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Кратко изложение 
I Европейският съюз е поел ангажимент да изпълнява Програмата за устойчиво 
развитие до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР). В настоящия 
преглед се анализира състоянието на докладването по показателите за устойчиво 
развитие във връзка с постигането на ЦУР и устойчивост на равнището на ЕС, 
както и докладването от отделните институции и агенции на ЕС. 

II Докладването за устойчиво развитие представлява практиката на измерване, 
оповестяване и отчитане пред вътрешните и външните заинтересовани страни за 
организационната дейност за постигане на целта за устойчиво развитие. Това е 
инструмент както за управление, така и за отчетност. То включва докладване 
относно начина, по който дадена организация съобразява дейността си 
с въпросите на устойчивото развитие, както и нейното екологично, социално 
и икономическо въздействие. 

III Няма конкретно правно задължение Комисията или другите институции на ЕС 
да изготвят доклади за устойчиво развитие. Тъй като ЕС по принцип се е 
ангажирал с изпълнението на ЦУР и с постигането на целите за устойчиво 
развитие, се очаква тези доклади да бъдат неразделна част от годишните 
докладиза дейността и резултатите.  

IV Този преглед показва, че Комисията не докладва относно приноса на 
бюджета на ЕС или дадена политика на ЕС за постигане на ЦУР. Едно изключение 
е областта на външната дейност, където Комисията е започнала да адаптира 
системата си за отчитане на изпълнението към ЦУР и показателите за устойчиво 
развитие. Неотдавна Комисията публикува документ за размисъл, в който описва 
определени свои политики, свързани с ЦУР. Статистическата служба на ЕС 
(Евростат) публикува общо описание на „напредъка към постигането на ЦУР 
в контекста на ЕС“. В него обаче не се прави опит за измерване на приноса на 
политиките и бюджета на ЕС за изпълнението на Програмата до 2030 г. 

V Настоящият преглед също така показва, че до голяма степен все още не 
съществуват предпоставки за подходящо докладване за устойчиво развитие. 
Комисията е публикувала документ за размисъл, в който се описват сценарии за 
устойчива Европа, но понастоящем тя няма стратегия на ЕС, която да обхваща ЦУР 
до 2030 г.  
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VI В настоящия преглед се разглежда и какво правят институциите (освен 
Комисията) и агенциите на ЕС в областта на докладването за устойчиво развитие. 
ЕСП установи, че една институция на ЕС – Европейската инвестиционна банка – 
и една агенция – Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – 
публикуват доклад за устойчиво развитие. Другите институции и агенции на ЕС 
събират известна информация във връзка с отделни аспекти на устойчиво 
развитие и понякога я публикуват, но тя често е откъслечна и непълна и не 
обхваща като цяло устойчивото развитие. Информацията е свързана главно 
с начина, по който функционирането на организациите се отразява на практика 
върху устойчивото развитие, а не с това как са взели предвид устойчивостта 
в общата си стратегия и дейност. 

VII В настоящия преглед се открояват ползите за организациите, ангажирани 
с докладване за устойчиво развитие, и се описват тенденциите в одитирането на 
доклади за устойчиво развитие. В него са представени и примери за практики 
в държавите членки както в публичния, така и в частния сектор.  

VIII ЕСП установи четири предизвикателства пред докладването за устойчиво 
развитие в институциите и агенциите на ЕС: 

o Разработване на стратегия на ЕС за периода след 2020 г., която обхваща ЦУР 
и изграждането на устойчиво развитие  

o Интегриране на показателите за устойчиво развитие и ЦУР в бюджета на ЕС 
и в рамката на изпълнението 

o Налагане на практика за докладване по показателите за устойчиво развитие 
в институциите и агенциите на ЕС 

o Повишаване на надеждността на докладите за устойчиво развитие чрез 
одитиране 
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Въведение 

Устойчиво развитие и изграждането на устойчивост 

01 Устойчивото развитие често се определя като „развитие, което отговаря на 
нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите 
поколения да посрещат своите нужди“1.  

02 То се разбира като цялостен подход, обединяващ трите стълба на 
екологичната, социалната и икономическата устойчивост2. Тяхното интегриране 
не е непременно свързано с компромис между опазването на околната среда 
и икономическото развитие3. Нещо повече, устойчивото развитие може да 
създава работни места и растеж4. 

03 Устойчивостта получава по-голямо внимание след осъзнаването, че 
изменението на климата вече пречи на икономиките и обществата, като засяга 
различни части от обществото по различни начини5. Това показва, че 
измеренията на устойчивостта в екологичен, социален и икономически аспект са 
тясно свързани. Европейският център за политическа стратегия – аналитичният 
център на Комисията – изтъква пренебрегването на тези връзки като един от 
основните рискове за устойчивото бъдеще на ЕС6. 

04 Приемането на Програмата до 2030 г.7 и нейните 17 цели за устойчиво 
развитие (ЦУР) от Общото събрание на ООН даде значителен нов стимул за 
устойчивото развитие в целия свят. ЦУР (фигура 1) се основават на трите главни 
аспекта на устойчивото развитие и включват елементи на икономическо развитие, 
социално приобщаване и устойчиво управление на опазването на околната 
среда8. За разлика от своя предшественик – Целите на хилядолетието за развитие 
– ЦУР са универсални и са насочени към всички държави. 
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Фигура 1 – 17-те цели за устойчиво развитие 

 
Източник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © 
Организация на обединените нации. 

05 ЕС и неговите държави членки9 са се ангажирали да изпълнят Програмата до 
2030 г. и да дадат своя принос към постигането на ЦУР. Освен това устойчивото 
развитие е застъпено в Договорите за ЕС (каре 1). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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Каре 1 

Ангажиментът и разбирането на ЕС за устойчиво развитие 

Ангажирайки се с Програмата до 2030 г., Комисията посочи, че: „ЕС е решен да 
осигури развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на 
риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди. 
Същността на устойчивото развитие се състои в достоен живот за всички 
в рамките на ресурсите на планетата, което съчетава икономически 
просперитет и ефективност, мирни общества, социално приобщаване 
и отговорност към околната среда“. 

„Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще – Европейски действия 
за устойчивост“ 

Устойчивото развитие е поставено като цел в Договорите за ЕС преди 
Програмата до 2030 г.: 

ЕС „ще работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на 
балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна 
социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален 
прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната 
среда… и допринася за устойчивото развитие на планетата…“. 

Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 

Устойчивото развитие е важен елемент от целите на външната дейност на ЕС, 
където ЕС следва:  

г) да подпомага устойчивото развитие в икономическо и социално отношение 
и в областта на опазването на околната среда в развиващите се страни, 
с основна цел изкореняване на бедността; 

Член 21, параграф 2 от ДЕС 

Докладване по показателите за устойчиво развитие 

06 Докладването по показателите за устойчиво развитие е практиката на 
измерване, оповестяване и отчитане пред вътрешните и външните 
заинтересовани страни за организационната дейност спрямо целта за устойчиво 
развитие. То включва докладване относно начина, по който дадена организация 
съобразява своята дейност с въпросите на устойчивото развитие, както и нейното 
екологично, социално и икономическо въздействие. Глобалната инициатива за 
отчитане (ГИО), основен участник в подпомагането на това развитие и издател на 
най-често използваните стандарти10, определя доклада за устойчиво развитие 
като „доклад, публикуван от дадено дружество или организация, относно 
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икономическото, екологичното и социалното въздействие, причинено от 
ежедневната му дейност. В доклада за устойчиво развитие също така се 
представят ценностите и модела на управление на организацията и се посочва 
връзката между нейната стратегия и ангажимента ѝ за постигане на устойчива 
глобална икономика“11. В докладите за устойчиво развитие в частния сектор ЦУР 
се вземат под внимание във все по-голяма степен12. 

07 Практиката за докладване за устойчиво развитие се е развила в частния 
сектор и постепенно се разпространява в публичния сектор, където може да се 
извършва от държавни дружества или правителствени организации. Като 
посочваме примери от частния сектор, в настоящия преглед бихме желали да 
покажем възможностите за развитие на докладите за устойчиво развитие. 
В частния сектор се използват различни термини за обозначаване на доклада за 
устойчиво развиетие: „доклад за нефинансова информация“; „доклад за 
корпоративната социална отговорност (КСО)“; „доклад за екологичното, 
социалното и управленското (ЕСУ) въздействие“. Той е част и от „разширения 
външен доклад (РВД)“ или „интегрирания доклад“. В настоящия преглед се 
използва терминът „доклад за устойчиво развитие“. 

08 Въпреки горепосоченото всеобхватно определение, докладите за устойчиво 
развитие в частния сектор се различават значително – от докладване само за 
определено екологично въздействие от дейността на дадено дружество, 
например използването на вода, до докладване за по-всеобхватното интегриране 
на аспекти на устойчиво развитие в неговите бизнес процеси като цяло, например 
как изменението на климата намалява наличието на вода и застрашава неговия 
бизнес модел13. На фигура 2 са показани тези две перспективи: въздействието, 
което може да окаже дадена организация чрез своята дейност върху 
изменението на климата, и въздействието, което може да има изменението на 
климата върху стопанската дейност. 
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Фигура 2 – Две перспективи на докладите за устойчиво развитие, 
като се разглежда примерът с изменението на климата14 

 
Източник: ЕСП въз основа на консултативния документ на Комисията относно актуализирането на 
незадължителните насоки за докладване на нефинансова информация. 

09 С Директива 2014/95 ЕС направи задължително докладването на 
нефинансова информация за определена минимална информация за устойчивото 
развитие от страна на някои големи предприятия (каре 2). Примери за 
докладване в публичния сектор и от държавните предприятия могат да бъдат 
намерени в някои държави членки15 (каре 3). 

Въздействие на изменението на 
климата върху организацията

Въздействие на организацията върху 
изменението на климата
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Каре 2 

С Директива 2014/95/ЕС е въведено задължение за докладване за 
някои големи предприятия16 

Настоящите задължения на ЕС за докладване на информация, свързана 
с устойчиво развитие, се прилагат за големите предприятия от обществен 
интерес. Те се отнасят общо за приблизително 7 400 дружества, регистрирани 
на фондовата борса, банки, застрахователни дружества и други предприятия, 
определени от държавите членки17. Съгласно директивата обикновено това са 
големи предприятия с повече от 500 служители. 

Съгласно проучване от 2017 г. на ГИО, CSR Europe и Accountancy Europe относно 
прилагането на директивата, някои държави членки са разширили приложното 
ѝ поле18. Например Швеция е намалила прага от 500 на 250 служители, а както 
Швеция, така и Дания изискват от всички големи предприятия да представят 
декларации с нефинансова информация. Такъв е случаят и с испанските 
дружества с оборот от 2 млрд. евро и 4 000 служители. Някои държави членки 
прилагат директивата по отношение на контролирани от държавата 
предприятия и големи общини19. 

Няколко държави членки изрично са включили пенсионни фондове 
и дружества за управление на активи20. Обединеното кралство и Люксембург, 
където се намират най-големите сектори на инвестиционните фондове в ЕС, не 
са предприели тази стъпка. 

Вж. точка 18 за това какви данни за устойчиво развитие се докладват.  
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Каре 3 

Докладване за устойчиво развитие в държавните предприятия 
в Швеция 

Докладването относно въздействието на устойчивото развитие върху тяхната 
стопанска дейност и относно тяхното въздействие по отношение на устойчивото 
развитие се практикува от държавните предприятия в Швеция от 2008 г. От 47-
те държавни предприятия в Швеция с обща стойност 53,3 млрд. евро се изисква 
в годишните си доклади да предоставят информация за поставените от тях 
финансови и нефинансови цели, тяхното изпълнение и начина, по който се 
справят с въпросите на устойчивото развитие като цяло. В политиката за 
държавната собственост от 2017 г. се посочва, че държавните предприятия 
„следва да анализират глобалните цели за устойчиво развитие на Програмата 
до 2030 г., за да определят целите, върху които всяко предприятие оказва 
въздействие и за които допринася чрез своята дейност“. 

10 В Програмата до 2030 г. правителствата се насърчават да изпращат на ООН 
доброволни национални доклади за напредъка на тяхната държава към 
постигането на ЦУР. Тези доклади следва да бъдат относно резултатите на 
държавата по отношение на постигането на целите за устойчиво развитие. От 
март 2019 г. насам 24 от 28-те държави-членки на ЕС са изготвили такъв доклад21. 
Докладването до ООН може също да се осъществява на равнището на ЕС 
и Съветът и Парламентът са поискали от Комисията да изготви доклад за ООН22 
(точка 56). 

11 На фигура 3 е представен преглед на различните равнища на докладване 
относно устойчивото развитие. 
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Фигура 3 – Кой може да изготвя доклади за устойчиво развитие? 

 
Източник: ЕСП. 

Основания за изготвянето на доклади за устойчиво 
развитие 

12 В частния сектор дружествата докладват относно устойчивостта до голяма 
степен в отговор на исканията на инвеститорите, гражданското общество 
и потребителите. Финансовите пазари и инвеститорите оказват все по-голям 
натиск върху дружествата да оповестяват рисковете за устойчиво развитие. 
Причината за това е, че те все повече се разглеждат и като финансови рискове. 
Например оповестяването от дружествата на информация за свързаните 
с климата рискове и възможности позволява на инвеститорите да оценят по-
добре инвестициите и активите и да вземат бизнес решения по-ефективно23. 

13 Предприятията от частния сектор и публичният сектор имат различни мотиви 
за действие — докато предприятията в крайна сметка трябва да реализират 
печалби, публичният сектор е по-заинтересован от предоставянето на 
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обществени блага. Тъй като обаче удовлетвореността на заинтересованите страни 
е решаваща и за двата сектора, мотивацията и ползите от докладването може да 
бъдат сходни в частния и в публичния сектор. На фигура 4 е показана различната 
мотивация във връзка с двете основни цели на докладването: (1) инструмент за 
управление и (2) инструмент за търсене на отговорност от управлението или от 
дадена организация. 

14 Като цяло докладването за устойчиво развитие в публичния сектор 
предоставя рамка за обвързване на финансовите резултати с използването от 
организацията на значителните ресурси и връзки, от които зависи, както и на 
нейното въздействие върху тях24. Чрез изискването за докладване на ключовите 
резултати на една публична организация, тя може да повиши своята прозрачност 
и отговорност за отчитане и да предостави насоки за управление и етично 
поведение25. 

Фигура 4 – Вътрешна и външна мотивация за докладването за 
устойчиво развитие 

 
Източник: ЕСП. 

Какво трябва да съдържат докладите за устойчиво развитие 
и къде да бъдат публикувани 

15 Основното понятие за определяне какво да се докладва е „съществеността“. 
Приема се, че ще бъдат публикувани само „съществени“ или важни въпроси; 
поради това предоставената от организациите информация може да варира 
значително в зависимост от тяхната преценка за същественост. В сравнение 
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с финансовото отчитане, където съществеността се определя с финансово 
измерение, при докладването за устойчиво развитие определянето на 
съществеността е по-сложно и понякога не толкова конкретно (каре 4). 
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Каре 4 

Различно определение на „същественост“ при финансовите 
и нефинансовите доклади 

При финансовите доклади ЕС определя „съществената“ информация като 
„информация, чието пропускане или невярно представяне би могло 
с основание да се очаква да окаже влияние върху решенията, които 
ползвателите вземат въз основа на финансовите отчети на предприятието. 
Същественият характер на отделните позиции се оценява във връзка с други 
подобни позиции“26. 

При нефинансовото докладване съществената информация представлява 
такава информация, която се оповестява в степен, необходима за разбиране на 
развитието, изпълнението, позицията и въздействието на дейността на 
[дружеството]“27. 

Според ГИО, докладите за устойчиво развитие следва да обхващат „аспекти, 
които: отразяват значимото икономическо, социално и екологично въздействие 
на организацията; или оказват съществено въздействие върху оценките 
и решенията на заинтересованите страни“28 – това означава, че съществеността 
за дадена организация следва да бъде оценена и съобразно това, което 
заинтересованите страни считат за съществено за тази организация (например 
мнението на инвеститорите). 

16 В каре 5 е показано какво би могло да означава на практика докладването 
на нефинансова информация. 

Каре 5 

Докладване на нефинансова информация в банка и в пивоварна 

Една банка може да счита, че потреблението на вода в нейните офиси 
и клонове не е съществен въпрос, който трябва да бъде включен в доклада за 
дейността. Тя по-скоро може да счете, че социалното и екологичното 
въздействие на проектите, които финансира, и ролята ѝ в подпомагането на 
реалната икономика на дадени град, регион или страна, може да представляват 
съществена информация29. 

За разлика от това, една пивоварна може да счита, че потреблението на вода по 
време на производството на бира е съществен въпрос и да го включи в доклада 
за дейността. Тя може да оповести и въздействието на изменението на климата 
върху нейната стопанска дейност заради потенциалния недостиг на вода 
в различните производствени обекти. 
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17 За да се поясни кое е съществено и какво представляват значимите 
икономически, екологични и социални аспекти, няколко организации са 
разработили насоки (или доброволни стандарти) за докладване за устойчиво 
развитие в частния сектор: например ГИО, Съветът по международно 
интегрирано отчитане (IIRC) и Съветът за стандарти за отчитане на устойчивото 
развитие (SASB). От тях най-широко използвани са тези на ГИО. През 2019 г. 
„Диалогът за докладването за корпоративната отговорност“ обедини няколко от 
тези организации30, за да се постигне по-добра съгласуваност между рамките за 
улесняване на изготвянето на доклади и подобряване на информацията в тези 
доклади в полза на основните заинтересовани страни, по-специално на 
инвеститорите31. 

18 Директива 2014/95 на ЕС относно докладването на нефинансова 
информация и насоките на Комисията позволяват използването на всички тези 
съществуващи рамки32. Като минимум, докладването трябва да съдържа 
информация, свързана с въпроси от екологично, социално естество или свързани 
с работниците и служителите, зачитането на правата на човека, борбата 
с корупцията и подкупите въпроси33. За подгрупа от предприятия докладването 
относно многообразието (например по отношение на половете) е задължително.  

19 От самото начало целта на директивата беше да обхване въздействието, 
което оказват дружествата върху устойчивото развитие, и обратното – какво 
въздействие оказват върху дружествата предизвикателствата на устойчивото 
развитие. Изследванията обаче показват, че обикновено отчитането от страна на 
организациите е насочено към първото, т.е. към неща като тяхното екологично 
въздействие. Налице е по-малка отчетност във връзка с начина, по който 
дружествата са засегнати от рисковете, свързани с устойчиво развитие, и как те 
интегрират тези рискове в своя бизнес модел34. 

20 Според Комисията, все още съществуват значителни пропуски и e належащо 
да се предприемат допълнителни подобрения в количеството, качеството 
и съпоставимостта на оповестената информация, за да се отговори на 
потребностите на инвеститорите и другите заинтересовани страни35. 
В съответствие с международните развития36, Комисията проведе обществена 
консултация през пролетта на 2019 г. относно актуализирането на насоките за 
прилагане на директивата, за да предостави повече насоки във връзка 
с оповестяването, свързано с климата37. За финансовия сектор, където Комисията 
установи, че институционалните инвеститори, управителите на активи 
и финансовите консултанти все още не вземат предвид по последователен начин 
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факторите и рисковете за устойчивото развитие в процеса на инвестиране, също 
беше предложено специално законодателство38. 

21 Организациите могат да публикуват информация като самостоятелен доклад 
или като част от финансовите или годишните си отчети, или да я представят под 
друга форма. Например директивата на ЕС предоставя възможност за избор на 
варианта и само малка част от държавите членки39 са решили да изискат 
публикуване в интегриран вид40. По отношение на отговорността за отчитане 
и прозрачността спрямо заинтересованите страни няколко професионални 
организации препоръчват организациите да публикуват информацията 
в годишните и финансовите си отчети или в годишните доклади за управлението, 
с цел подобряване на тези стойности41. В случая на Европейската комисия ЕСП по-
рано препоръча тя да представя единен доклад относно отчетността или набор от 
доклади. Това следва да включва, наред с други неща, доклад за нефинансовите 
резултати, информация за дейностите и изявления за фискалната устойчивост 
в средносрочен и дългосрочен план42.   
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Обхват и подход на прегледа 
22 В настоящия преглед е представен общ преглед на начина, по който ЕС 
и неговите институции и агенции докладват за устойчивото развитие. В него се 
анализира практиката на докладване относно постигането на целите за устойчиво 
развитие (ЦУР) на равнището на ЕС и на докладването за устойчиво развитие на 
отделните институции и агенции на ЕС. 

23 ЕСП извърши настоящия преглед по четири основни причини: 

o Съветът и Европейският парламент призовават Комисията да докладва на 
ООН през 2019 г. относно вътрешното и външното изпълнение от ЕС на 
Програмата до 2030 г.43 Европейският парламент призовава също за 
ежегодно докладване относно напредъка на ЕС в изпълнението на ЦУР44. 

o 2018 г. беше първата година, в която съгласно правото на ЕС от големите 
предприятия от обществен интерес се изискваше да докладват информация 
относно устойчивото развитие45. С оглед на подхода за даване на пример 
ЕСП пожела да разбере какво са направили в тази област институциите 
и агенциите на ЕС. 

o С наближаването на 2030 година е налице широко признание сред 
държавите-членки на ЕС, предприятията и гражданското общество, че е 
необходима засилена ангажираност за постигане на целите за устойчиво 
развитие46. Практиката на докладване за устойчиво развитие може да 
допринесе за превръщането на този ангажимент в действие. 

o Докладването за устойчиво развитие е една от задачите в ЦУР, като се 
насърчават дружествата, и по-специално големите и транснационалните 
дружества, да прилагат устойчиви практики и да интегрират данните за 
устойчиво развитие в цикъла на своите отчети. 

24 В настоящия преглед ЕСП разглежда предпоставките за значимо докладване 
за устойчиво развитие и представя състоянието на тази практика в органите на ЕС. 
ЕСП оценява ролята на одиторите в тази област и разглежда предизвикателствата, 
произтичащи от постигането на напредък по отношение на докладването за 
устойчиво развитие. 

25 Настоящият преглед не е одит. Това е преглед, основан най-вече на 
публично достъпна информация. За прегледа е използвана извършената работа 
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във връзка с годишните доклади и няколко специални доклада на Сметната 
палата. ЕСП проведе също така събеседвания и анкета. Повече информация за 
нашата методология може да бъде намерена в приложение II. 

  



 21 

 

Предпоставки за докладване за 
устойчиво развитие 
26 Един доклад относно устойчивостта е резултат от процес. В настоящия 
раздел са описани предпоставките за значимо докладване за устойчиво развитие 
въз основа на съществуващите насоки и рамки. ЕСП се съсредоточава по-
специално върху ключови предпоставки: 

o Участие на заинтересованите страни 

o Разработване на стратегия  

o Интегриране на аспекти на устойчивото развитие в бюджетния процес въз 
основа на цели, измервани чрез показатели. 

Участие на заинтересованите страни 

27 Участието на заинтересованите страни е от решаващо значение през целия 
процес на докладване относно устойчиво развитие. Комисията признава 
значението на мнението на гражданите и други заинтересовани страни при 
разработването на политиките на ЕС47. Освен Съвета и Парламента, които търсят 
отговорност от Комисията, гражданите, данъкоплатците, предприятията 
и гражданското общество в ЕС са заинтересовани страни за институциите 
и агенциите на ЕС в тяхното докладване за устойчиво развитие(фигура 5). 



 22 

 

Фигура 5 – Заинтересовани страни по отношение на докладването за 
устойчиво развитие 

 
Източник: ЕСП въз основа на ГИО 101. 

28 В неотдавнашен пример за участието на заинтересованите страни, 
Комисията създаде многостранна платформа за ЦУР, която да подкрепя и съветва 
Комисията и всички заинтересовани страни, участващи в изпълнението на целите 
за устойчиво развитие на равнище ЕС48. Платформата се състои от 30 
представители на гражданското общество, публичния и частния сектор49. 

Разработване на стратегия 

29 За да бъде значимо докладването, то трябва да бъде интегрирано 
в стратегическите цели на дадена организация и в целия ѝ политически/бизнес 
цикъл. По този начин устойчивото развитие се превръща в неразделна част от 
нейната рамка за управление на изпълнението (фигура 6)50. На различните етапи 
се осъществява обмен на информация, а използването на информация е важно 
през целия процес. 
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Фигура 6 – Основни стъпки към интегрирането на аспекти на 
устойчивото развитие в рамките на изпълнението 

 
Източник: ЕСП. 

30 Според ОИСР и Съвместния изследователски център на ЕС, поради многото 
полезни взаимодействия и взаимно допълване — но също и потенциални 
компромиси — между ЦУР51, е необходим систематичен подход, с който да се 
гарантира съгласуваност на политиките и да се идентифицират, разберат 
и управляват взаимодействията между тясно свързаните помежду си цели за 
устойчиво развитие (ЦУР). ЕСП разгледа дали ЕС, и по-специално Комисията, 
разполагат със стратегии за осигуряване на цели и задачи, по които да се 
докладва. 

31 След приемането на Програмата до 2030 г. през 2015 г. Комисията публикува 
съобщение, в което се посочва, че целите за устойчиво развитие са вече 
разгледани в действията на ЕС и в неговата обща стратегия (стратегията 
„Европа 2020“ и 10-те приоритета на Комисията „Юнкер“)52. Поради това 
Комисията не е счела за необходимо да извършва каквито и да е промени 
в стратегическата рамка. Като резултат, съществуващите цели, с изключение на 
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някои, свързани с енергетиката и климата53, са определени и подложени на 
мониторинг до 2020 г., вместо до 2030 г.54 

32 Според Комисията една причина за този подход е бил фактът, че при появата 
през 2015 г. на Програмата до 2030 г. многогодишната финансова рамка (МФР) на 
ЕС за периода 2014 – 2020 г. вече е била в процес на изпълнение (фигура 7). 

Фигура 7 – Графици на основните стратегии на ЕС и на Програмата 
до 2030 г.  

 
Източник: ЕСП. 

33 В някои от своите предишни доклада Сметната палата признава 
политическите трудности на тези обстоятелства и коментира относно 
припокриващите се и несинхронизираните стратегически рамки и мандати55. По 
време на изготвянето през 2018 г. на МФР за периода 2021 – 2027 г. обаче все 
още нямаше цялостна стратегия на ЕС за периода след 2020 г. Сметната палата 
вече е посочила, че предложенията за МФР за периода 2021—2027 г. са 
публикувани, без да бъдат подкрепени от общата стратегия на ЕС или набора от 
цели56. 

34 Комисията информира Сметната палата, че, според нея, политическите цели, 
поставени в Декларацията от Братислава от 2016 г. и Декларацията от Рим от 
2017 г.57, са достатъчни за проектиране на МФР за периода 2021—2027 г. В някои 
предложения за МФР сред целите на инструмента изрично се посочва приносът 
за постигането на ЦУР (например „Хоризонт Европа“). 

35 Европейският парламент58, Европейският съвет59 и Съветът на ЕС60 
многократно са призовавали за прилагането на стратегия за Програмата до 2030 г. 

Стратегия „ЕС 2020“
2010 – 2020 г.

Комисията „Юнкер“
2014 – 2019 г.

Многогодишна финансова рамка
2014 – 2020 г.

Програма до 2030 г.
2015 – 2030 г.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
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През 2017 г. Европейският парламент и Съветът призоваха Комисията да 
представи всеобхватна стратегия за изпълнението на ЦУР61. Според Съвета тази 
стратегия е следвало да бъде приложена до средата на 2018 г., за да ръководи 
всички политики и програми на ЕС, включително както междинните, така 
и дългосрочните цели, и да определи визията на Европа за устойчива Европа след 
Програмата до 2030 г. През 2018 г. Европейският съвет счете, че в изготвения от 
Комисията Документ за размисъл следва да се проправи пътя за всеобхватна 
стратегия за изпълнение през 2019 г.62 

36 Комисията публикува „Документ за размисъл“ за устойчивото развитие през 
януари 2019 г.63, който първоначално беше планиран за по-рано. Документът 
съдържа три сценария за бъдещето като вдъхновение за работата на следващата 
Комисия за подпомагане на прехода към устойчива Европа до 2030 г.: 

1) Цялостна стратегия на ЕС по отношение на ЦУР, която да насочва действията 
на ЕС и неговите държави членки; 

2) Продължаване на интегрирането на ЦУР във всички съответни политики на 
ЕС от Комисията, без да се налагат обаче действия на държавите членки; 

3) Поставяне на по-силен акцент върху външната дейност при засилване на 
амбициите за устойчивост на равнището на ЕС. 

37 Документът за размисъл съдържа подходящ анализ и данни. В него е 
предоставено и описание на избрани политически инициативи на Комисията, 
свързани с ЦУР, и са представени областите на политиката, които са от значение 
за устойчивото развитие. Това е стъпка в правилната посока. В него обаче са 
представени тенденциите в ЕС, а не резултатите от политиката на ЕС и/или 
приносът на бюджета на ЕС за изпълнението на ЦУР. 

38 В документа за размисъл са откроени някои области, в които според 
Комисията следва да се направи повече. Той обаче не съдържа анализ на 
пропуските, който да показва как ЦУР се вписват в съществуващите приоритети, 
нито оценка на това какво още трябва да се направи по отношение на политиката 
и законодателството на ЕС64. Съветът призова за такъв анализ на пропуските през 
2017 г. и Парламентът, след публикуването на документ за размисъл през 2019 г., 
подкрепи това искане65. 
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Интегриране 

39 Интегрирането на въпросите на устойчивото развитие в основните 
бюджетни процеси, стопански цели или политики е друга предпоставка за 
докладване за устойчиво развитие.  

40 През 2016 г. Комисията посочва, че ще интегрира целите за устойчиво 
развитие в политиките и инициативите на ЕС, като превърне устойчивото 
развитие в основен ръководен принцип за всички европейски политики66. За да 
уведоми дали и по какъв начин се е осъществило това интегриране, Комисията е 
започнала да предоставя известна информация. От 2017 г. програмните 
декларации съдържат общи описания (без да се определят финансови стойности) 
на начина, по който съответната програма допринася за постигането на ЦУР. През 
2018 г. Комисията е изготвила диаграма, в която се описват подбрани разходни 
програми по отношение на ЦУР и се открояват най-актуалните инициативи. 
Комисията счита, че почти всяка програма допринася за постигането на една или 
повече от целите за устойчиво развитие67. Комисията обаче подчертава, че тази 
информация е за „информационни цели“ ( а не за целите на докладването). Като 
изключим областта на външната дейност, няма систематичен анализ или рамка за 
докладване относно начина, по който отделните програми или части от бюджета 
допринасят за изпълнението на ЦУР. 

41 Европейската група от аналитични центрове е установила, че 
картографирането от Комисията на въпросите относно устойчивото развитие е 
полезно за целите на комуникацията, но не е помогнало на Комисията да 
превърне устойчивото развитие в приоритет за финансирането от ЕС в неговите 
области на политиката68. Европейският парламент също призовава Комисията да 
подобри „интегрирането на устойчивото развитие във всички механизми за 
финансиране и бюджетни редове“ и „да подобри докладването с цел постигане 
на общи резултати чрез МФР“69. 

42 Интегрирането в бюджета на хоризонтални въпроси (като например 
изменението на климата и равенството между половете) не е лесно. В своя 
доклад от 2016 г. относно интегрирането на въпроси относно климата70 ЕСП 
подчертава, че интегрирането в бюджета на ЕС дори само на една ЦУР 
(смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях) 
поражда редица предизвикателства. ЕСП посочи необходимостта от всеобхватна 
рамка за докладване с показатели за наблюдение на действителните разходи за 
действия по климата и свързаните с тях резултати. Тези показатели може да бъдат 
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подходящи за измерване на напредъка към постигането на ЦУР за действия по 
климата. 

43 Освен използването им при картографирането на бюджети, ЦУР могат да се 
използват за подобряване на показатели, за оценка или проследяване на 
разходването на бюджета (фигура 8). Някои държави членки са започнали да 
интегрират Програмата до 2030 г. в бюджетните си процеси. Понастоящем 
картографирането на бюджети спрямо ЦУР се среща по-често, отколкото 
използването на ЦУР като инструмент за изпълнение и управление при 
разпределянето на ресурсите и при преговори. 

Фигура 8 – Как ЦУР може да се използват в бюджетния процес 

 
Източник: ЕСП въз основа на Elisabeth Hege, Laura Brimont, Integrating SDGs into national budgetary 
processes („Интегриране на ЦУР в националните бюджетни процеси“), Institut du développement 
durable et des relations internationales, Проучване, № 5/18 юли 2018 г. 
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Доклади за устойчиво развитие 
в институциите и агенциите на ЕС 
44 Тъй като ЕС е поел ангажимент в областта ЦУР и устойчивото развитие, 
изпълнението на ЦУР и изграждането на устойчиво развитие са неразделна част 
от дейността на ЕС и неговите институции. Следователно би могло да се очаква 
докладите за устойчиво развитие да бъдат неразделна част от докладите за 
изпълнението. В момента няма конкретно правно задължение Комисията или 
другите институции на ЕС да изготвят доклади за устойчиво развитие. 

45 В настоящия раздел ЕСП анализира начина, по който Комисията и другите 
институции и агенции на ЕС докладват по показателите за устойчиво развитие. 
ЕСП установява дали институциите и агенциите на ЕС предоставят данни относно 
устойчиво развитие като част от своята рамка за докладване на изпълнението, 
било то в самостоятелен доклад относно устойчивото развитие или под някаква 
друга форма. 

46 В следващата част ЕСП се съсредоточава върху: 

i) докладването за устойчиво развитие като част от рамката за докладване 
на Комисията; 

ii) доклади на Евростат, и 

iii) доклади за устойчиво развитие, изготвени от една институция на ЕС 
и една агенция на ЕС, както и други съответни дейности. 

Доклади за изпълнението от страна на Комисията 

47 Отчитането на изпълнението е систематично събиране на данни 
и представяне на информация относно изпълнението на публичните политики, 
което включва както разходни инструменти (например безвъзмездна финансова 
помощ), така и неразходни инструменти (например регулиране). Неговата цел е 
да се оцени ефективността и ефикасността на политиките чрез сравняване на 
постигнатите резултати с определените цели и направените разходи (както 
финансови, така и нефинансови разходи, включително тези, наложени на 
заинтересованите страни). Подобно на докладите за изпълнението, докладите за 
устойчиво развитие имат две основни цели: (1) те са инструмент за отчетност, и 
(2) те са инструмент за управление. 
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48 Целта на рамката на Комисията за отчитане на изпълнението е да се измери 
нейната ефективност чрез използване на конкретни и общи цели и показатели. По 
нея резултати се докладват в отделни документи (фигура 9). Сметната палата 
редовно извършва оценка на няколко аспекта от рамката на изпълнението, 
показана по‐долу, включително дали информацията се използва от 
ръководството71. 

Фигура 9 – Рамката на Комисията за отчитане на изпълнението 

 
Източник: ЕСП. 

49 Отчитането на изпълнението на бюджета на ЕС обхваща следните ключови 
документи:  

1) програмни декларации, в които се определя връзката между програмите на 
ЕС и ЦУР; 

2) преглед на изпълнението на програмите, представящ всички програми на 
ЕС за разходите през 2014—2020 г., който се позовава на ЦУР в контекста на 
няколко програми72; 

3) Годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС, който 
показва как бюджетът на ЕС подкрепя политическите приоритети на ЕС. 
В него ЦУР се споменават предимно общо73и позоваването към тях е само 
като „интегрирани“. В документа също така се посочва, че информацията 
в програмните декларации не представлява официално докладване относно 
приноса на бюджета на ЕС към изпълнението на целите за устойчиво 
развитие74; 



 30 

 

4) Общ доклад за дейността на Европейския съюз, който представя на 
равнище ЕС резултатите, постигнати в дейността на ЕС и бюджета на ЕС. 
В него не се отчита приносът на бюджета или политиките на ЕС за 
изпълнението на ЦУР. 

50 Освен тези четири доклада, всяка генерална дирекция на Комисията, както 
и шестте агенции, пряко контролирани от Комисията (изпълнителни агенции), 
ежегодно докладват за своите постижения, инициативи и използването на 
ресурсите в своите годишни отчети за дейността. В повечето разгледани от ЕСП 
годишни отчети за дейността на Комисията за 2018 г. ЦУР се споменават най-
общо. Генералните дирекции, отговарящи за външните действия на ЕС, 
предоставят по-голямата част от информацията относно ЦУР, въпреки че Сметната 
палата откри, че те не са споменати в докладите на ГД „Енергетика“ или ГД 
„Мобилност и транспорт“75. 

51 Агенциите, които не се контролират пряко от Комисията 
(децентрализираните агенции), също публикуват годишни отчети, но Комисията 
не издава насоки относно това как да се изготвят тези отчети и не включва 
информацията за изпълнението от тези агенции в годишния си доклад за 
управлението и изпълнението. Агенциите обаче са създали доброволна мрежа 
(Мрежа за развитие на изпълнението), която е разработила списък с показатели 
за изпълнението. В някои от годишните отчети на агенциите за 2017 г. ЦУР се 
споменават в общ план, но в нито един от тях не е предоставена систематична 
информация по въпросите на устойчивото развитие и тяхната дейност не е 
свързана с ЦУР. 

52 В своите доклади за изпълнението Комисията предоставя информация, 
свързана с устойчиво развитие, но тя не се събира и представя систематично. 
Комисията обаче все пак измерва и докладва за своя принос към изпълнението 
на ЦУР в областта на външната дейност. Така например, през октомври 2018 г. тя 
прие „преработена рамка на ЕС за резултатите от международното 
сътрудничество и развитие“76. Това отразява какво се случва в държави като 
Чили, Дания, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Португалия и Република 
Южна Корея, където междуинституционална координация по целите за 
устойчиво развитие се ръководи от министерствата на външните работи77. 

53 Според Комисията преработената рамка ще даде възможност да се 
докладва за това как финансираните от ЕС78 действия са допринесли за 
изпълнението на ЦУР в страните партньори — както в МФР за сегашния период 
2014—2020 г., така и през периода 2021—2027 г. Освен това се очаква тя да се 
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използва за рамката за докладване на Комисията и в докладването пред ООН от 
страна на ЕС и държавите членки на всеки четири години (точка 5679). 
Документът посочва, че изготвената в резултат рамка може да допринесе за 
ефективно прилагане, прозрачност, отчитане и последователни послания за 
приноса на ЕС в напредъка към постигането на целите за устойчиво развитие 
в страните партньори80. 

Доклад на Евростат относно напредъка в постигането на 
целите за устойчиво развитие в контекста на ЕС 

54 От 2017 г. насам Евростат изготвя годишни доклади, съдържащи описание на 
напредъка към целите за устойчиво развитие в контекста на ЕС81. Целта на 
доклада е да се направи количествена оценка на напредъка на ЕС към постигане 
на ЦУР. Комисията обаче не се опитва да измери приноса на политиките 
и бюджета на ЕС за Програмата до 2030 г. 

55 В доклада на Евростат е предоставена информация за различни показатели 
и за напредъка по въпросите, свързани с ЦУР, и се съдържат данни, разбити по 
държави членки. Показателите, подбрани от Комисията въз основа на 
консултация със заинтересованите страни, съдържат главно статистическа 
информация, събрана от държавите членки. Показателите се оценяват спрямо 
целите на „ЕС 2020“ или други цели на политиката, когато има такива. В доклада 
също така се открояват действията на политиката на ЕС в конкретна област, но 
показателите не измерват ефективността на това действие на политиката на ЕС. 
Някои показатели са насочени към определени предизвикателства (каре 6). 
Европейският парламент приветства доклада на Евростат като важна стъпка към 
създаването на напълно развит механизъм на ЕС, но също така изтъква, че 
Евростат не може сам по себе си да обхване цялостно всички измерения на 
напредъка по ЦУР82. Сметната палата вече отправи критики към доклада на 
Евростат във връзка с пропуска да измери постигнатия напредък по отношение на 
поетия във връзка с ЦУР ангажимент да постигне неутралитет по отношение на 
деградацията на земята до 2030 г.83 
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Каре 6 

Пример за показатели на Евростат за ЦУР от 2019 г. 

ЦУР 13 – Предприемане на спешни действия за борба с изменението на 
климата и въздействието от него 

Напредъкът се измерва въз основа на следните показатели84: 

1) Емисии на парникови газове от гледна точка на територията (измерени 
спрямо целите за 2020 г.); 

2) Емисии на парникови газове – интензивност на енергийното потребление; 

3) Средно отклонение на температурата близо до повърхността; 

4) Икономически загуби, свързани с климата; 

5) Принос към международния ангажимент за 100 млрд. щатски долара 
разходи във връзка с климата; 

Предизвикателствата, свързани с тези показатели, включват следното: 

По отношение на показател № 1: 

а) Въпреки че това е международно договорен показател, аналитичните 
центрове на Комисията и някои изследвания посочват, че 
съсредоточаването единствено върху измерването води до риск да не се 
вземат предвид страничните ефекти, които възникват, когато развитите 
страни намаляват емисиите си на парникови газове чрез възлагане на 
производството от сектори с интензивно отделяне на емисии на други 
страни и внасяне на готовите продукти след това85; 

б) Целите за 2020 г. се използват във връзка с намаляването на емисиите на 
парникови газове, въпреки че съществуват и цели за 2030 г. и за 2050 г.86 
Както Сметната палата вече установи, за постигането на по-дългосрочни 
цели ще са необходими значително повече усилия87; 

По отношение на докладването по всички показатели: 

в) Тази тенденция не може да бъде изчислена поради липсата на достатъчно 
данни88. 

56 Комисията планира да използва доклада на Евростат, заедно с доклад 
относно въздействието от външните действия на ЕС върху постигането на ЦУР89, 
за да докладва в ООН през 2019 г. Това означава, че докладът от 2019 г. няма да 
обхваща приноса на бюджета и политиките на ЕС с изключение на външната 
дейност. 
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Информация за устойчиво развитие, предоставена от 
институциите и агенциите на ЕС 

57 ЕСП установи една институция на ЕС (Европейската инвестиционна банка) 
и една агенция на ЕС (Службата на Европейския съюз за интелектуална 
собственост), които публикуват доклад за устойчиво развитие (каре 7). 
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Каре 7 

Докладите за устойчиво развитие на ЕИБ и EUIPO 

Докладът на ЕИБ 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институция на ЕС, която се намира 
в Люксембург. Тя е „финансово независима“, разполага с капитал в размер на 
243 млрд. евро и над 3 800 служители90. В качеството си на „банката на ЕС“, ЕИБ 
предоставя финансови инвестиции и консултации за тях в целия свят91. 
Институцията публикува първия си доклад за устойчиво развитие през 2007 г.92 
и от 2008 г.93 нататък го съгласува с насоките за докладване на ГИО. 

Нейният последен доклад (2018 г.) съдържа два документа: Доклад за 
устойчиво развитие94 и Оповестявания във връзка с доклада за устойчиво 
развитие за 2018 г. В първия доклад е разгледан подходът на ЕИБ към 
устойчиви и иновативни финанси и инвестиции. В него се изтъква как 
опасенията във връзка с устойчивото развитие са били включени в оценката на 
проектите95 и се предоставят примери за участие на заинтересованите страни 
и информация за начина, по който това е осигурило отчетност в рамките на 
организацията. 

Във втория доклад, който е насочен към специалистите (анализатори, 
неправителствени организации, академичната общност и т.н.), е представена 
изчерпателна стандартизирана информация за екологичните и социалните 
аспекти и аспектите на управлението, както и за дейността на ЕИБ. 

Докладът на EUIPO 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост е 
децентрализирана агенция на ЕС, която се намира в Аликанте (Испания). Тя се 
самофинансира изцяло96, с бюджет в размер на 401 млн. евро и общо 
995 служители97. Задачите ѝ включват регистриране на търговски марки на ЕС, 
дизайни на Общността, европейско и международно сътрудничество и защита 
и прилагане на правата върху интелектуална собственост. 

През 2016 г. агенцията въведе рамка за корпоративна устойчивост, разработи 
стратегия за корпоративна социална отговорност и изготви първия си доклад за 
устойчиво развитие (за финансовата 2016 година) въз основа на стандартите на 
ГИО. Това е първата агенция на ЕС, изготвила доклад за устойчиво развитие. За 
доклада си за 2017 г. агенцията е решила по своя преценка да приведе 
в съответствие съдържанието му с Директивата на ЕС относно оповестяването 
на нефинансова и свързана с многообразието информация98. 

58 Като част от своя доклад за устойчиво развитие, ЕИБ и EUIPO анализират 
и публикуват своите рискове за устойчиво развитие. Тази дейност беше основана 
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на вътрешни и външни събеседвания. На фигура 10 е представена оценката на 
ЕИБ на съществеността. 

Фигура 10 – Оценка на ЕИБ на съществеността на въпросите относно 
устойчиво развитие  

 
Тълкуване: Значението на климата и околната среда е определено като много голямо както за 
заинтересованите страни, така и за ЕИБ, докато етиката и почтеността се считат за по-значими за 
заинтересованите страни в сравнение с мнението на ЕИБ. 
Източник: ЕИБ (2019 г.): Доклад за устойчиво развитие за 2018 г., стр. 11. 

59 Докладите за устойчиво развитие на ЕИБ и EUIPO съдържат информация 
относно това как организациите са взели под внимание въпросите относно 
устойчивото развитие в своите политики и дейности, както и относно 
въздействието на организацията по отношение на устойчивото развитие. Както 
показва примерът от ЕИБ в каре 8, въздействието на стопанската дейност на 
организацията може да бъде много по-голямо от това как функционирането на 
организацията се отразява върху устойчивото развитие. 
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Каре 8 

Въглероден отпечатък на избрани операции на ЕИБ по отпускане 
на заеми спрямо собственото въздействие на ЕИБ 

ЕИБ публикува информация за въглеродния отпечатък на финансираните от нея 
проекти.  

 
Източник: Доклад за устойчиво развитие за 2017 г. на ЕИБ. 

Таблицата по-горе показва, че CO2 се измерва в единици милиони тонове (млн. 
т), както и че общите абсолютни емисии са били 5,2 млн. тона CO2 еквивалент. 
Като относителна стойност финансираните проекти представляват намаление 
в размер на 2,9 млн. тона CO2 еквивалент в сравнение с алтернативите. 

Собственият организационен въглероден отпечатък на ЕИБ е бил 22 024 тона 
CO2 еквивалент. 

Това показва, че анализирането и докладването на въздействието на 
стопанската дейност на дадена организация може да бъде значително по-
съществено от отчитането единствено на въздействието на самата организация. 

60 Въпреки че не публикуват доклади за устойчиво развитие, другите 
институции и агенции на ЕС все пак събират и понякога публикуват информация, 
свързана с устойчивото развитие, макар и несистематично и без да гарантират, че 
са обхванати всички съществени аспекти на устойчивостта. Това се потвърждава 
от анкетата на ЕСП сред всички институции и агенции на ЕС. 

61 Събраната или публикувана информация е свързана главно с начина, по 
който функционирането на организацията се отразява върху устойчивото 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Брой проекти 73 70 55

Общ размер на подписаните заеми от ЕИБ
( в млрд. евро)

11,2 17,7 9,4

Абсолютни емисии (в млн. т CO2
еквивалент/годишно)

4,6 2,4 5,2

Поглъщане на въглерод от горското 
стопанство (в млн. т CO2
еквивалент/годишно)

3,5 0,3

Относителни емисии (в млн. т CO2
еквивалент/годишно)

-3,1 -2,7 -2,9

Въглероден отпечатък на проектите в ЕИБ, 2015 – 2017 г.
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развитие (например вътрешната употреба на хартия или вода), а не с начина, по 
който тя е взела под внимание устойчивото развитие в своята цялостна стратегия 
или дейност. Налице е риск, че такова само вътрешно фирмено докладване не 
обхваща най-съществените въпроси, поставени пред организацията. Подобна 
информация също така не е изрично свързана с начина, по който ЦУР са взети 
предвид в политиката и дейността на организацията. 

62 Оповестената от институциите и агенциите на ЕС информация е свързана 
с тяхното управление, наемане на служители и организационния отпечатък върху 
околната среда. Те публикуват информация в различни доклади (например 
доклади, изготвени за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS)) 
и/или онлайн. Събира се и друга информация, но тя не се публикува 
(приложение II). 

63 ЕСП също така попита институциите и агенциите на ЕС дали са внедрили 
определени системи за управление, за да засилят докладването относно 
устойчивото развитие или отделни елементи от него (фигура 11). Тези системи за 
управление подпомагат организациите, които искат да подобрят своето 
въздействие върху околната среда (EMAS, ISO 14001) или върху здравето 
и безопасността на техните служители (серия за оценка на здравословните 
и безопасни условия на труд (OHSAS) 18001, ISO 45001). 

Фигура 11 – Системи за управление, внедрени от институциите 
и агенциите на ЕС 

 
Източник: ЕСП. 
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64 Внедрените системи за управление са свързани предимно с екологични 
аспекти. Три четвърти от институциите на ЕС99 и 10 % от агенциите на ЕС са 
внедрили система за управление като EMAS и/или ISO 14001. Тези две системи 
дават възможност на организациите да определят и да наблюдават екологичното 
въздействие на своята дейност, продукти и услуги. За разлика от ISO 14001, при 
EMAS се изисква публичен доклад по определен набор от основни показатели – 
енергийна ефективност, ефективно използване на материалите, отпадъци, 
биологично разнообразие и емисии. Що се отнася до другите съответни 
международни системи за управление, като например тези за здравето 
и безопасността (OHSAS 18001) или енергията (ISO 50001), те са внедрени в много 
ниска степен. 

65 На въпроса защо не публикуват отделен доклад за устойчиво развитие 
повечето институции и агенции на ЕС отговориха, че все още не смятат да го 
правят; вторият най-често срещан отговор беше, че не разполагат с необходимото 
ноу-хау (фигура 12). 

Фигура 12 – Основни причини да не се публикува доклад за 
устойчиво развитие 

 
Източник: ЕСП. 

66 Според анкетата на ЕСП респондентите намират потенциалните ползи от 
доклада за устойчиво развитие главно в повишаването на надеждността 
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и прозрачността. Те също така считат, че докладването за устойчиво развитие ще 
увеличи работното им натоварване. (Фигура 13). 

Фигура 13 – Потенциални ползи и недостатъци на доклада за 
устойчиво развитие 

 
Източник: ЕСП. 
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Одитиране на информацията за 
устойчиво развитие 
67 Одитът на финансовите отчети и докладите за изпълнението повишава 
стойността на тяхната отчетност. Външната увереност по отношение на докладите 
за устойчиво развитие може да повиши надеждността, както и доверието на 
заинтересованите страни в предоставената информация. Тя може да намали 
риска от предоставянето на невярна информация относно положителното 
въздействие върху околната среда и от използване на докладите за целите на 
пиар акции. Одитирането на информацията може да повиши стойността на 
информацията за системите за вътрешен контрол и управление и осведомеността 
на равнището на управителните съвети100. 

68 Одитирането на доклади за устойчиво развитие поражда предизвикателства, 
различни от тези при одитирането на финансови отчети. Например това може да 
означава разглеждането на „словесна“ информация, а не толкова на финансови 
данни и стойности101. Повечето доклади за устойчиво развитие на големите 
дружества подлежат на външен одит или преглед102, но няма общоприет одитен 
стандарт или стандарт за предоставяне на увереност по отношение на докладите 
за устойчиво развитие. Например в директивата на ЕС от одиторите се изисква да 
проверяват дали съществува доклад за устойчиво развитие, без да го разглеждат 
по същество. Държави членки като Франция и Италия са приложили директивата 
по различен начин, като изискват от одиторите също да проверяват 
съдържанието на докладите103. 

69 Неотдавна, през февруари 2019 г., Съветът за международни стандарти за 
одит и гаранции (СМСОГ) публикува консултативен документ относно 
предоставянето на увереност относно разширеното външно докладване104. 
Разширеното външно докладване обхваща много различни форми на 
докладване, които включват, но не се ограничават до интегриран доклад, доклад 
за устойчиво развитие и други видове доклади от предприятията относно 
екологичните и социалните въпроси и въпросите на управлението. 

70 Съгласно ISAE 3000, при ангажимент за изразяване на ограничена увереност 
(ангажимент за преглед) „заключението на практикуващия одитор се изразява 
във вид, който показва, че въз основа на извършените процедури практикуващият 
одитор не е забелязал нищо, което би го накарало да счита, че информацията за 
предмета на одит съдържа съществени неточности“. В подобни случаи рискът, 
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свързан с ангажимента, е сведен до ниво, което е приемливо с оглед на 
обстоятелствата на ангажимента, но рискът е по-голям, отколкото при 
ангажимент за изразяване на разумна увереност105. От двата доклада за 
устойчиво развитие на институциите и агенциите на ЕС този на ЕИБ е подложен на 
външен одит, като е предоставена ограничена увереност. Докладът на EUIPO не е 
одитиран. 

71 Повечето върховни одитни институции (ВОИ) имат опит в одита на 
изпълнението, който може да бъде полезен за работа по доклади за устойчиво 
развитие и одитиране на изпълнението на ЦУР. ИНТОСАЙ (Международната 
организация на върховните одитни институции) насърчава ВОИ да извършват 
одити на изпълнението относно готовността на правителствата да изпълнят ЦУР 
или относно конкретни ЦУР. Няколко върховни одитни институции по света са 
публикували резултатите от тези одити, както някои от тях са анализирали как 
правителствата им следят и докладват относно ЦУР (каре 9)106. ЦУР могат да 
служат като критерии за одит107. Един от стандартите за одит в публичния сектор 
(МСВОИ 140) в момента се преразглежда и се обсъжда дали този стандарт трябва 
да бъде разширен, за да обхване един аспект от значение за докладите за 
устойчиво развитие, а именно одита на ЦУР. 

72 Одитирането на постиженията по конкретните ЦУР и докладите на 
държавите членки пред ООН обаче не е единствената роля, която ВОИ може да 
изпълняват. Когато повече организации от публичния сектор започнат да 
оповестяват информация за устойчиво развитие, ще трябва да се реши въпросът 
как одиторската професия може да допринесе за подобряване на качеството на 
информацията, изготвена от организациите. Това може да наложи ВОИ да 
развият нови способности или подходи в рамките на одиторската професия. 
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Каре 9 

Резултати от одитите на ВОИ във връзка с докладите за устойчиво 
развитие 

Някои ВОИ са установили слабости в процеса на Програмата до 2030 г. 
в тяхната държава, които са затруднили наблюдението и докладването. 
Например Австрия е възприела интегриращ подход спрямо Програмата до 
2030 г., но ВОИ на Австрия е установила, че общата отговорност не е добре 
определена, което е довело до фрагментация на процеса на изпълнение. Това 
също така е довело до липса на координация при оценяването и докладването 
и австрийският доклади за националния напредък по изпълнението не 
предоставя кратък преглед108. 

Някои ВОИ са одитирали и изготвянето на доброволните национални доклади 
по време на съвместния одит на ИНТОСАЙ „Готовност за изпълнение на целите 
за устойчиво развитие“ и част от тези ВОИ са препоръчали тези прегледи да не 
се разглеждат само като продукт, а по-скоро като непрекъснат процес: 

o ВОИ на Австрия е установила, че правителството не е планирало да 
докладва пред Организацията на обединените нации до 2020 г. Вследствие 
на това тя е препоръчала на правителството да докладва във възможно 
най-кратък срок и поне веднъж на всеки законодателен период. 

o ВОИ на Нидерландия е установила, че правителството е докладвало пред 
ООН през 2017 г., като е представило преглед на ситуацията по отношение 
на Програмата до 2030 г. и постигнатия до момента напредък. Тя обаче 
препоръчва на централното управление да включи важно теми от ЦУР 
в годишния си финансов отчет109. 

o ВОИ на Полша, макар да признава, че доброволният национален преглед е 
добре подготвен, препоръчва напредъкът да се разглежда систематично 
на определен период от време110. 
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Предизвикателства пред 
докладването за устойчиво развитие 
в институциите и агенциите на ЕС 
73 ЕС е поел ангажимент във връзка с изпълнението на целите за устойчиво 
развитие на Програмата до 2030 г. Прегледът на ЕСП показа, че Комисията 
и другите институции и агенции на ЕС работят по някои елементи, които са 
съществени за докладването за устойчиво развитие. Като цяло обаче до голяма 
степен все още не са налице необходимите предпоставки за този вид докладване. 
Една институция и една агенция на ЕС публикуват доклади за устойчиво развитие 
и са се ангажирали със съответната стратегия, необходима за този процес на 
докладване. Останалите публикуват или събират информация в тази област. ЕСП 
също така открои практики в частния и публичния сектор на държавите членки, 
които може да послужат за пример. Бяха установени редица предизвикателства. 

Предизвикателство 1: Разработване на стратегия на ЕС за периода след 2020 г., 
която обхваща ЦУР и въпросите на устойчивото развитие 

74 Въпреки различните призиви от страна на съзаконодателите 
и заинтересованите страни, няма дългосрочна стратегия на ЕС за устойчиво 
развитие до 2030 г., в която да са определени потенциални цели и задачи за 
докладване съгласно рамката на изпълнението на Комисията (точки 30 – 35). 
Подобна стратегия би определила кои ЦУР са от значение за ЕС. Комисията е 
изготвила „документ за размисъл“ като принос за следващата Комисия, в който се 
посочват три сценария за бъдеща устойчива Европа. В документа за размисъл са 
откроени някои области, в които според Комисията следва да се направи повече. 
Той обаче не съдържа анализ на пропуските, който да показва какво още трябва 
да се направи за постигане на ЦУР по отношение на бюджета, политиката и/или 
законодателството на ЕС (точки 36 – 38). 

Предизвикателство 2: Интегриране на аспектите на устойчиво развитие и ЦУР 
в бюджета на ЕС и в рамката на изпълнението 

75 В настоящия преглед беше изтъкнато, че докладването за устойчиво 
развитие е процес, който изисква повече от публикуването на доклад. Комисията 
не докладва за приноса на бюджета или политиката на ЕС за постигането на ЦУР. 
В документа за размисъл на Комисията е описано по какъв начин подбрани 
политики на Комисията са свързани с ЦУР. Въпреки че Комисията е започнала да 
споменава ЦУР в програмните си декларации, няма мониторинг или докладване 
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на начина, по който политиките и бюджета на ЕС допринасят за осъществяването 
на устойчиво развитие и за постигането на ЦУР (точки 38 – 42). От 2017 г. 
Евростат извършва редовен годишен мониторинг на ЦУР, който предоставя 
статистическо представяне на тенденциите във връзка с ЦУР в ЕС. 

76 Комисията разполага с богат опит в изготвянето на доклади за изпълнението 
и нейната оценка за бюджетиране на изпълнението е значително по-висока, 
отколкото тази на всички останали държави членки от ОИСР111. Въпреки това 
интегрирането на доклада за устойчиво развитие в доклада за изпълнението ще 
бъде предизвикателство. Това обаче би могло да помогне на Комисията да 
подобри показателите за изпълнението и да хармонизира по-добре 
специфичните цели на програмите и на политиката с общите цели на високо 
равнище, в съответствие с препоръките на ЕСП в годишния доклад за 2017 г.112 

77 Както вече показахме, интегрирането в бюджета на междусекторните 
политики не е лесно. Ефективното интегриране и приоритизиране би означавало 
средствата от ЕС да се насочат към областите с най-големи нужди или добавена 
стойност за ЕС (точки 39 – 43). 

78 Комисията адаптира своята система за отчитане на изпълнението в областта 
на външната дейност (точка 52), за да измерва и да докладва за приноса на ЕС 
към изпълнението на ЦУР в тази област на политиката. Това отразява ситуацията 
в някои държави, където областта на помощта за развитие – която по-рано беше 
свързана с Целите на хилядолетието за развитие – е водеща (точка 52). 

79 Едно предизвикателство за бъдещото докладване ще бъде начинът, по 
който предоставената информация се взема под внимание при вземането на 
решения. Въпреки доброто ниво на рамката на ЕС за бюджетиране на 
изпълнението, и понастоящем съществува необходимост от подобряване на 
начина, по който информацията се използва (точка 48). 

Предизвикателство 3: Развитие на докладването за устойчиво развитие 
в институциите и агенциите на ЕС  

80 ЕСП установи два случая на докладване за устойчиво развитие сред 
институциите и агенциите на ЕС: ЕИБ и EUIPO. Те предоставят примери за 
интегриране на докладване за устойчиво развитие в целия процес на работата си. 
ЕИБ и EUIPO са разработили тези практики, въпреки че за тях няма правно 
задължение да изготвят доклади за устойчиво развитие, както и насоки или 
систематични напътствия на равнището на ЕС (точка 57 и каре 7). 
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81 Анкетата на ЕСП показва, че институциите и агенциите на ЕС виждат 
потенциалните ползи от докладването за устойчиво развитие. По-специално те 
виждат потенциала му да повиши тяхната надеждност и прозрачност. ЕСП също 
така установи, че въпреки че другите институции и агенции на ЕС не публикуват 
доклади за устойчиво развитие, те все пак събират и публикуват известна 
информация, свързана с тази област, макар и „на парче“ и без да обхващат всички 
съществени аспекти. Информацията, която събират и публикуват, е свързана 
главно с начина, по който функционирането на организациите се отразява върху 
устойчивото развитие (например употребата на хартия или вода), а не с това как 
те вземат предвид аспектите на устойчиво развитие в общите си бизнес процеси 
(точки 60 – 66). 

Предизвикателство 4: Повишаване на надеждността на докладването за 
устойчиво развитие чрез одитиране  

82 В частния сектор докладите за устойчиво развитие все по-често подлежат на 
известен външен одит или преглед, но още няма общоприет одитен стандарт или 
стандарт за предоставяне на увереност по отношение на тях. Опитът на ВОИ 
с одити на изпълнението може да бъде полезен по отношение на одитирането на 
доклади за устойчиво развитие. Когато повече публични институции започнат да 
публикуват доклади за устойчиво развитие, ВОИ ще трябва да определят до каква 
степен могат да предоставят увереност за тях. Едно от основните 
предизвикателства ще бъде да се вземе предвид дългосрочният характер 
и сложността на екологичния, социалния и икономическия аспект на устойчиво 
развитие. Това може да породи необходимост ВОИ да придобият нови умения 
или подходи в рамките на одиторската професия (точки 67—72). 
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Приложения 

Приложение I Подход и методология 
ЕСП проведе събеседвания със следните лица и организации: 

Европейска комисия 
Съвет на 

Европейския 
съюз 

Други 
институции 

и органи на ЕС 

Международни 
институции, 
асоциации, 

одитни дружества 

Членове на Комисията: Първи 
заместник-председател Франс 
Тимерманс, заместник-
председател Юрки Катайнен, 
комисар Гюнтер Йотингер 
и техните кабинети 

Работна група 
„Програма до 
2030 г. за 
устойчиво 
развитие“ 
Програма до 
2030 г. 

Европейска 
инвестиционна 
банка: Отдел 
„Корпоративна 
социална 
отговорност“ 

Accountancy 
Europe 

Генералния секретар на 
Комисията  

Служба на 
Европейския 
съюз за 
интелектуална 
собственост: 
Координация 
на вътрешния 
контрол 

KPMG, PWC, E&Y, 
Deloitte 

Генералния директор на 
Службата за вътрешен одит  

Отговорното 
лице за контакт 
с Генералната 
дирекция на 
Европейския 
парламент за 
вътрешни 
политики на ЕС  

ВОИ Канада 

Ръководителя на Европейския 
център за политическа 
стратегия 

  

ОИСР: Отдел 
„Бюджетиране 
и публични 
разходи“, звено 
„Съгласуваност на 
политиките за 
развитие“ 

Генерални дирекции (ГД) на 
Европейската комисия: 
„Бюджет“, Евростат, „Човешки 
ресурси и сигурност“, 
Генерална дирекция 
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„Финансова стабилност, 
финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“, 
Европейски център за 
политическа стратегия 

 

Анкета: 

Сметната палата изпрати кратък въпросник до Комисията, Съвета, Европейския 
парламент, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Омбудсмана, 
Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на 
регионите, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка, 
Европейската служба за външна дейност и Европейския надзорен орган по 
защита на данните и до всички 41 агенции на ЕС (изпълнителни, 
децентрализирани и други органи). Отговориха 100 % от запитаните. 

В представения в графики анализ на отговорите общият сбор на всички отговори 
не е 100 % поради закръгляване или защото респондентите са имали възможност 
да дават повече от един отговор на въпрос. 

Преглед на документи: 

ЕСП извърши преглед и анализира съответните документи, като например 
годишните отчети за дейността на всички ГД на Комисията, резолюции на 
Европейския парламент, заключения на Съвета, резолюции на Организацията на 
обединените нации, одитни доклади на ВОИ, документи от Мрежата за развитие 
на изпълнението на агенциите на ЕС, както и различни академични проучвания 
и информационни материали относно докладите за устойчиво развитие и ЦУР. 

 



 

 

Приложение II Информация във връзка с устойчиво развитие, публикувана или събрана от 
институциите и агенциите на ЕС 

 

ОБЩИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
Структура на управление 92% ||||||||||||||||||||||| 95% |||||||||||||||||||||||| 0% 3% | 8% || 3% |
Оценка на риска 83% ||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 17% |||| 7% || 0% 3% |
Етично поведение 92% ||||||||||||||||||||||| 58% ||||||||||||||| 0% 10% ||| 8% || 32% ||||||||
Участие на заинтересованите страни 33% |||||||| 51% ||||||||||||| 8% || 10% ||| 58% ||||||||||||||| 39% ||||||||||
Матрица на съществеността 17% |||| 15% |||| 8% || 10% ||| 75% ||||||||||||||||||| 75% |||||||||||||||||||
ИКОНОМИЧЕСКИ
Борба с корупцията и подкупите 83% ||||||||||||||||||||| 80% |||||||||||||||||||| 8% || 10% ||| 8% || 10% |||
ЕКОЛОГИЧНИ
Енергия, вода, биологично разнообразие 83% ||||||||||||||||||||| 34% ||||||||| 0% 29% ||||||| 17% |||| 37% |||||||||
СОЦИАЛНИ
Управление на многообразието 92% ||||||||||||||||||||||| 63% |||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 32% ||||||||
Наемане на служители 92% ||||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 8% || 5% | 0 5% |
Обучение и образование 83% ||||||||||||||||||||| 75% ||||||||||||||||||| 17% |||| 20% ||||| 0 5% |
Здравословни и безопасни условия на труд 75% ||||||||||||||||||| 22% |||||| 17% |||| 29% ||||||| 8% || 49% ||||||||||||
Ангажираност и развитие на местните общности 42% ||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 12% ||| 42% ||||||||||| 68% |||||||||||||||||
Оценка на правата на човека 25% |||||| 14% |||| 0% 3% | 75% ||||||||||||||||||| 83% |||||||||||||||||||||
ДРУГИ
Нефинансова информация 92% ||||||||||||||||||||||| 85% ||||||||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 10% |||
Оценка на ЦУР 50% ||||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 5% | 33% |||||||| 75% |||||||||||||||||||
Други въпроси, свързани с ЦУР 33% |||||||| 15% |||| 0% 0 67% ||||||||||||||||| 85% |||||||||||||||||||||

Информация, която е събрана    
Непубликувана

Агенции на ЕС
Институции на 

ЕС Агенции на ЕС

Информация, която не е събрана

Институции на 
ЕС

Институции на 
ЕС Агенции на ЕС

Публикувана 
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Акроними и съкращения 
EMAS: Схема на Общността за управление по околна среда и одит  

EUIPO: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост  

IIRC: Съвет по международно интегрирано отчитане 

ISO: Международна организация по стандартизация 

SASB: Съвет за стандарти за докладване относно устойчивото развитие 

WGEA на ИНТОСАЙ: Работна група за одит в областта на околната среда на 
Международната организация на върховните одитни институции 

ВОИ: Върховна одитна институция 

ГИО: Глобална инициатива за отчитане 

ЕИБ: Европейска инвестиционна банка  

Млн. т: Милиони тонове 

МФР: Многогодишна финансова рамка 

РВД: Разширено външно докладване 

СМОССИС: Съвет по международни одиторски стандарти и стандарти за 
изразяване на сигурност 

ЦУР: Цели за устойчиво развитие 
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Речник на термините 
EMAS: Система за управление на околната среда, определена в регламент на 
Европейския парламент и на Съвета. Организациите трябва да бъдат 
сертифицирани от независим външен проверяващ орган. 

Децентрализирана агенция: Изготвя и осъществява политиките на ЕС. Разполага 
със собствен бюджет и се създава за неопределен период. 

Изпълнителна агенция: Организация, на която са възложени изпълнителни 
и оперативни задачи, свързани с програмите на ЕС. Изпълняваният от нея бюджет 
идва от Комисията. Тя се създава за определен период от време. 

Матрица на съществеността: Графичен метод за определяне дали дадена тема е 
съществена. Състои се от две измерения: а) значение на икономическото, 
екологичното и социалното въздействие; и б) влияние върху оценката 
и решенията на заинтересованите страни. 

Многостранна платформа на заинтересованите страни: Платформа за 
подпомагане и консултиране на Европейската комисия относно изпълнението на 
ЦУР на равнището на ЕС. Състои се от 30 представители на високо равнище от 
публичния сектор, гражданското общество и частния сектор. Създадена е през 
май 2017 г. 
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Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки са 
поели ангажимент за изпълнението на Програмата до 
2030 г. и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР). В 
настоящия преглед се анализира състоянието на 
докладването във връзка с постигането на ЦУР и 
устойчиво развитие на равнище ЕС и на докладването 
от отделните институции и агенции на ЕС.
Докладването по показателите за устойчиво развитие 
представлява практиката на измерване, оповестяване 
и отчитане пред вътрешните и външните 
заинтересовани страни на организационната дейност 
за постигане на целта за устойчиво развитие. То 
обхваща начина, по който дадена организация 
съобразява дейността си с въпросите на устойчивото 
развитие, както и нейното екологично, социално и 
икономическо въздействие.
Настоящият преглед показва, че Комисията не 
докладва за приноса на бюджета на ЕС или на 
политиката на ЕС за постигането на ЦУР. Едно 
изключение е областта на външната дейност, където 
Комисията е започнала да адаптира системата си за 
отчитане на изпълнението към ЦУР и показателите за 
устойчиво развитие. Неотдавна Комисията публикува 
документ за размисъл, в който описва определени 
свои политики, свързани с ЦУР. Понастоящем обаче, 
докладването по показателите за устойчиво развитие 
не е включено в рамката на изпълнение на Комисията 
и до голяма степен все още не са налице 
необходимите предпоставки за подходящо 
докладване за устойчиво развитие, като например 
дългосрочна стратегия. В момента една институция 
на ЕС – Европейската инвестиционна банка – и една 
агенция на ЕС – Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост – публикуват доклади за 
устойчиво развитие.
Настоящият преглед не представлява одит. Той е 
свързан с нововъзникващи проблеми, установява 
факти и се основава главно на публично достъпна 
информация и на предходна работа.
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