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Pressiteade 
Luxembourg, 12. juuni 2019 

ELi aruandlus jätkusuutlikkuse ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide kohta on endiselt puudulik, hoiatavad audiitorid 

Hoolimata ELi võetud kohustusest tagada jätkusuutlikkus ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
täitmine, ei anna Euroopa Komisjon Euroopa Kontrollikoja uue ülevaate põhjal aru selle kohta, 
kuidas ELi eelarve ja poliitika aitavad kaasa kestlikule arengule ja selle eesmärkide 
saavutamisele. Audiitorite sõnul ei ole sisukate ELi tasandi jätkusuutlikkuse aruannete aluseks 
olevad elemendid enamasti veel paigas. Komisjon ei ole veel integreerinud jätkusuutlikkust 
tulemuslikkuse alasesse aruandlusse, seda ka seetõttu, et puudub kestliku arengu pikaajaline 
strateegia aastani 2030. Praegu avaldavad jätkusuutlikkuse aruandeid kaks ELi institutsiooni ja 
ametit, ülejäänute aruanded aga on killustatud. 

Jätkusuutlikkuse aruande (tuntud ka kui ettevõtja sotsiaalse vastutuse või muud kui finantsteavet 
kajastavad aruanded) kaudu avaldab organisatsioon teavet oma majandusliku, keskkonnaalase ja 
sotsiaalse mõju kohta. Jätkusuutlikkuse aruandes esitatakse ka organisatsiooni väärtused ja 
juhtimismudel, samuti näidatakse aruandes seost strateegia ja organisatsiooni pühendumise 
vahel jätkusuutlikule maailmamajandusele. 

EL on pühendunud jätkusuutlikkusele ja kestliku arengu eesmärkide elluviimisele. ELi õiguse 
alusel peavad teatavad suured ettevõtted andma aru jätkusuutlikkuse kohta, ning nende 
aruannetes võetaksegi üha enam arvesse kestliku arengu eesmärke. Audiitorid uurisid, kas 
komisjon annab kestliku arengu kohta aru, ning hindas, kas on olemas eeltingimused, nagu 
strateegia koos sihteesmärkidega, mille kohta aru anda. Nad kontrollisid ka seda, kas teised ELi 
institutsioonid avaldavad jätkusuutlikkuse aruandeid. 

„Kodanikud tahavad ja vajavad usaldusväärset teavet selle kohta, kuidas EL aitab kaasa kestlikule 
arengule sellistes valdkondades nagu kliimamuutused,“ ütles ülevaate eest vastutav Euroopa 
Kontrollikoja liige Eva Lindström. „ELi võetud kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustusi 
arvestades eeldame, et komisjon on suuteline andma aru saavutatud tulemuste kohta.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Eurostat juba esitab statistilisi suundumusi kestliku arengu eesmärkide kohta ELis, toetudes 
suures osas liikmesriikide esitatud teabele. Komisjon ei anna aga veel aru ELi poliitika ega eelarve 
panuse kohta kestliku arengu tegevuskavasse aastani 2030. Erand on välistegevus, kus komisjon 
on hakanud kohandama oma tulemuslikkuse aruandlussüsteemi jätkusuutlikkuse suunas. 

Selles kontekstis märgivad audiitorid, et ELil puudub endiselt 2030. aastani kehtiv kestliku arengu 
strateegia, milles sätestatakse ELi jaoks olulised kestliku arengu eesmärgid ja sihtväärtused, mille 
kohta aru anda. Komisjon on hiljuti astunud samme õiges suunas ja avaldanud 
aruteludokumendi, milles esitatakse stsenaariumid jätkusuutliku Euroopa jaoks. Siiski ei sisalda 
see dokument puudujääkide analüüsi selle kohta, mida ELil on veel vaja teha seoses eelarve, 
poliitika ja õigusaktidega; samuti ei ole esitatud ELi kuluprogrammide panust kestliku arengu 
eesmärkide täitmisesse. 

Siiani on jätkusuutlikkuse aruandeid avaldanud kaks Euroopa asutust – Euroopa 
Investeerimispank ja ELi Intellektuaalomandi Amet. Teiste ELi institutsioonide ja ametite puhul 
leidsid audiitorid, et peamiselt annavad nad teavet selle kohta, kuidas nende organisatsiooni 
juhtimine mõjutab jätkusuutlikkust (näiteks paberi või vee kasutamine). Siiski ei anna nad aru 
selle kohta, kuidas nad on integreerinud jätkusuutlikkuse küsimused oma planeerimisse ja 
strateegiasse. 

Ülevaade toob välja ka jätkusuutlikkuse aruannete auditeerimise probleemi. Audiitorite sõnul on 
jätkusuutlikkusega seotud riskid sageli finantsriskid, mistõttu on otsuste tegemisel oluline võtta 
arvesse jätkusuutlikkust. Lisaks võib jätkusuutlikkuse aruannete väline kinnitus suurendada 
usaldusväärsust ja sidusrühmade usaldust esitatud teabe vastu, vähendades samas rohepesu 
ohtu, st aruannete ärakasutamist suhtekorralduslikel eesmärkidel.  

Audiitorid toovad välja neli ülesannet: 

o kestliku arengu eesmärke ja jätkusuutlikkust käsitleva 2020. aasta järgse ELi strateegia 
väljatöötamine;  

o jätkusuutlikkuse ja kestliku arengu eesmärkide integreerimine ELi eelarvesse ja 
tulemusraamistikku;   

o ELi institutsioonide ja asutuste jätkusuutlikkuse aruandluse arendamine; 

o usaldusväärsuse suurendamine auditite kaudu. 

Toimetajatele 

ELis praegu kehtivat aruandekohustust, mis tuleneb jätkusuutlikkusalast teavet käsitlevast 
direktiivist 2014/95, kohaldatakse suurtele avaliku huvi üksustele. See puudutab kokku umbes 
7400 börsil noteeritud äriühingut, panka, kindlustusandjat ja muud liikmesriikide tuvastatud 
üksust, mille puhul on enamasti tegemist suurte, üle 500 töötajaga ettevõtetega. 
Organisatsioonid võivad avalikustada teabe eraldi aruandes, oma finants- või aastaaruannetes või 
muus vormis. 

Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaade „Jätkusuutlikkuse aruandlus: ülevaade ELi 
institutsioonidest ja asutustest“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=50325
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keeles. Teema kiirülevaates esitatakse konkreetseid küsimusi või teemasid käsitlevad faktid; 
tegemist ei ole auditiaruandega.  

Esmaspäeval, 17. juunil korraldavad audiitorid Brüsselis esimese kõrgetasemelise foorumi 
jätkusuutlikkuse alase aruandluse kohta. Lisateabe saamiseks külastage Euroopa Kontrollikoja 
veebisaiti. 

 

https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/et/Pages/default.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/et/Pages/default.aspx
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