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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. június 12. 

Európai Számvevőszék: továbbra sem készülnek jelentések a 
fenntarthatóságról és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljairól 

Az Európai Számvevőszék legújabb gyorsvizsgálata szerint a fenntarthatóság megvalósításával 
és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérésével kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások ellenére az Európai Bizottság nem követi nyomon, illetve nem tesz 
jelentést arról, hogy miként járulnak hozzá az uniós politikák és a költségvetés a fenntartható 
fejlődés megvalósításához és a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. A Számvevőszék szerint 
uniós szinten egyelőre még messze nem adottak az érdemi fenntarthatósági jelentések 
szükséges előfeltételei. A Bizottság mindeddig nem integrálta a fenntarthatóság kérdését 
teljesítményről szóló jelentéseibe, és ennek egyik oka a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
hosszú távú (2030-ig tartó) stratégia hiánya. Jelenleg két uniós intézmény, illetve ügynökség 
tesz közzé fenntarthatósági jelentést, a többi intézmény csak töredékes adatokat jelentet meg. 

A fenntarthatósági jelentésekben – ezek vállalati társadalmi felelősségvállalás, illetve nem 
pénzügyi jelentéstétel néven is ismertek – az adott szervezet az általa kibocsátott gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatásokról tesz közzé adatokat. A fenntarthatósági jelentés emellett 
ismerteti a szervezet által fontosnak tartott értékeket és a szervezet irányítási modelljét, valamint 
kimutatja, hogy milyen kapcsolat áll fenn a stratégiája és a fenntartható világgazdaság iránti 
elkötelezettsége között. 

Az Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlődési célok megvalósítása és a fenntarthatóság 
mellett. Az uniós jog előírja bizonyos nagyvállalatok számára, hogy számoljanak be a 
fenntarthatóságról, és a vállalatok egyre inkább integrálják a fenntartható fejlődési célokat is 
jelentéseikbe. A számvevők megvizsgálták, hogy a Bizottság példát mutatva beszámol-e a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szempontokról, továbbá értékelték, hogy fennállnak-e az 
olyan előfeltételek, mint például a nyomon követhető célértékeket is kitűző stratégia. Emellett 
ellenőrizték, hogy más uniós intézmények közzétesznek-e fenntarthatósági jelentéseket. 
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„A polgárok megbízható információkat szeretnének, illetve igényelnek arról, hogy az Unió hogyan 
járul hozzá a fenntartható fejlődéshez az olyan területeken, mint például az éghajlatváltozás – 
jelentette ki Eva Lindström, a gyorsvizsgálatért felelős számvevőszéki tag. – Tekintettel az Unió 
fenntartható fejlődési célok melletti elkötelezettségére, azt várnánk a Bizottságtól, hogy 
beszámolóval tudjon szolgálni az elért eredményekről.” 

Jelenleg az Eurostat már beszámol a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos uniós szintű 
statisztikai tendenciákról, és ennek során nagymértékben a tagállamok által szolgáltatott 
adatokra támaszkodik. A Bizottság arról azonban egyelőre nem számol be, hogy mennyiben 
járulnak hozzá az uniós politikák és a költségvetés a 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendhez. Ez alól kivétel a külső tevékenységek területe, ahol a Bizottság jelenleg 
igazítja ki teljesítményjelentési rendszerét a fenntarthatóság vonatkozásában. 

Ezzel összefüggésben a számvevők megjegyzik: az Unió még mindig nem rendelkezik olyan 
fenntartható fejlődési stratégiával a 2030-ig tartó időszakra nézve, amely tartalmazná az Unió 
számára releváns fenntartható fejlődési célokat, valamint a nyomon követendő célkitűzéseket és 
célértékeket. A Bizottság a közelmúltban lépéseket tett a megfelelő irányba azzal, hogy 
vitaanyagot tett közzé, amelyben különböző forgatókönyveket vázolt fel a fenntartható Európára 
irányulóan. A vitaanyag azonban nem tartalmaz hiányelemzést, amely meghatározná, mire van 
még szüksége az Uniónak a költségvetés, a szakpolitika, illetve a jogalkotás területén, és arról 
sem számol be, miként járulnak hozzá az uniós kiadási programok a fenntartható fejlődési célok 
megvalósításához. 

Mindeddig összesen két uniós szerv – az Európai Beruházási Bank és az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatala – tett közzé fenntarthatósági jelentést. A többi uniós intézmény és ügynökség 
tekintetében a számvevők megállapították: az általuk közzétett információk elsősorban arra 
vonatkoznak, miként érinti a szervezetek működése a fenntarthatóságot (például a belső papír- 
vagy vízfelhasználás révén). Arról azonban nem számolnak be, hogy miként integrálták a 
fenntarthatósági szempontokat a tervezésbe és a stratégiába. 

A gyorsjelentés a fenntarthatósági jelentések ellenőrzésével kapcsolatos kihívásokról is említést 
tesz. A számvevők szerint a fenntarthatósági kockázatok gyakran pénzügyi kockázatokat is 
jelentenek, ezért fontos a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe venni a döntéshozatal 
során. A fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan nyújtott külső bizonyosság továbbá növelheti 
a hitelességet, valamint az érdekelt felek bizalmát a szolgáltatott információkkal kapcsolatban, 
emellett csökkentheti a „zöldrefestés” kockázatát, vagyis annak veszélyét, hogy a jelentéseket 
csupán PR-célokra használják.  

A számvevők az alábbi négy kihívást azonosították: 

o uniós stratégia kidolgozása a fenntarthatóság és a fenntartható fejlesztési célok kapcsán a 
2020 utáni időszakra vonatkozóan;  

o a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődési célok integrálása az uniós költségvetésbe és a 
teljesítménytervekbe;   

o fenntarthatósági jelentések kidolgozása az uniós intézményeknél és ügynökségeknél; 

o a hitelesség ellenőrzés révén történő növelése. 
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A szerkesztők figyelmébe 

A 2014/95/EU irányelv értelmében a fenntarthatósággal kapcsolatos információkra vonatkozó 
jelenlegi uniós jelentéstételi követelmények a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodó egységekre alkalmazandók. Összesen mintegy 7400 tőzsdén jegyzett társaságot, 
bankot, biztosítótársaságot és egyéb, a tagállamok által meghatározott szervezetet érintenek – 
ezek általában 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok. A szervezetek az 
információkat különálló jelentésként vagy pénzügyi, illetve éves jelentéseik részeként, vagy más 
formában is közzétehetik. 

A „Fenntarthatósági jelentések: az uniós intézmények és ügynökségek értékelése” című 
számvevőszéki gyorsvizsgálat 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján). A 
gyorsvizsgálat nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy egy-egy konkrét téma vagy probléma kapcsán 
megállapítsa a mögöttes tényeket.  

Június 17-én, hétfőn Brüsszelben a Számvevőszék mint házigazda részvételével sor kerül a 
fenntarthatósági beszámolásról szóló első magas szintű fórum megrendezésére. Az eseményről 
további információk találhatók a Számvevőszék honlapján. 

 

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