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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. birželio 12 d. 

„Vis dar trūksta ataskaitų dėl tvarumo ir JT darnaus vystymosi 
tikslų“ – įspėja auditoriai 

Remiantis naują Europos Audito Rūmų apžvalga, nepaisant ES įsipareigojimų tvarumui ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams (DVT), Europos Komisija neteikia ataskaitų ir 
nestebi, kaip ES biudžetas ir politikos prisideda prie tvaraus vystymosi ir DVT įgyvendinimo. 
Auditoriai teigia, kad prasmingam ataskaitų dėl tvarumo teikimui ES lygmeniu būtini elementai 
iš esmės dar nėra įgyvendinti. Komisija dar neįtraukė tvarumo į veiksmingumui skirtas 
ataskaitas, be kita ko ir dėl to, kad nėra parengta ilgalaikė tvaraus vystymosi strategija iki 2030 
m. Tvarumo ataskaitą dabar skelbia dvi ES institucijos ir agentūros, tuo tarpu kitos įstaigos 
tokias ataskaitas teikia pagal poreikį. 

Teikdama tvarumo ataskaitą – taip pat žinomą kaip korporacijos socialinės atsakomybės arba 
nefinansinę ataskaitą – organizacija skelbia informaciją apie savo ekonominį, aplinkosauginį ir 
socialinį poveikį. Tvarumo ataskaitoje taip pat pristatomos jos vertybės ir valdymo modelis, 
parodomas jos strategijos ir jos įsipareigojimo tvariai pasaulio ekonomikai ryšys. 

ES yra įsipareigojusi tvarumui ir DVT įgyvendinimui. Pagal ES teisės aktus tam tikros įmonės 
privalo teikti tvarumo ataskaitas, ir jos vis dažniau į savo ataskaitas įtraukia DVT. Auditoriai 
tikrino, ar Komisija rodo pavyzdį teikdama ataskaitas dėl tvaraus vystymosi ir įvertina, ar 
vykdomos tam būtinos sąlygos, pavyzdžiui, ar yra nustatyta strategija su tikslais, kurie skelbiami 
ataskaitose. Jie taip pat tikrino, ar ES institucijos skelbia tvarumo ataskaitas. 

„Piliečiai nori gauti ir jiems reikia patikimos informacijos apie tai, kaip ES prisideda prie tvaraus 
vystymosi tikslų tokiose srityse, kaip klimato kaita, – teigė už apžvalgą atsakinga Europos Audito 
Rūmų narė Eva Lindström. – Atsižvelgiant į ES įsipareigojimą DVT, mes tikimės, kad Komisija 
turėtų galėti pateikti ataskaitą dėl pasiektų rezultatų.“ 

Šiuo metu Eurostatas pristato DVT statistines tendencijas Europos Sąjungoje, iš esmės 
remdamasis iš valstybių narių gauta informacija. Tačiau Komisija dar neteikia ataskaitų dėl ES 
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biudžeto ir politikų indėlio įgyvendinant tvaraus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Viena išimtis 
yra išorės veiksmų sritis, kurioje Komisija savo veiksmingumo ataskaitų sistemą pritaiko tvarumui. 

Šiame kontekste auditoriai pažymi, kad ES vis dar nėra nustačiusi tvaraus vystymosi iki 2030 m. 
strategijos, kurioje būtų nustatyti ES aktualūs DVT ir bendrieji bei darbiniai tikslai, apie kuriuos 
turi būti teikiamos ataskaitos. Neseniai Komisija žengė žingsnį teisinga linkme ir paskelbė 
diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame pristatomi tvarios Europos scenarijai. Vis dėlto šiame 
dokumente nėra pateikta trūkumų analizė, kurioje būtų nurodyta, ką dar ES turi padaryti 
biudžeto, politikos ir teisėkūros srityse; jame taip pat nėra aptartas ES išlaidų programų indėlis 
įgyvendinant DVT. 

Iki šiol tvarumo ataskaitas yra paskelbusios dvi Europos įstaigos – Europos investicijų bankas ir ES 
intelektinės nuosavybės tarnyba. Kalbant apie kitas ES institucijas ir agentūras, auditoriai nustatė, 
kad jos iš esmės teikia informaciją apie tai, kaip organizacijos veikla, pavyzdžiui, jos popieriaus ar 
vandens naudojimas, veikia tvarumą. Tačiau jos neteikia informacijos apie tai, kaip jos įtraukė 
tvarumo aspektus į savo planus ir strategiją. 

Apžvalgoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tvarumo ataskaitų audito sudėtingumą. Auditoriai 
teigia, kad tvarumo rizikos dažnai yra finansinės rizikos, todėl tvarumas yra toks svarbus 
sprendimų priėmimo procese. Be to, tvarumo ataskaitoms teikiamas išorės patikinimas gali 
didinti patikimumą ir suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą teikiama informacija bei sumažinti 
ekologinio manipuliavimo, t. y. ataskaitų naudojimo vien viešųjų ryšių tikslais, riziką.  

Auditoriai nustatė keturis uždavinius: 

o parengti ES strategiją, skirtą tvarumui ir DVT po 2020 m.;  

o įtraukti tvarumą ir DVT į ES biudžetą ir veiksmingumo planus;  

o tobulinti tvarumo ataskaitų teikimą ES institucijose ir agentūrose; 

o padidinti patikimumą pasitelkiant auditą. 

Pastabos leidėjams 

Dabartinės ES prievolės pagal Direktyvą 2014/95 dėl su tvarumu susijusios informacijos teikimo 
taikomos dideliems viešojo intereso subjektams. Iš viso jos taikomos apie 7 400 išvardytų įmonių, 
bankų, draudimo bendrovių ir kitų valstybių narių nustatytų subjektų. Paprastai tai yra didelės 
įmonės, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų. Organizacijos gali skelbti informaciją kaip 
atskirą ataskaitą, kaip savo finansinių arba metinių ataskaitų dalį arba kitomis formomis. 

Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga „Tvarumo ataskaita. ES institucijų ir agentūrų pažangos 
įvertinimas“ paskelbta jų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. Skubioje atvejo 
apžvalgoje pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas. JI nėra audito 
ataskaita.  

Birželio 17 d. (pirmadienį) Briuselyje auditoriai rengia pirmą aukšto lygio forumą dėl tvarumo 
ataskaitų. Daugiau informacijos pateikta Audito Rūmų interneto svetainėje. 
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