EU
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 % |||||||||||||||||||||||
50 % |||||||||||||
33 % ||||||||

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

85 % |||||||||||||||||||||
20 % |||||
15 % ||||

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

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

0%
17 % ||||
0%

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

5% |
5% |
0%

8 % ||

Agencije EU

||

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

8 % ||
33 % ||||||||
67 % |||||||||||||||||

10 % |||

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

10 % |||
75 % |||||||||||||||||||
85 % |||||||||||||||||||||
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Kratice in okrajšave
EIB: Evropska investicijska banka
EMAS: sistem za okoljsko ravnanje in presojo
EUIPO: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
GRI: globalna pobuda za poročanje
IAASB: Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil
IIRC: Mednarodni svet za celovito poročanje
INTOSAI WGEA: delovna skupina Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih
institucij za okoljsko revidiranje
ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo
SASB: odbor za računovodske standarde trajnosti
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Glosar
Decentralizirana agencija: pripravlja in izvaja politike EU. Ima svoj proračun in je
ustanovljena za nedoločen čas.
EMAS: sistem okoljskega upravljanja, določen v uredbi Evropskega parlamenta in
Sveta. Organizacije potrebujejo potrdilo neodvisnega zunanjega preveritelja.
Izvajalska agencija: subjekt, odgovoren za izvršilne in operativne naloge v zvezi s
programi EU. Proračun, ki ga izvaja, zagotavlja Komisija. Ustanovljen je za omejeno
obdobje.
Matrika bistvenosti: grafična metoda ugotavljanja, ali je tema bistvena. Vključuje dva
vidika: (a) bistvenost gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov ter (b) vpliv na ocene
in odločitve deležnikov.
Večdeležniška platforma: platforma, ki podpira Komisijo in ji svetuje pri uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU. Sestavlja jo 30 predstavnikov na visoki ravni iz
javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja. Ustanovljena je bila maja 2017.
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Ekipa Evropskega računskega sodišča
Hiter pregled primera Evropskega računskega sodišča z naslovom z naslovom
Poročanje o trajnostnosti: pregled stanja v institucijah in agencijah EU je sprejel
senat V – Financiranje in upravljanje EU, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča
Lazaros S. Lazarou. Nalogo je vodila članica Evropskega računskega sodišča Eva
Lindström, pri njej pa so sodelovali vodja njenega kabineta Katharina Bryan, vodilna
upravna uslužbenka Judit Oroszki, vodja naloge Josef Edelmann ter Marilena-Elena
Friguras, Vivi Niemenmaa in Laura Kaspar. Jezikovno podporo je zagotovil Michael
Pyper.

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

Evropska unija in njene države članice so zavezane
izvajanju Agende 2030 in 17 ciljev trajnostnega
razvoja. V tem pregledu sta ocenjena stanje poročanja
o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja in
trajnostnosti na ravni EU ter poročanje posameznih
institucij in agencij EU.
Poročanje o trajnostnosti je merjenje organizacijske
smotrnosti pri uresničevanju cilja trajnostnega razvoja,
obveščanje o njej ter prevzemanje odgovornosti zanjo
do notranjih in zunanjih deležnikov. Vključuje
poročanje o tem, kako organizacija pri svojem
delovanju upošteva vprašanja trajnostnosti ter kakšni
so njeni vplivi na okolje, družbo in gospodarstvo.
Iz tega pregleda je razvidno, da Komisija ne poroča o
prispevku proračuna ali politike EU k izpolnjevanju
ciljev trajnostnega razvoja. Izjema je področje
zunanjega delovanja, v zvezi s katerim je Komisija svoj
sistem za poročanje o smotrnosti začela prilagajati
glede na cilje trajnostnega razvoja in trajnostnost.
Komisija je pred kratkim objavila dokument za
razpravo, v katerem je opisala nekatere svoje politike v
zvezi s cilji trajnostnega razvoja. Poročanje o
trajnostnosti pa zaenkrat ni vključeno v okvir
smotrnosti, ki ga uporablja Komisija, potrebni
predpogoji za smiselno poročanje o trajnostnosti, kot
je dolgoročna strategija, pa večinoma še niso
izpolnjeni. Poročila o trajnosti trenutno objavlja le ena
institucija EU, Evropska investicijska banka, in ena
agencija, Urad Evropske unije za intelektualno
lastnino.
Ta pregled ni revizija. Temelji predvsem na javno
dostopnih informacijah in prejšnjem delu, Sodišče pa v
njem obravnava nova vprašanja in ugotavlja dejstva.
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