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Comunicat de presă 
Luxemburg, 12 iunie 2019 

Raportarea UE cu privire la sustenabilitate și la obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU este încă deficitară, avertizează 
Curtea de Conturi Europeană 

În pofida angajamentului UE pentru sustenabilitate și pentru obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale ONU (ODD-uri), Comisia Europeană nu asigură nicio monitorizare și nicio raportare cu 
privire la modul în care politicile UE și bugetul UE contribuie la dezvoltarea durabilă și la 
atingerea ODD-urilor, se arată într-un nou studiu de caz rapid elaborat de Curtea de Conturi 
Europeană. Elementele fundamentale care trebuie să existe pentru a se putea întocmi rapoarte 
utile cu privire la sustenabilitate la nivelul UE nu sunt încă, în mare parte, instituite, adaugă 
Curtea. Comisia nu a integrat încă sustenabilitatea în raportarea cu privire la performanță, 
aceasta și din cauza faptului că nu există o strategie pe termen lung cu privire la dezvoltarea 
durabilă care să acopere perioada până în 2030. În prezent, o instituție a UE și o agenție a UE 
publică rapoarte cu privire la sustenabilitate, în timp ce raportarea realizată de către celelalte 
instituții și agenții ale UE este una fragmentară. 

Prin intermediul raportării cu privire la sustenabilitate – cunoscută și sub denumirea de 
„raportare cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor” sau de „raportare cu privire la 
informații nefinanciare” – o organizație publică informații cu privire la impactul său economic, la 
impactul său social și la cel asupra mediului. Un raport privind sustenabilitatea prezintă, de 
asemenea, valorile organizației și modelul de guvernanță al acesteia și demonstrează legătura 
dintre strategia sa și angajamentul său față de o economie globală sustenabilă. 

UE și-a asumat un angajament pentru sustenabilitate și pentru punerea în aplicare a ODD-urilor. 
Conform legislației UE, anumite societăți de mari dimensiuni au obligația de a raporta cu privire 
la sustenabilitate, ele incluzând tot mai mult în rapoartele lor ODD-urile. Curtea a examinat dacă 
Comisia conduce prin puterea exemplului în raportarea cu privire la dezvoltarea durabilă și a 
evaluat în ce măsură condițiile prealabile care trebuie să existe pentru o astfel de raportare, cum 
ar fi o strategie însoțită de obiective, sunt reunite. De asemenea, Curtea a verificat dacă celelalte 
instituții ale UE publică rapoarte cu privire la sustenabilitate. 

http://www.eca.europa.eu/
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„Cetățenii doresc și au nevoie de informații fiabile cu privire la modul în care UE contribuie la 
dezvoltarea durabilă în domenii precum schimbările climatice”, a declarat doamna Eva 
Lindström, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest studiu. „Având în vedere 
angajamentul UE pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, ar fi de așteptat, din partea Comisiei, 
ca aceasta să poată raporta cu privire la rezultatele obținute.” 

În prezent, Eurostat prezintă deja tendințe statistice cu privire la ODD-uri în UE, în mare parte 
bazate pe informații furnizate de statele membre. Cu toate acestea, Comisia încă nu raportează 
cu privire la contribuția politicilor UE și a bugetului UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 
O excepție o constituie domeniul acțiunilor externe, în care Comisia își adaptează sistemul de 
raportare cu privire la performanță în raport cu sustenabilitatea. 

În acest context, Curtea observă că UE nu dispune nici până în prezent de o strategie cu privire la 
dezvoltarea durabilă până în 2030, care să stabilească ODD-urile relevante pentru UE, precum și 
obiective potențiale și ținte în legătură cu care să se raporteze. Comisia a întreprins recent câțiva 
pași în direcția cea bună și a publicat un document de reflecție în care a descris o serie de scenarii 
pentru o Europă durabilă. Acest document nu include însă o analiză a lacunelor, care să identifice 
ce anume mai are de făcut UE din perspectiva bugetului, a politicii și a legislației și nici nu 
prezintă contribuția programelor de cheltuieli ale UE la punerea în aplicare a ODD-urilor. 

Deocamdată, două organisme europene – Banca Europeană de Investiții și Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală – publică rapoarte cu privire la sustenabilitate. În ceea 
ce privește celelalte instituții și agenții ale UE, Curtea a constatat că informațiile pe care acestea 
le furnizează privesc, în principal, impactul pe care funcționarea organizației (de exemplu, 
consumul de hârtie sau de apă) îl are asupra sustenabilității. Ele nu raportează însă cu privire la 
modul în care au integrat chestiunile legate de sustenabilitate în planificarea și în strategia lor. 

Totodată, studiul ridică problema auditării rapoartelor privind sustenabilitatea. Curtea susține că 
riscurile legate de sustenabilitate sunt adesea riscuri financiare, astfel încât este important ca 
sustenabilitatea să fie luată în calcul în procesul decizional. Mai mult, asigurarea externă furnizată 
pentru rapoartele privind sustenabilitatea poate spori credibilitatea și încrederea părților 
interesate în informațiile furnizate și poate reduce riscul de „dezinformare ecologică” 
(greenwashing), adică riscul ca rapoartele să fie simple exerciții de imagine publică.  

Curtea identifică patru provocări: 

o elaborarea unei strategii a UE pentru perioada de după 2020 care să acopere ODD-urile și 
sustenabilitatea;  

o integrarea sustenabilității și a ODD-urilor în bugetul UE și în planurile de performanță;  

o dezvoltarea raportării cu privire la sustenabilitate în cadrul instituțiilor și al agențiilor UE; 

o sporirea nivelului de credibilitate prin audit. 

Note către editori 

Obligațiile actuale impuse de UE prin Directiva 2014/95/UE în ceea ce privește raportarea 
informațiilor legate de sustenabilitate se aplică entităților de interes public de dimensiuni mari. 
Sunt vizate aproximativ 7 400 de societăți cotate la bursă, bănci, societăți de asigurări și alte 
entități identificate de statele membre – acestea sunt, în general, societăți de mari dimensiuni, cu 
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peste 500 de angajați. Organizațiile pot publica informații fie sub forma unui raport de sine 
stătător, fie ca parte a rapoartelor lor financiare sau anuale, sau pot prezenta aceste informații 
sub alte forme. 

Studiul de caz rapid al Curții intitulat „Raportarea cu privire la sustenabilitate: un bilanț la nivelul 
instituțiilor și al agențiilor UE” este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi ale 
UE. Un studiu de caz rapid constată situația de fapt care există în legătură cu o anumită chestiune 
sau problemă; un astfel de studiu nu este un raport de audit.  

Luni, 17 iunie, Curtea găzduiește la Bruxelles primul forum la nivel înalt având ca temă 
raportarea cu privire la sustenabilitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul 
Curții. 

 

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