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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 12 czerwca 2019 r. 

Kontrolerzy informują o brakach w unijnej sprawozdawczości 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ 

Z nowego przeglądu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że chociaż UE 
zobowiązała się do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przyjętych przez ONZ, Komisja Europejska nie prowadzi 
monitorowania ani sprawozdawczości na temat tego, jaki wkład pod tym względem wnoszą 
strategie polityczne i budżet UE. Kontrolerzy ustalili, iż nie spełniono dotychczas większości 
warunków koniecznych do prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości na poziomie UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Komisja nie włączyła jeszcze kwestii zrównoważonego rozwoju do 
sprawozdawczości na temat wyników, co wynika po części z braku długoterminowej strategii 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Obecnie tylko jedna instytucja unijna i jedna 
agencja UE publikują sprawozdanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, natomiast pozostałe 
instytucje i agencje prowadzą fragmentaryczną sprawozdawczość w tym obszarze. 

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju – nazywana także sprawozdawczością 
lub raportowaniem w zakresie informacji niefinansowych bądź społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa – polega na podawaniu przez organizację do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących jej wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W sprawozdaniu 
przedstawia się także ważne dla organizacji wartości i przyjęty model zarządzania, a także ukazuje 
powiązanie między strategią organizacji a jej zaangażowaniem na rzecz zrównoważonej 
gospodarki światowej. 

UE zobowiązała się do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji jego celów. Na 
mocy prawa unijnego niektóre duże przedsiębiorstwa mają obowiązek składać sprawozdania w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, w których coraz częściej uwzględniają cele zrównoważonego 
rozwoju. Kontrolerzy Trybunału sprawdzili, czy Komisja stanowi wzór do naśladowania pod 
względem sprawozdawczości, oraz ocenili, czy spełnione są podstawowe warunki w tym zakresie, 
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takie jak przyjęcie strategii określającej wartości docelowe, do których należy się odnosić w 
ramach prowadzonej sprawozdawczości. Zweryfikowali również, czy inne instytucje unijne 
publikują sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

– Obywatele UE pragną i mają prawo otrzymywać wiarygodne informacje na temat tego, w jaki 
sposób UE przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w dziedzinach takich jak zmiana klimatu – 
powiedziała Eva Lindström, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna 
za ten przegląd. – Zważywszy, że UE zobowiązała się do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, można by oczekiwać, że Komisja będzie w stanie prowadzić sprawozdawczość na temat 
wyników osiągniętych w tym zakresie. 

Obecnie Eurostat – w dużej mierze na podstawie danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie – przedstawia już tendencje statystyczne odnoszące się do osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju w UE, Komisja nie przekazuje jednak jak dotąd informacji na temat 
wkładu unijnych strategii politycznych i budżetu UE w realizację postanowień Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030. Wyjątek od tej reguły stanowi obszar działań zewnętrznych – 
Komisja dostosowuje właśnie system sprawozdawczości dotyczący wyników w tej dziedzinie z 
uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. 

W tym kontekście kontrolerzy Trybunału zauważają, że UE nadal nie przyjęła strategii 
zrównoważonego rozwoju do 2030 r., w której określono by istotne dla UE cele zrównoważonego 
rozwoju, a także ogólne cele i wartości docelowe na potrzeby sprawozdawczości. Komisja 
poczyniła niedawno kroki w dobrym kierunku, publikując dokument otwierający debatę, w 
którym przedstawiła scenariusze działań na rzecz zrównoważonej Europy. Nie zawarła w nim 
jednak analizy luk, która wskazywałaby, jakie dodatkowe działania UE powinna podjąć z punktu 
widzenia budżetu, polityki i prawodawstwa, ani nie przedstawiła wkładu unijnych programów 
wydatków w realizację celów zrównoważonego rozwoju. 

Sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju opublikowały do tej pory dwa organy unijne: 
Europejski Bank Inwestycyjny i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Z ustaleń 
kontrolerów wynika, że pozostałe instytucje i agencje UE przekazują przede wszystkim informacje 
na temat negatywnego oddziaływania bieżącej działalności swojej organizacji na zrównoważony 
rozwój, na przykład na temat zużycia papieru lub wody, natomiast nie informują o tym, w jaki 
sposób uwzględniły kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w swoich planach i strategii. 

W przeglądzie omówiono także wyzwanie, jakim jest kontrolowanie sprawozdań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Według kontrolerów Trybunału zagrożenia dla zrównoważonego 
rozwoju mają często charakter finansowy, a zatem ważne jest uwzględnianie tej kwestii przy 
podejmowaniu decyzji. Ponadto weryfikowanie sprawozdań w zakresie zrównoważonego 
rozwoju przez podmioty zewnętrzne może zwiększyć ich wiarygodność, spowodować wzrost 
zaufania zainteresowanych stron do przedstawionych w nich informacji, a także zmniejszyć 
ryzyko, że sprawozdania będą stanowiły pseudoekologiczny marketing, tj. ich publikacja będzie 
po prostu traktowana jako jedno z działań w zakresie PR.  

Kontrolerzy Trybunału wskazali cztery wyzwania związane ze sprawozdawczością w zakresie 
zrównoważonego rozwoju: 

o opracowanie unijnej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju i jego celów obejmującej 
okres po 2020 r.,  
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o uwzględnienie zrównoważonego rozwoju i jego celów w budżecie UE oraz w planach 
wykonania działań, 

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

o zapewnienie większej wiarygodności sprawozdań poprzez działania kontrolne. 

Informacje dla redaktorów 

Obecne unijne wymogi sprawozdawcze – ustanowione na mocy dyrektywy 2014/95 w sprawie 
informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – odnoszą się do dużych jednostek interesu 
publicznego. Łącznie obowiązują one około 7 400 notowanych na giełdzie spółek, banków, 
towarzystw ubezpieczeniowych i innych jednostek wskazanych przez państwa członkowskie – 
zazwyczaj są to duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 500 pracowników. Organizacje 
mogą publikować informacje w postaci odrębnych sprawozdań, załączać je jako część 
sprawozdania finansowego lub rocznego bądź przedstawiać w innej formie. 

Opublikowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przegląd punktowy w trybie pilnym pt. 
„Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju – podsumowanie działań instytucji i 
agencji UE” jest dostępny na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 
Przeglądy punktowe w trybie pilnym służą do uporządkowania faktów dotyczących bardzo 
szczegółowego zagadnienia lub problemu. Publikacje te nie są sprawozdaniami z kontroli.  

W poniedziałek 17 czerwca br. w Brukseli kontrolerzy Trybunału będą gospodarzami 
pierwszego forum wysokiego szczebla dotyczącego sprawozdawczości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej Trybunału. 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/pl/Pages/default.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/pl/Pages/default.aspx
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