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Santrauka 
I Europos Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir jos 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT). Šioje apžvalgoje įvertinama DVT ir 
tvarumo įgyvendinimo ataskaitų teikimo ES lygmeniu, taip pat atskirų ES institucijų ir 
agentūrų ataskaitų teikimo, padėtis. 

II Tvarumo ataskaitų teikimas yra organizacijos veiklos siekiant darnaus vystymosi 
tikslo rezultatų vertinimo, atskleidimo ir atsiskaitymo už juos vidaus ir išorės 
suinteresuotiesiems subjektams praktika. Tvarumo ataskaitų teikimas yra ir valdymo, ir 
atskaitomybės priemonė. Jis apima ataskaitų apie tai, kaip organizacija atsižvelgia į 
tvarumo klausimus savo veikloje ir į jų poveikį aplinkai bei socialinį ir ekonominį 
poveikį, teikimą. 

III Komisija arba kitos ES institucijos nėra konkrečiai teisiškai įpareigotos rengti 
tvarumo ataskaitas. Kadangi ES įsipareigojo siekti DVT ir apskritai užtikrinti darnų 
vystymąsi, tvarumo ataskaitų teikimas turėtų būti neatskiriama veiksmingumo ir 
rezultatų ataskaitų teikimo dalis.  

IV Iš šios apžvalgos matyti, kad Komisija neteikia ataskaitų apie ES biudžeto ir ES 
politikos indėlį siekiant DVT. Viena išimtis yra išorės veiksmų sritis, kurioje Komisija 
savo atsiskaitymo už veiklos rezultatus sistemą pradėjo pritaikyti DVT ir tvarumui. 
Komisija neseniai paskelbė diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame ji aprašo Komisijos 
pasirinktą politiką, susijusią su DVT. ES statistikos biuras (Eurostatas) skelbia bendrą 
„pažangos siekiant DVT ES kontekste“ aprašymą. Tačiau jame nebandoma įvertinti ES 
politikos ir biudžeto indėlį įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. 

V Iš apžvalgos taip pat matyti, kad iš esmės dar nėra prasmingam tvarumo ataskaitų 
teikimui būtinų išankstinių sąlygų. Komisija paskelbė diskusijoms skirtą dokumentą, 
kuriame apibrėžiamas tvarios Europos scenarijus, tačiau šiuo metu ji nėra parengusi ES 
strategijos, kuri apimtų DVT iki 2030 m.  

VI Šioje apžvalgoje taip pat buvo išnagrinėta, ką ES institucijos (ne Komisija) ir ES 
agentūros daro tvarumo ataskaitų teikimo srityje. Nustatėme, kad tvarumo ataskaitą 
skelbia viena ES institucija (Europos investicijų bankas) ir viena agentūra (Europos 
Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba). Kitos ES institucijos ir agentūros renka tam 
tikrą su tvarumu susijusią informaciją ir kartais ją skelbia, tačiau ji dažnai yra pavienė ir 
neišsami ir neapima visų tvarumo aspektų. Ši informacija daugiausia yra susijusi su tuo, 
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kaip organizacijų valdymas veikia tvarumą, o ne su tuo, kaip jos atsižvelgia į tvarumą 
savo bendroje strategijoje ir veikloje. 

VII Šioje apžvalgoje pabrėžiama nauda organizacijoms, dalyvaujančioms teikiant 
tvarumo ataskaitas, ir aprašomi tvarumo ataskaitų teikimo audito pokyčiai. Joje taip 
pat pateikiama valstybėse narėse, tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje, 
taikomos praktikos pavyzdžių.  

VIII Nurodome keturis tvarumo ataskaitų teikimo ES institucijose ir agentūrose 
uždavinius: 

o parengti ES strategiją po 2020 m., kuri apimtų DVT ir tvarumą;  

o įtraukti tvarumą ir DVT į ES biudžetą ir veiklos rezultatų planą; 

o tobulinti tvarumo ataskaitų teikimą ES institucijose ir agentūrose; 

o padidinti tvarumo ataskaitų teikimo patikimumą atliekant auditą. 
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Įvadas 

Darnus vystymasis ir tvarumas 

01 Darnus vystymasis paprastai apibrėžiamas kaip „vystymasis, kuris tenkina 
dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant būsimų kartų galimybių tenkinti savus 
poreikius“1.  

02 Jis suprantamas kaip visapusiškas metodas, kuriuo susiejami trys aplinkos, 
socialinio ir ekonominio tvarumo ramsčiai2. Jų integravimas nebūtinai reiškia 
kompromisą tarp aplinkos ir ekonominio vystymosi3. Veikiau darniuoju vystymusi gali 
būti kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas ekonomikos augimas4. 

03 Tvarumui skiriamas vis didesnės dėmesys suvokiant, kad įvairiais būdais 
darydama poveikį įvairioms visuomenės grupėms klimato kaita jau žlugdo ekonomiką ir 
visuomenę5. Tai rodo, kad aplinkos, socialinio ir ekonominio tvarumo aspektai yra 
glaudžiai susiję. Europos politinės strategijos centras – Komisijos idėjų institutas – 
pabrėžė šių sąsajų pažiūrėjimą kaip vieną iš pagrindinių rizikų, kylančių tvariai ES 
ateičiai6. 

04 Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.7 ir 17 DVT priėmimu Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje buvo suteiktas reikšmingas naujas postūmis siekti darnaus 
vystymosi visame pasaulyje. DVT (1 diagrama) yra grindžiami trimis tvarumo aspektais 
ir apima ekonominio vystymosi, socialinės įtraukties ir tvaraus aplinkos valdymo 
elementus8. Kitaip nei jų pirmtakas – Tūkstantmečio vystymosi tikslai, – DVT yra 
visuotiniai ir yra skirti visoms šalims. 
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1 diagrama. 17 darnaus vystymosi tikslų 

 
Šaltinis: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © Jungtinės 
Tautos. 

05 Europos Sąjunga ir jos valstybės narės9 įsipareigojo įgyvendinti Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir padėti siekti DVT. Be to, darnus vystymasis yra įtvirtintas ES 
sutartyse (1 langelis). 

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

ES įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi 
supratimas 

Įsipareigojusi įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m., Komisija pareiškė, kad „ES yra 
pasiryžusi vystytis taip, kad dabartinius savo poreikius tenkintų neatimdama 
galimybės iš ateities kartų tenkinti savuosius. Darnaus vystymosi esmė – suteikti 
galimybę visiems gyventi oriai, kiek tai leidžia planetos ištekliai, užtikrinant 
ekonominę gerovę ir našumą, taikias visuomenes, socialinę įtrauktį ir atsakomybę už 
aplinką“. 

Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo veiksmai – Europos veiksmai siekiant 
tvarumo 

Iki darbotvarkės iki 2030 m. darnus vystymasis kaip tikslas buvo įtvirtintas ES 
sutartyse: 

ES „siekia Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu 
ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialine 
rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto 
lygio aplinkos apsauga ir aplinkos kokybės gerinimu“ […] ir „prisideda prie […] 
tvaraus planetos vystymosi[…]“. 

Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnis 

Darnus vystymasis yra svarbus ES išorės veiksmų tikslų elementas, kuriuo ES:  

d) skatintų besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų 
vystymąsi, pirmiausia siekdama panaikinti skurdą; 

ES sutarties 21 straipsnio 2 dalis 

Tvarumo ataskaitų teikimas 

06 Tvarumo ataskaitų teikimas yra organizacijos veiklos siekiant darnaus vystymosi 
tikslo rezultatų vertinimo, atskleidimo ir atsiskaitymo už juos vidaus ir išorės 
suinteresuotiesiems subjektams praktika. Jis apima ataskaitų apie tai, kaip organizacija 
atsižvelgia į tvarumo klausimus savo veikloje ir į jų poveikį aplinkai bei socialinį ir 
ekonominį poveikį, teikimą. Pasaulinė atsiskaitymo iniciatyva (angl. GRI), pagrindinė 
veikėja remiant šį vystymąsi ir dažniausiai naudojamo standarto leidėja10, tvarumo 
ataskaitą apibrėžia taip: „įmonės arba organizacijos skelbiama ataskaita apie jos 
kasdienės veiklos ekonominį poveikį, poveikį aplinkai ir socialinį poveikį. Tvarumo 
ataskaitoje taip pat pristatomos organizacijos vertybės ir valdymo modelis ir 
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parodomas jos strategijos ir įsipareigojimo dėl tvarios pasaulio ekonomikos ryšys“11. 
Vis dažniau įmonių tvarumo ataskaitose atsižvelgiama į DVT12. 

07 Tvarumo ataskaitų teikimas yra sukurtas privačiajame sektoriuje ir iš lėto plinta 
viešajame sektoriuje, kuriame ataskaitas gali teikti valstybei priklausančios įmonės arba 
valdžios subjektai. Šioje apžvalgoje nurodant privačiojo sektoriaus pavyzdžius norima 
parodyti galimybes plėtoti tvarumo ataskaitų teikimą. Privačiajame sektoriuje tvarumo 
ataskaitų teikimui nurodyti vartojami įvairūs terminai: „nefinansinės informacijos 
teikimas“; „įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitų teikimas“; „aplinkosauginių, 
socialinių ir valdymo (ASV) ataskaitų teikimas“. Tvarumo ataskaitų teikimas taip pat 
yra„ išplėstinio išorės ataskaitų teikimo (IIAT)“ arba „integruoto ataskaitų teikimo“ 
dalis. Visoje šioje apžvalgoje vartojamas terminas – „tvarumo ataskaitų teikimas“. 

08 Nepaisant pirmiau minėtos visa apimančios apibrėžties, privačiajame sektoriuje 
tvarumo ataskaitos labai įvairuoja – nuo ataskaitų tik dėl įmonės pasirinkto poveikio 
aplinkai iki ataskaitų dėl visapusiškesnio tvarumo integravimo į visus jo verslo procesus, 
pavyzdžiui, kaip dėl klimato kaitos mažėja vandens prieinamumas ir kyla grėsmė jo 
verslo modeliui13. 2 diagramoje parodytos šios dvi perspektyvos: poveikis, kurį 
organizacija gali turėti klimato kaitai vykdydama savo veiklą, ir poveikis, kurį klimato 
kaita gali turėti jos veiklai. 

2 diagrama. Dvi tvarumo ataskaitų perspektyvos, remiantis klimato 
kaitos pavyzdžiu14 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Komisijos konsultaciniu dokumentu dėl neprivalomų 
nefinansinių ataskaitų teikimo gairių atnaujinimo. 

09 ES priėmus Direktyvą 2014/95, tam tikroms didelėms įmonėms nefinansinės 
informacijos apie tam tikrą būtiniausią tvarumo informaciją pateikimas tapo 

Klimato kaitos poveikis organizacijaiOrganizacijos poveikis klimato kaitai
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privalomas (2 langelis). Privačiojo sektoriaus ir valstybei priklausančių įmonių ataskaitų 
teikimo pavyzdžių galima rasti kai kuriose valstybėse narėse15(3 langelis). 

2 langelis. 

ES direktyva 2014/95 tam tikroms didelėms įmonėms nustatyta 
pareiga teikti ataskaitas16 

Dabartinės ES prievolės teikti su tvarumu susijusią informaciją taikomos dideliems 
viešojo intereso subjektams. Iš visos jos taikomos apytikriai 7 400 į biržos sąrašus 
įtrauktų bendrovių, bankų, draudimo bendrovių ir kitų valstybių narių nurodytų 
subjektų17. Remiantis šia direktyva, tai paprastai yra didelės įmonės, turinčios 
daugiau kaip 500 darbuotojų. 

Remiantis GRI, tinklo „CSR Europe“ ir organizacijos „Accountancy Europe“ atlikto šios 
direktyvos įgyvendinimo tyrimo duomenimis, kai kurios valstybės narės išplėtė šios 
direktyvos taikymo sritį18. Pavyzdžiui, Švedija ribą sumažino nuo 500 iki 250 
darbuotojų, o Švedija ir Danija reikalauja, kad visos didelės įmonės pateiktų 
nefinansinės informacijos ataskaitas. Tai taip pat taikytina Ispanijos įmonėms, kurių 
apyvarta yra 2 milijardai eurų ir kuriose dirba 4 000 darbuotojų. Kai kurios valstybės 
narės direktyvą taiko valstybės kontroliuojamoms įmonėms ir didelėms 
savivaldybėms19. 

Kelios valstybės narės konkrečiai įtraukė pensijų fondus ir turto valdymo 
bendroves20. Jungtinė Karalystė ir Liuksemburgas, kurie priima didžiausią ES 
investicinių fondų sektorių, nėra to padarę. 

Apie tai, kokia tvarumo informacija yra teikiama, žr. 18 dalį.  
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3 langelis. 

Tvarumo ataskaitų teikimas Švedijos valstybei priklausančiose įmonėse 

Nuo 2008 m. Švedijos valstybei priklausančios įmonės praktikuoja ataskaitų apie 
poveikį, kurį tvarumas turi jų verslui, ir poveikį, kurį jos turi tvarumui, teikimą. 47 
Švedijos valstybei priklausančios įmonės, kurių bendra vertė – 53,3 milijardo eurų, 
privalėjo pateikti informaciją savo metinėse ataskaitose apie finansinius ir 
nefinansinius tikslus, kuriuos jos nustatė, apie savo veiklos rezultatus ir būdą, kuriuo 
jos paprastai sprendžia tvarumo klausimus. 2017 m. valstybių nuosavybės politikoje 
tvirtinama, kad valstybei priklausančios įmonės „turėtų išanalizuoti Darbotvarkės iki 
2030 m. pasaulinio masto tvarumo tikslus, siekiant nustatyti tikslus, kuriems 
kiekviena įmonė turi poveikį ir prie kurių prisideda vykdydama savo veiklą“. 

10 Darbotvarkėje iki 2030 m. vyriausybės skatinamos siųsti į JT savanoriškas 
nacionalines ataskaitas apie savo šalies pažangą siekiant DVT. Šios ataskaitos turėtų 
būti apie šalies veiklos rezultatus įgyvendinant darnų vystymąsi. 2019 m. kovo mėn. 
duomenimis, 24 iš 28 ES valstybių narių pateikė tokią ataskaitą21. Ataskaitos JT taip pat 
gali būti teikiamos ES lygmeniu, todėl Taryba ir Parlamentas paprašė Komisijos 
parengti ataskaitą JT22 (56 dalis). 

11 3 diagramoje pateikiama skirtingų darnaus vystymosi ataskaitų teikimo lygių 
apžvalga. 
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3 diagrama. Kas gali rengti tvarumo ataskaitas? 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

Priežastys, dėl kurių teikiamos tvarumo ataskaitos 

12 Privačiajame sektoriuje įmonės tvarumo ataskaitas daugiausia teikia 
reaguodamos į investuotojų, pilietinės visuomenės ir vartotojų poreikius. Finansų 
rinkos ir investuotojai vis labiau spaudžia įmones atskleisti su tvarumu susijusią riziką. 
Taip yra dėl to, kad rizika tvarumui taip pat vis dažniau laikoma finansine rizika. 
Pavyzdžiui, atskleidus įmonių su klimatu susijusią riziką ir galimybes, investuotojai gali 
geriau įvertinti investicijas ir turtą ir veiksmingiau priimti verslo sprendimus23. 

13 Verslo ir viešojo sektorių varomosios jėgos yra skirtingos – verslo subjektams 
galiausiai reikia gauti pelno, o viešasis sektorius rūpinasi viešųjų gėrybių teikimu. Vis 
dėlto, kadangi suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimas yra itin svarbus abiem 
sektoriams, privačiojo ir viešojo sektoriaus motyvai teikti ataskaitas ir jų teikimo nauda 
gali būti panašūs. 4 diagramoje parodyti skirtingi motyvai, susiję su dviem pagrindiniais 

Jungtinių Tautų aukšto lygio politinis 
forumas 

Parlamentas ir kiti suinteresuotieji 
subjektai

Savininkai, sprendimus priimantys 
asmenys ir pan.

Ataskaitų teikimas 
nacionaliniu lygmeniu

Valstybių narių 
vyriausybių ataskaitos

Ataskaitų teikimas ES 
lygmeniu

ES Komisijos ataskaitos

Ataskaitų teikimas 
organizacijos lygmeniu

Ataskaitos iš:
• privačių įmonių
• ne pelno organizacijų
• viešųjų organizacijų 

(universitetų, ligoninių 
ir pan.)

• atskirų ES institucijų ir 
agentūrų



 13 

 

ataskaitų teikimo tikslais: 1) tai vadovybei skirta priemonė ir 2) atskaitomybės 
reikalavimo iš vadovybės ir organizacijos priemonė. 

14 Apskritai, „viešojo sektoriaus tvarumo ataskaitų teikimu suteikiamas pagrindas 
finansinius veiklos rezultatus susieti su tuo, kaip organizacija naudoja svarbius išteklius 
ir ryšius, nuo kurių ji priklauso, ir jos poveikiu jiems“24. Reikalaujant teikti viešųjų 
organizacijų pagrindinių veiklos rezultatų ataskaitas galima padidinti skaidrumą ir 
atskaitomybę ir suteikti gairės dėl valdymo ir etiško elgesio25. 

4 diagrama. Vidaus ir išorės motyvai teikti tvarumo ataskaitas 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

Ką reikia įtraukti į tvarumo ataskaitas ir kur jas skelbti? 

15 Pagrindinė sąvoka sprendžiant, ką pranešti, yra „reikšmingumas“. Tikimasi, kad 
bus skelbiami tik „reikšmingi“ arba svarbūs dalykai, todėl įvairių organizacijų teikiama 
informacija gali labai skirtis, priklausomai nuo to, kaip jos vertina reikšmingumą. 
Palyginti su finansinėmis ataskaitomis, kuriose reikšmingumas apibrėžiamas 
finansiniais terminais, tvarumo ataskaitose reikšmingumo apibrėžtis yra sudėtingesnė 
ir kartais mažiau konkreti (4 langelis). 

Ataskaitų teikimas kaip valdymo 
priemonė

Vidaus motyvai

Ataskaitų teikimas kaip atskaitomybės 
priemonė

Išorės motyvai

• Pagerinti rizikos valdymą
• Taupyti išteklius ir lėšas
• Gauti geresnę informaciją dėl sprendimų 

priėmimo
• Didinti darbuotojų pasitenkinimą

• Gerinti suinteresuotųjų subjektų 
komunikaciją

• Didinti atskaitomybę ir skaidrumą
• Kurti teigiamą ir patikimą įvaizdį
• Didinti pasitikėjimą
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4 langelis. 

Skirtingos reikšmingumo apibrėžtys, vartojamos finansinėse ir 
nefinansinėse ataskaitose 

Dėl finansinių ataskaitų ES „reikšmingą“ informaciją apibrėžia taip: „informacijos 
statusas, kai, jos nepateikus arba ją pateikus klaidingai, būtų galima pagrįstai tikėtis, 
kad tai turės įtakos sprendimams, kuriuos vartotojai priima remdamiesi įmonės 
finansinėmis ataskaitomis. Atskirų straipsnių reikšmingumas vertinamas atsižvelgiant 
į kitus panašius straipsnius“26. 

Nefinansinių ataskaitų atveju reikšminga informacija yra ta informacija, kuri 
atskleidžiama „tiek, kiek būtina (įmonės) pokyčiams, veiklos rezultatams, būklei ir 
(jos) veiklos poveikiui suprasti“.27 

Anot GRI, tvarumo ataskaitos turėtų apimti „aspektus, kurie atspindi reikšmingą 
organizacijos ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį arba reikšmingai veikia 
suinteresuotųjų subjektų vertinimus ir sprendimus“28, o tai reiškia, kad organizacijos 
reikšmingumas turėtų būti vertinamas papildomai pagal tai, ką suinteresuotieji 
subjektai laiko reikšmingu tai organizacijai (pavyzdžiui, investuotojų požiūriu). 

16 5 langelyje parodyta, ką faktiškai galėtų reikšti nefinansinių ataskaitų teikimas. 

5 langelis. 

Banko ir alaus daryklos nefinansinių ataskaitų teikimas 

Bankas gali nemanyti, kad vandens suvartojimas jo biuruose ir filialuose yra 
reikšminga problema, kurią reikėtų įtraukti į savo vadovybės ataskaitą. Veikiau jis gali 
manyti, kad reikšminga informacija yra jos finansuojamų projektų socialinis poveikis 
ir poveikis aplinkai ir jų vaidmuo remiant miesto, regiono arba šalies realiąją 
ekonomiką29. 

Alaus darykla, atvirkščiai, gali manyti, kad jos vandens suvartojimas gaminant alų yra 
reikšminga problema, ir jį įtraukti į savo vadovybės ataskaitą. Ji taip pat gali atskleisti 
klimato kaitos poveikį savo verslui dėl galimo vandens trūkumo įvairiose gamybos 
vietose. 

17 Siekdamos paaiškinti, kas yra reikšminga ir kas galėtų būti svarbūs ekonominiai, 
aplinkosaugos ir socialiniai aspektai, kelios organizacijos parengė tvarumo ataskaitų 
teikimo privačiajame sektoriuje gaires (arba savanoriškus standartus) – pavyzdžiui, GRI, 
Tarptautinė integruotų ataskaitų teikimo taryba (angl. IIRC) ir Tvarumo apskaitos 
standartų valdyba (angl. SASB). Iš jų plačiausiai naudojamos GRI gairės. Į 2019 m. 
iniciatyvą „Corporate Reporting Dialogue“ buvo suburtos kelios šios organizacijos30, 
kad parengtų geresnį sistemų suderinimą, siekiant palengvinti ataskaitų rengimą ir 
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patobulinti šiose ataskaitose teikiamą informaciją, skirtą naudoti pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma – investuotojams31. 

18 Pagal ES direktyvą 2014/95 dėl nefinansinių ataskaitų teikimo ir Komisijos gaires 
leidžiama naudoti visas šias esamas sistemas32. Ataskaitose turi būti pateikiam 
informacija bent „dėl aplinkos reikalų, socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimų“33. Subjektų 
pogrupiui ataskaitų dėl įvairovės (pavyzdžiui, susijusių su lytimi) teikimas yra 
privalomas.  

19 Šia direktyva nuo pat pradžių buvo siekiama aprėpti tiek poveikį, kurį įmonės turi 
tvarumui, tiek atvirkščiai – tai, kaip įmones veikia tvarumo problemos. Tačiau tyrimai 
parodė, kad organizacijų ataskaitų teikimo srityje linkstama daugiau dėmesio skirti 
pirmiau minėtam poveikiui, t. y. organizacijų poveikiui aplinkai. Buvo teikiama mažiau 
ataskaitų apie tai, kaip įmones veikia tvarumo rizika ir kaip jos šią riziką įtraukia į savo 
verslo modelį34. 

20 Komisijos teigimu, vis dar yra didelių spragų ir skubiai reikia tolesnių teigiamų 
poslinkių atskleidžiamų duomenų kiekybės, kokybės ir palyginamumo srityje, siekiant 
patenkinti investuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų poreikius35. Atsižvelgdama į 
tarptautinius pokyčius36, 2019 m. pavasarį Komisija surengė viešas konsultacijas dėl 
direktyvos įgyvendinimo gairių atnaujinimo, siekiant pateikti daugiau gairių dėl su 
klimato kaita susijusių duomenų atskleidimo37. Finansų sektoriuje, kuriame Komisija 
nustatė, kad instituciniai investuotojai, turto valdytojai ir finansiniai patarėjai vis dar 
nenuosekliai atsižvelgia į tvarumo veiksnius ir riziką investavimo procese, taip pat buvo 
pasiūlyta konkrečių teisės aktų38. 

21 Organizacijos gali skelbti informaciją kaip atskirą ataskaitą arba kaip savo 
finansinių arba metinių ataskaitų dalį, arba ją pateikti kitomis formomis. Pavyzdžiui, ES 
direktyvoje šios galimybės paliekamos atviros ir tik mažuma valstybių narių39 
nusprendė reikalauti skelbti informaciją integruota forma40. Kalbant apie atskaitomybę 
ir skaidrumą suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu, keletas profesinių organizacijų 
rekomendavo, kad organizacijos skelbtų informaciją metinėse, finansinėse arba 
metinėse vadovybės ataskaitose, siekiant pagerinti šių vertybių padėtį41. Europos 
Komisijos atveju anksčiau rekomendavome, kad ji teiktų bendrą atskaitomybės 
ataskaitą arba kelias ataskaitas. Be kitų dalykų, tai turėtų apimti ataskaitą dėl 
nefinansinių veiklos rezultatų, informaciją apie veiklą ir vidutinės trukmės ir ilgalaikes 
fiskalinio tvarumo ataskaitas42.   
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Apžvalgos apimtis ir metodas 
22 Šioje apžvalgoje apžvelgiama, kaip ES bei jos institucijos ir agentūros teikia 
darnaus vystymosi ataskaitas. Joje įvertinama DVT įgyvendinimo ataskaitų teikimo ES 
lygmeniu ir atskirų ES institucijų ir agentūrų tvarumo ataskaitų teikimo padėtis. 

23 Šią apžvalgą atlikome dėl keturių pagrindinių priežasčių: 

o Europos Parlamentas ir Taryba paragino Komisiją 2019 m. JT pateikti ataskaitas 
apie ES Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą viduje ir išorėje43. Europos 
Parlamentas taip pat paragino teikti metines ES pažangos įgyvendinant DVT 
ataskaitas44. 

o 2018 m. buvo pirmi metai, kai dideli viešojo intereso subjektai privalėjo pagal ES 
teisę teikti su tvarumu susijusią informaciją45. Siekdami laikytis pavyzdinio 
požiūrio, norėjome sužinoti, ką ES institucijos ir agentūros padarė šioje srityje. 

o Sparčiai artėjant 2030 m. „valstybės narės, įmonės ir pilietinė visuomenė 
visuotinai pripažįsta, kad reikalingi didesni įsipareigojimai“, kad būtų pasiekti 
DVT46. Tvarumo ataskaitų teikimas gali padėti įgyvendinti šį įsipareigojimą. 

o Tvarumo ataskaitų teikimas yra vienas iš tikslų DVT srityje, kuriuo siekiama 
skatinti įmones, visų pirma dideles ir tarptautines bendroves, laikytis tvarios 
praktikos ir į savo ataskaitų teikimo ciklą įtraukti informaciją apie tvarumą. 

24 Šioje apžvalgoje atkreipiame dėmesį į išankstines sąlygas, kuriomis būtų galima 
prasmingai teikti tvarumo ataskaitas ir pateikti informaciją apie su ES institucijų 
tvarumo ataskaitų teikimu susijusią dabartinę padėtį. Mes vertiname auditorių 
vaidmenį šioje srityje ir atsižvelgiame į problemas, kylančias skatinant tvarumo 
ataskaitų teikimą. 

25 Ši apžvalga nėra auditas. Tai iš esmės yra viešai prieinama informacija paremta 
apžvalga. Apžvalgoje remiamės ankstesniu darbu, susijusiu su mūsų metinėmis 
ataskaitomis ir kai kuriomis specialiosiomis ataskaitomis. Mes taip pat vykdėme 
pokalbius ir apklausą. Daugiau informacijos apie mūsų metodiką galima rasti I priede. 
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Tvarumo ataskaitų teikimo sąlygos 
26 Tvarumo ataskaita yra proceso produktas. Šiame skirsnyje aprašomos išankstinės 
prasmingo tvarumo ataskaitų teikimo sąlygos, grindžiamos esamomis gairėmis ir 
sistemomis. Visų pirma dėmesį sutelkiame į pagrindines išankstines sąlygas: 

o suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas; 

o strategijos parengimas;  

o tvarumo integravimas į biudžeto procesą, remiantis tikslais, vertinamais pagal 
rodiklius. 

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas 

27 Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas yra itin svarbus visam tvarumo ataskaitų 
teikimo procesui. Komisija pripažino piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonių 
svarbą formuojant ES politiką47. Be Tarybos ir Parlamento, kuriems atsiskaito Komisija, 
ES institucijų ir agentūrų tvarumo ataskaitų teikimo atžvilgiu suinteresuotieji subjektai 
yra ES piliečiai, mokesčių mokėtojai ir pilietinė visuomenė(5 diagrama). 
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5 diagrama. Tvarumo ataskaitų teikimo suinteresuotieji subjektai 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi GRI 101. 

28 Naujausiame suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo pavyzdyje Komisija sukūrė DVT 
įvairių suinteresuotųjų subjektų platformą, skirtą padėti ir patarti Komisijai ir visiems 
suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems įgyvendinant DVT ES lygmeniu48. Šią 
platformą sudarė 30 pilietinės visuomenės, viešojo sektoriaus ir privačiojo sektoriaus 
atstovų49. 

Strategijos parengimas 

29 Kad ataskaitų teikimas būtų prasmingas, jį būtina integruoti į strateginius 
organizacijos tikslus ir jos visą politikos ir (arba) verslo ciklą. Tokiu būdu tvarumas 
tampa neatsiejama organizacijos veiksmingumo valdymo sistemos dalimi 
(6 diagrama)50. Įvairiais etapais apsikeičiama informacija – informacijos naudojimas 
yra svarbus viso proceso metu. 
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6 diagrama. Pagrindiniai veiksmai siekiant integruoti tvarumą į veiklos 
rezultatų planus 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

30 EBPO ir ES Jungtinio tyrimų centro duomenimis, ne tik dėl įvairios sinergijos ir 
papildomumo, bet ir dėl galimo kompromiso, tarp DVT51, būtina taikyti sisteminį 
požiūrį, siekiant užtikrinti politikos nuoseklumą ir nustatyti, suprasti ir valdyti glaudžiai 
tarpusavyje susijusių DVT sąveikas. Pasidomėjome, ar ES ir visų pirma Komisija turi 
strategiją, kurioje būtų numatyti tikslai ir uždaviniai, dėl kurių reikia teikti ataskaitas. 

31 2015 m. priėmus Darbotvarkę iki 2030 m. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame 
teigiama, kad į DVT jau yra atsižvelgta ES veiksmuose ir jos bendroje strategijoje 
(strategijoje „Europa 2020“ ir 10-yje J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos 
prioritetų)52. Todėl Komisija nemanė, kad būtina daryti kokius nors strateginės 
programos pakeitimus. Todėl esami tikslai, išskyrus kai kuriuos su energija ir klimatu 
susijusius tikslus53, yra nustatyti ir stebimi iki 2020 m., o ne iki 2030 m.54 

32 Komisijos teigimu, viena iš priežasčių, dėl kurios laikytasi šio požiūrio, buvo tai, 
kad tuo metu, kai 2015 m. pasirodė Darbotvarkė iki 2030 m., 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa jau buvo įgyvendinama (7 diagrama). 
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7 diagrama. Pagrindinės ES strategijos ir Darbotvarkės iki 2030 m. 
tvarkaraščiai  

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

33 Keliose ankstesnėse savo ataskaitose teikdami pastabas dėl sutampančių ir 
nesuderintų strateginių programų ir įgaliojimų laikotarpių pripažinome sunkumus dėl 
šių aplinkybių55. Tačiau tuo metu, kai 2018 m. buvo rengiama 2021–2027 m. DFP, vis 
dar nebuvo bendros ES strategijos po 2020 m. Anksčiau esame pabrėžę, kad pasiūlymai 
dėl 2021–2027 m. DFP buvo paskelbti jų nepagrindus bendra ES strategija arba tikslų 
rinkiniu56. 

34 Komisija mus informavo, kad, jos nuomone, politinių tikslų, dėl kurių susitarta 
2016 m. Bratislavos deklaracijoje ir 2017 m. Romos deklaracijoje57, pakako 2021–
2027 m. DFP parengti. Kai kuriuose pasiūlymuose dėl DFP aiškiai nurodoma, kad vienas 
iš priemonės tikslų yra pagalba siekiant DVT (pavyzdžiui, „Europos horizontas“). 

35 Europos Parlamentas58, Europos Vadovų Taryba59 ir ES Taryba60 ne karta ragino 
įgyvendinti Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategiją. 2017 m. ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba paragino Komisiją pasiūlyti visa apimančią DVT įgyvendinimo 
strategiją61. Tarybos teigimu, iki 2018 m. vidurio turėjo būti parengta tokia strategija, 
kuri būtų visų ES politikos sričių ir programų pagrindas, įskaitant tarpinius ir ilgalaikius 
tikslus, ir apimtų ES viziją dėl tvarios Europos po Darbotvarkės iki 2030 m. 
įgyvendinimo. 2018 m. Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad Komisijos diskusijoms 
skirtu dokumentu turėtų nutiestas kelias visapusiškai įgyvendinimo strategijai 
2019 m.62 

36 2019 m. sausio mėn. Komisija paskelbė diskusijoms skirtą dokumentą dėl darnaus 
vystymosi63, kurį iš pradžių buvo planuojama paskelbti anksčiau. Šiame dokumente 
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pateikiami trys scenarijai, kaip įkvėpimo šaltinis kitai Komisijai remti perėjimą prie 
darnios Europos iki 2030 m.: 

1) visa apimanti ES DVT strategija, kuria galėtų būti grindžiami visi ES ir jos valstybių 
narių veiksmai; 

2) Komisijos atliekamas nenutrūkstamas DVT integravimas į visas atitinkamas ES 
politikos sritis, o ne vertimas valstybes nares imtis veiksmų; 

3) pirmenybės teikimas išorės veiksmams, kartu konsoliduojant dabartinį tvarumo 
siekį ES lygmeniu. 

37 Diskusijoms skirtame dokumente surinkta atitinkama analizė ir duomenys. Jame 
taip pat pateikiamas pasirinktų Komisijos politikos iniciatyvų, susijusių su DVT, 
aprašymas ir pristatomos darniam vystymuisi svarbios politikos sritys. Tai yra žingsnis 
tinkama linkme. Tačiau jame pristatomi pokyčiai ES, o ne ES politikos poveikis ir (arba) 
ES biudžeto indėlis siekiant įgyvendinti DVT. 

38 Diskusijoms skirtame dokumente pabrėžiamos tam tikros sritys, kuriose, 
Komisijos teigimu, ES turėtų daryti daugiau. Vis dėlto jame nebuvo pateikta trūkumų 
analizė, kurioje būtų nurodyta, kaip DVT atitinka esamus prioritetus; taip pat jame 
neįvertinta, kas dar turi būti padaryta ES politikos ir teisėkūros srityje64. 2017 m. 
Taryba paragino atlikti tokią trūkumų analizę, o Parlamentas, 2019 m. paskelbus 
diskusijoms skirtą dokumentą, šį reikalavimą pakartojo65. 

Integravimas 

39 Tvarumo klausimų integravimas į pagrindinius biudžeto procesus, verslo tikslus 
arba politiką yra kita išankstinė tvarumo ataskaitų teikimo sąlyga.  

40 2016 m. Komisija pareiškė, kad „integruos DVT į ES politikos kryptis ir iniciatyvas, 
o darnus vystymasis bus pagrindinis visų jos politikos krypčių orientyras“66. Siekdama 
informuoti, ar toks integravimas vyko ir kaip vyko, Komisija pradėjo teikti kai kurią 
informaciją. Nuo 2017 m. programos ataskaitose buvo pateikiami bendri aprašymai 
(nepriskiriant finansinių verčių), kaip minima programa prisidedama prie DVT. 2018 m. 
Komisija parengė diagramą, kurioje išlaidų programas susiejo su DVT ir atkreipė dėmesį 
į naujausias iniciatyvas. Komisijos vertinimu, beveik kiekviena programa prisidedama 
prie vieno arba kelių DVT67. Vis dėlto Komisija pabrėžė, kad ši informacija yra skirta 
„komunikacijos reikmėms“ (o ne ataskaitų teikimo reikmėms). Nėra sistemingos 
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analizės arba ataskaitų teikimo tvarkos, kaip atskiros programos arba biudžeto dalys 
padeda įgyvendinti DVT, išskyrus taikomą ES išorės veiksmų srityje. 

41 Europos ekspertų grupė nustatė, kad Komisijos atliktas tvarumo klausimų 
susiejimas yra naudingas komunikacijos tikslais, tačiau jis nepadėjo Komisijai tvarumui 
suteikti pirmenybę skiriant ES finansavimą visose jos politikos srityse68. Europos 
Parlamentas taip pat paragino Komisiją labiau „integruoti darnų vystymąsi į visas 
finansavimo priemones ir biudžeto eilutes“ ir „įgyvendinant DFP, didinti atskaitomybę 
už kolektyvinius rezultatus“69. 

42 Įtraukti kompleksinius klausimus (tokius kaip klimato kaita arba lyčių lygybė) į visą 
biudžetą nėra lengva. Mūsų 2016 m. ataskaitoje dėl klimato integravimo70 buvo 
pabrėžta, kad į ES biudžetą įtraukus net vieną DVT tikslą (klimato kaitos švelninimą ir 
prisitaikymą prie klimato kaitos), kyla keletas iššūkių. Pabrėžėme, kad būti parengti 
išsamią ataskaitų teikimo tvarką ir joje numatyti rodiklius, leidžiančius stebėti faktines 
su klimato politika susijusias išlaidas ir atitinkamus rezultatus. Šie rodikliai galėtų būti 
svarbūs vertinant pažangą siekiant DVT dėl klimato politikos veiksmų. 

43 Kaip ir DVT naudojant paskirstant biudžetą, DVT gali būti naudojami rodikliams 
pagerinti, biudžetui įvertinti arba išlaidoms sekti (8 diagrama). Kai kurios valstybės 
narės pradėjo Darbotvarkę iki 2030 m. integruoti į savo biudžeto procesus. Šiuo metu 
biudžetų susiejimas su DVT yra labiau įprastas, nei DVT kaip veiksmingumo valdymo 
priemonės naudojimas išteklių paskirstymo ir derybų tikslais. 
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8 diagrama. Kaip DVT gali būti naudojami biudžeto procese? 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Elisabeth Hege ir Laura Brimont, DVT integravimas į 
nacionalinius biudžeto procesus, „Institut du développement durable et des relations internationales“, 
Tyrimas Nr. 05 / 2018 m. liepos 18 d. 
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Tvarumo ataskaitų teikimas ES 
institucijose ir agentūrose 
44 ES įsipareigojo siekti DVT ir tvarumo, todėl DVT ir tvarumo įgyvendinimas yra 
neatskiriama ES ir jos institucijų veiksmingumo dalis. Taigi, galima būtų tikėtis, kad 
tvarumo ataskaitų teikimas bus neatskiriama jų veiksmingumo ataskaitų teikimo dalis. 
Šiuo metu Komisija arba kitos ES institucijos teisiškai neprivalo rengti tvarumo 
ataskaitas. 

45 Šiame skirsnyje analizuojame, kaip Komisija bei kitos ES institucijos ir agentūros 
atsiskaito tvarumo klausimais. Mes nustatome, ar ES institucijos ir agentūros teikia 
informaciją apie tvarumą pagal savo veiksmingumo ataskaitų teikimo tvarką, atskiroje 
tvarumo ataskaitoje arba bet kokia kita forma. 

46 Toliau sutelkiame dėmesį į: 

i) tvarumo ataskaitų teikimą, kaip Komisijos ataskaitų teikimo tvarkos dalį; 

ii) Eurostato ataskaitas; 

iii) vienos ES institucijos ir ES agentūros parengtų tvarumo ataskaitų teikimą bei 
kitą susijusią veiklą. 

Komisijos veiksmingumo ataskaitų teikimas 

47 Veiksmingumo ataskaitų teikimas yra sistemingas duomenų rinkimas ir 
informacijos apie viešosios politikos, įskaitant tiek išlaidų panaudojimo priemones 
(pavyzdžiui, dotacijas), tiek su išlaidomis nesusijusias priemones (pavyzdžiui, 
reglamentus), įgyvendinimą pateikimas. Jo tikslas – įvertinti politikos veiksmingumą ir 
efektyvumą lyginant pasiektus rezultatus, su nustatytais tikslais ir patirtomis išlaidomis 
(tiek finansinėmis, tiek nefinansinėmis išlaidomis, įskaitant suinteresuotųjų subjektų 
patiriamas išlaidas). Kaip ir bet kokios veiksmingumo ataskaitos, tvarumo ataskaitos 
turi dvi pagrindines paskirtis: 1) jos yra atskaitomybės priemonė ir 2) jos yra valdymo 
priemonė. 

48 Komisijos veiksmingumo ataskaitų teikimo tvarkos tikslas – įvertinti jos 
veiksmingumą naudojant tikslus, uždavinius ir rodiklius. Ji rezultatus pateikia 
atskiruose dokumentuose (9 diagrama). Mes reguliariai vertiname keletą toliau 
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parodytos veiksmingumo tvarkos aspektų, be kita ko, ar šia informacija naudojasi 
vadovybė71. 

9 diagrama. Komisijos veiksmingumo ataskaitų teikimo tvarka 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

49 Ataskaitų apie ES biudžetą teikimas apima šiuos pagrindinius dokumentus:  

1) programų ataskaitas, kuriose nustatomas ES programų ir DVT ryšys; 

2) programų veiksmingumo apžvalgą, kurioje pristatomos visos ES 2014–2020 m. 
išlaidų programos ir nurodomi DVT, atsižvelgiant į kelias programas72; 

3) metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, kaip 
ES biudžeto lėšomis remiami ES politiniai prioritetai. Joje DVT daugiausia minimi 
bendrai73 ir nurodomi kaip „integruojami“. Šiame dokumente taip pat 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad programų ataskaitose teikiama informacija nėra 
oficiali ataskaita apie biudžeto indėlį siekiant įgyvendinti DVT74; 

4) bendrąjį pranešimą apie Europos Sąjungos veiklą, kuris pateikiamas ES lygmeniu 
apie rezultatus, pasiektus ES veiksmais ir ES biudžetu. Juo neatsiskaitoma apie ES 
biudžeto arba politikos indėlį siekiant įgyvendinti DVT. 

50 Be šių keturių ataskaitų, kiekvienas Komisijos generalinis direktoratas, taip pat 
šešios Komisijos tiesiogiai kontroliuojamos agentūros (vykdomosios agentūros), 
kasmet praneša apie savo pasiekimus, iniciatyvas ir išteklių panaudojimą savo 
metinėse veiklos ataskaitose. Daugumoje mūsų tikrintų 2018 m. Komisijos veiklos 
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ataskaitų apie DVT kalbama bendrai. Nors už ES išorės veiksmus atsakingi generaliniai 
direktoratai teikia daugiausiai informacijos apie DVT, Energetikos generalinio 
direktorato ir Mobilumo ir transporto generalinio direktorato ataskaitose mes 
neradome jokios užuominos apie juos75. 

51 Komisijos tiesiogiai nekontroliuojamos agentūros (decentralizuotos agentūros) 
taip pat skelbia metines ataskaitas, tačiau Komisija nei skelbia rekomendacijas, kaip 
parengti šias ataskaitas, nei įtraukia šių agentūrų informacijos apie veiksmingumą į 
savo metinę ir veiklos rezultatų ataskaitą. Vis dėlto agentūros sukūrė savanorišką tinklą 
(veiklos rezultatų gerinimo tinklą), kuris parengė veiksmingumo rodiklių sąrašą. Kai 
kuriose agentūrų 2017 m. metinėse ataskaitose apie DVT kalbama bendrai, tačiau nė 
vienoje iš jų nepateikiama sistemingos informacijos tvarumo klausimais arba agentūrų 
veiksmingumas nesusiejamas su DVT. 

52 Komisija teikia informaciją, susijusią su tvarumo klausimais, savo veiksmingumo 
ataskaitose, tačiau ši informacija nėra renkama ar pateikiama sistemingai. Tačiau 
Komisija nevertina savo indėlio įgyvendinant DVT išorės veiksmų srityje ir apie jį 
neteikia ataskaitų. Pavyzdžiu, 2018 m. spalio mėn. ji priėmė „peržiūrėtą ES tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi rezultatų sistemą“76. Tai atspindi tai, kas vyksta tokiose 
šalyse, kaip Čilė, Danija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija ir Pietų 
Korėjos Respublika, kuriose tarpinstituciniam bendradarbiavimui DVT klausimais 
vadovauja užsienio reikalų ministerijos77. 

53 Komisijos teigimu, priėmus peržiūrėtą sistemą bus galima pranešti, kaip ES 
finansuojamais78 veiksmais prisidedama prie DVT įgyvendinimo šalyse partnerėse – 
tiek dabartinėje 2014–2020 m., tiek kitoje 2021–2027 m. DFP. Tikimasi, kad ši sistema 
bus naudojama Komisijos ataskaitų teikimo sistemai ir ES bei valstybėms narėms 
teikiant ataskaitas JT kas ketverius metus (56 dalis)79. Šiame dokumente atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad tokia rezultatų pateikimo sistema gali padėti užtikrinti veiksmingą 
įgyvendinimą, skaidrumą, atskaitomybę ir nuoseklų informavimą apie ES padarytą 
pažangą, siekiant DVT šalyse partnerėse80. 

Eurostato ataskaita dėl pažangos siekiant DVT ES kontekste 

54 Nuo 2017 m. Eurostatas rengė metines ataskaitas, kuriose teikė „pažangos 
siekiant DVT ES kontekste“ aprašymą81. Ataskaitoje siekiama pateikti kiekybinį ES 
pažangos siekiant DVT įvertinimą. Tačiau Komisija nebandė įvertinti ES politikos ir 
biudžeto indėlį įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m. 
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55 Eurostato ataskaitoje pateikiama informacija apie įvairius rodiklius ir pažangą, 
padarytą su DVT susijusiais klausimais, taip pat pateikiami duomenys, suskirstyti pagal 
valstybes nares. Rodikliai, kuriuos Komisija pasirinko remdamasi konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais, daugiausiai yra sudaryti iš valstybių narių surinktos 
statistinės informacijos. Rodikliai vertinami juos lyginant su strategijos „Europa 2020“ 
tikslais arba, kai tai įmanoma, su kitais politikos tikslais. Šioje ataskaitoje taip pat 
pabrėžiami ES politikos veiksmai konkrečioje srityje, tačiau pagal rodiklius 
neįvertinamas šių ES politikos veiksmų veiksmingumas. Kai kurie rodikliai yra susiję su 
tam tikrais iššūkiais (6 langelis).Europos Parlamentas teigiamai įvertino Eurostato 
ataskaitą, kaip „žingsnį į priekį kuriant visapusišką ES stebėjimo mechanizmą“, tačiau 
taip pat nurodė, kad „Eurostatas negali vienas visapusiškai apžvelgti visų DVT 
įgyvendinimo pažangos aspektų“82. Mes anksčiau kritikavome Eurostato ataskaitą dėl 
to, kad joje nėra įvertinta pažanga, padaryta siekiant iki 2030 m. įvykdyti dirvožemio 
būklės neblogėjimo pasiekimo DVT įsipareigojimą83. 
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6 langelis. 

Eurostato 2019 m. DVT rodiklių pavyzdys 

13-asis DVT. Imtis skubių veiksmų siekiant švelninti klimato kaitą ir jos poveikį 

Pažanga įvertinama remiantis šiais rodikliais84: 

1) išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš teritorinės perspektyvos 
(įvertintas lyginant su 2020 m. tikslais); 

2) energijos suvartojimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
intensyvumas; 

3) vidutinis paviršinės temperatūros nuokrypis; 

4) su klimatu susiję ekonominiai nuostoliai; 

5) prisidėjimas prie tarptautinio 100 milijardų JAV dolerių įsipareigojimo dėl su 
klimatu susijusių išlaidų. 

Su šiais rodikliais susiję problemos: 

dėl rodiklio Nr. 1: 

a) nors tai yra tarptautiniu mastu sutartas rodiklis, Komisijos idėjų institute ir 
atliekant tyrimus buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad dėmesį sutelkiant tik į šią 
vertinimo riziką neatsižvelgiama į pašalinį poveikį, kuris pasireiškia tuomet, kai 
išsivysčiusios šalys savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
mažina užsakydamos didelį teršalų kiekį išmetančių sektorių produktus kitose 
šalyse ir po to importuoja šiuos produktus85; 

b) 2020 m. tikslai naudojami siekiant sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, nepaisant, kad egzistuoja 2030 m. tikslai ir 2050 m. 
tikslai86. Anksčiau nustatėme, kad ilgalaikiams tikslams pasiekti reikės gerokai 
daugiau pastangų87. 

Dėl informacijos apie visus rodiklius pateikimo: 

c) dėl duomenų ribotumo jokios tendencijos neįmanoma apskaičiuoti88. 

56 Komisija planuoja panaudoti Eurostato ataskaitą kartu su ataskaita dėl ES išorės 
veiksmų poveikio siekiant DVT89 2019 m. ataskaitos pateikimo Jungtinėms Tautoms 
tikslais. Tai reiškia, kad 2019 m. ataskaita neapims ES biudžeto ir politikos, išskyrus 
išorės veiksmus, indėlio. 
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ES institucijų ir agentūrų pateikta informacijos tvarumo 
klausimais 

57 Nustatėme, kad tvarumo ataskaitą skelbia viena ES institucija (Europos investicijų 
bankas) ir viena agentūra (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba) 
(7 langelis). 
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7 langelis. 

EIB ir EUIPO tvarumo ataskaita 

EIB ataskaita 

Europos investicijų bankas (EIB) yra Liuksemburge įsikūrusi ES institucija. Tai yra 
„finansiniu požiūriu savarankiškas“ bankas (143 milijardai eurų kapitalas ir daugiau 
kaip 3 800 darbuotojų)90. Kaip „ES bankas“, EIB finansuoja investicijas ir konsultuoja 
jų klausimais visame pasaulyje91. Institucija savo pirmą tvarumo ataskaitą paskelbė 
2007 m.92 ir ją suderino su GRI ataskaitų teikimo gairėmis nuo 2008 m.93 ir vėliau. 

Naujausią ataskaitą (2018 m.) sudaro du dokumentai: 2018 m. tvarumo ataskaita94 ir 
tvarumo ataskaitų informacijos atskleidimas. Pirmoje ataskaitoje pristatomas EIB 
požiūris į tvarų ir inovatyvų finansavimą ir investavimą. Joje atkreipiamas dėmesys į 
tai, kaip tvarumo problemos buvo įtrauktos į projektų vertinimą95 ir pateikiami 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo pavyzdžiai bei informacija apie tai, kaip jie 
užtikrina atskaitomybę organizacijoje. 

Antroje ataskaitoje, skirtoje specialistams (analitikams, nevyriausybinėms 
organizacijoms, akademinei bendruomenei ir pan.) pateikiama išsami, standartizuota 
informacija apie aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus ir EIB veiklos 
rezultatus. 

EUPO ataskaita 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba yra Alikantėje (Ispanijoje) 
įsikūrusi decentralizuota ES agentūra. Ji yra visiškai finansuojama savo lėšomis96, jos 
biudžetas – 401 milijonas eurų ir joje dirba 995 darbuotojai97. Jos užduotys apima ES 
prekių ženklų ir Bendrijos dizaino registravimą, Europos ir tarptautinį 
bendradarbiavimą bei intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir įgyvendinimą. 

2016 m. agentūra įdiegė įmonių tvarumo sistemą, sukūrė įmonių socialinės 
atsakomybės strategiją ir parengė savo pirmą tvarumo ataskaitą (apimančią 
2016 finansinius metus), pagrįstą GRI standartais). Ji buvo pirmoji ES agentūra, 
parengusi tokią tvarumo ataskaitą. Rengdama savo 2017 m. ataskaitą agentūra 
nusprendė savanoriškai jos turinį suderinti su ES direktyva dėl nefinansinės ir 
įvairovės informacijos atskleidimo98. 

58 Rengdami savo tvarumo ataskaitas EIB ir EUPO išanalizavo ir paskelbė savo 
tvarumo riziką. Šis darbas buvo grindžiamas vidaus ir išorės pokalbiais. 10 diagramoje 
pateikiamas EIB reikšmingumo vertinimas. 
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10 diagrama. EIB atliktas tvarumo klausimų reikšmingumo vertinimas  

 
Aiškinimas: Klimatas ir aplinka yra vertinami kaip labai svarbūs suinteresuotiesiems subjektams ir EIB, 
nes etika ir profesinis sąžiningumas laikomi svarbesniais suinteresuotiesiems subjektams, palyginti su EIB 
požiūriu. 
Šaltinis: EIB (2019) m.: 2018 m. tvarumo ataskaita, p 11. 

59 Tiek EIB, tiek EUIPO tvarumo ataskaitose pateikiama informacija apie tai, kaip 
organizacijos atsižvelgė į tvarumo klausimus savo politikoje ir veikloje, ir apie 
organizacijos poveikį tvarumui. Kaip rodo iš EIB paimtas pavyzdys 8 langelyje, 
organizacijos verslo poveikis gali būtų daug didesnis, nei organizacijos valdymo 
poveikis tvarumui. 
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8 langelis. 

Pasirinktų EIB skolinimo operacijų anglies pėdsakas, palyginti su pačio 
EIB poveikiu 

EIB skelbia informaciją apie jo finansuojamų projektų anglies pėdsaką  

 
Šaltinis: 2017 m. EIB tvarumo ataskaita 

Iš pirmesnės lentelės matyti, kad CO2 kiekis matuojamas milijonų tonų (Mt) vienetais 
ir kad bendras absoliutus išmetamųjų teršalų kiekis sudarė 5,2 Mt CO2 ekvivalento. 
Santykine išraiška, dėl finansuojamų projektų išmetamųjų teršalų kiekis sumažėja 
2,9 Mt CO2 ekvivalento, palyginti su alternatyviais projektais. 

Paties EIB organizacijos anglies pėdsakas buvo 22 024 tonos CO2 ekvivalento. 

Tai reiškia, kad organizacijos verslo operacijų poveikio analizavimas ir ataskaitų apie 
jį teikimas gali būti daug reikšmingesnis, negu tik ataskaitų apie pačios organizacijos 
poveikį teikimas. 

60 Nors jie ir neskelbia tvarumo ataskaitų, kitos ES institucijos ir agentūros renka ir 
kartais skelbia informaciją, susijusią su tvarumu, net jei ir dalimis ir neužtikrinant, kad 
aprėpiami visi reikšmingi tvarumo aspektai. Mūsų atlikta visų ES institucijų apklausa tai 
patvirtina. 

61 Surinkta arba paskelbta informacija daugiausia yra susijusi su tuo, kaip 
organizacijų valdymas (pavyzdžiui, jų popieriaus arba vandens naudojimas viduje) 
veikia tvarumą, o ne su tuo, kaip jos atsižvelgia į tvarumą savo bendroje strategijoje ir 
veikloje. Esama rizikos, kad toks į vidų orientuotas ataskaitų teikimas neapima 

2015 m. 2016 m. 2017 m.

Projektų skaičius 73 70 55

Visa pasirašyta EIB suma (milijardais eurų) 11,2 17,7 9,4

Absoliutinis išmetamas teršalų kiekis (Mt 
CO2ekv. / per metus)

4,6 2,4 5,2

Anglies dioksido sekvestracija 
miškininkystėje (Mt CO2ekv. / per metus)

3,5 0,3

Santykinis išmetamas teršalų kiekis (Mt 
CO2ekv. / per metus)

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

Projektų anglies pėdsakas EIB, 2015–2017 m.
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organizacijai reikšmingiausių klausimų. Tokia informacija nėra aiškiai susijusi ir su tuo, 
kaip į DVT buvo atsižvelgiama organizacijos politikoje ir veikloje. 

62 ES institucijų ir agentūrų atskleista informacija yra susijusi su jų valdymo, 
įdarbinimo ir organizacijos poveikiu aplinkai. Jos informaciją skelbia įvairiose 
ataskaitose (pavyzdžiui, Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) 
rengiamose ataskaitose) ir (arba) internetu. Kita informacija buvo renkama, bet 
neskelbiama (II priedas). 

63 Taip pat ES institucijų ir agentūrų paklausėme, ar jos įdiegė tam tikras valdymo 
sistemas, kurios padėtų teikti tvarumo ataskaitas, arba jų elementus (11 diagrama). 
Tokios valdymo sistemos padeda organizacijoms, kurios nori sumažinti savo poveikį 
aplinkai (EMAS, ISO 14 001) arba savo darbuotojų sveikatai ir saugai (Darbuotojų 
sveikatos ir saugos vertinimo serijos standartas (OHSAS) 18 001, ISO 45 001). 

11 diagrama. ES institucijų ir agentūrų įdiegtos valdymo sistemos 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

64 Įdiegtos valdymo sistemos daugiausia yra susijusios su aplinkos aspektais. Trys 
ketvirtadaliai ES institucijų99 ir 10 % ES agentūrų įsidiegė valdymo sistemą, pavyzdžiui, 
EMAS ir (arba) ISO 14 001. Naudodamosi šiomis abiem sistemomis organizacijos gali 
nustatyti ir stebėti savo veiklos, produktų ir paslaugų poveikį aplinkai. Kitaip nei pagal 
ISO14 001, pagal EMAS reikalaujama reikalauja teikti viešą ataskaitą, naudojant 
pagrindinių rodiklių rinkinį – energijos vartojimo efektyvumą, medžiagų naudojimo 
efektyvumą, atliekas, biologinę įvairovę ir išmetamuosius teršalus. Kalbant apie kitas 
atitinkamas tarptautines valdymo sistemas, pavyzdžiui, dėl sveikatos ir saugos (OHSAS 
18 001) arba energijos (ISO 5001), jų įdiegimo lygis yra labai žemas. 
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65 Kai paklausėme, kodėl jos neskelbia atskiros tvarumo ataskaitos, dauguma ES 
institucijų ir agentūrų atsakė, kad jos dar nesvarstė tai daryti; antras dažniausiai 
pasitaikantis atsakymas buvo toks, kad joms trūko būtinos praktinės 
patirties(12 diagrama). 

12 diagrama. Pagrindinės tvarumo ataskaitos neskelbimo priežastys 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

66 Mūsų apklausos duomenimis, respondentai supranta galimą tvarumo ataskaitų 
teikimo naudą, visų pirma siekiant padidinti patikimumą ir skaidrumą. Respondentai 
taip pat manė, kad teikiant tvarumo ataskaitas jiems padidėtų darbo krūvis. 
(13 diagrama). 
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13 diagrama. Galimi tvarumo ataskaitų teikimo privalumai ir trūkumai 

 
Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 
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Tvarumo informacijos auditas 
67 Atlikus finansinių ataskaitų auditą padidėja jų atskaitomybės vertė. Gavus 
tvarumo ataskaitų išorės patikinimą gali padidėti jų vertė, taip pat suinteresuotųjų 
subjektų pasitikėjimas pateikta informacija. Dėl jo gali sumažėti ekologinio 
manipuliavimo ir ataskaitų naudojimo kaip viešaisiais ryšiais rizika. Atlikus informacijos 
auditą, informacija gali tapti vertingesnė išorės kontrolės ir valdymo sistemoms ir gali 
padidėti informuotumas valdybos lygmeniu100. 

68 Audituojant tvarumo ataskaitų teikimą kyla įvairių sunkumų, panašių į sunkumus, 
kylančius audituojant finansines ataskaitas. Pavyzdžiui, tai gali reikšti, kad gali būti 
peržiūrimas naratyvas, o ne finansiniai duomenys arba skaičiai101. Atliekamas 
daugumos didelių įmonių tvarumo ataskaitų išorės auditas arba peržiūra102, tačiau nėra 
bendrai patvirtinto tvarumo ataskaitų audito arba patikinimo standarto. Pavyzdžiui, ES 
direktyvoje reikalaujama, kad auditoriai patikrintų, ar tvarumo ataskaitos yra, 
nesigilinant į jų esmę. Tokios valstybės kaip Prancūzija ir Italija šią direktyvą įgyvendino 
kitaip, reikalaudamos, kad auditoriai taip pat tikrintų ataskaitų esmę103. 

69 Visai neseniai, 2019 m. vasario mėn., Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų 
valdyba (TAUSV) paskelbė konsultacijoms skirtą dokumentą dėl išplėstinio išorės 
ataskaitų teikimo patikinimo teikimo104. Išplėstinis išorės ataskaitų teikimas apima 
daugelio įvairių formų ataskaitų teikimą, įskaitant, bet ne tik, subjektų integruotų 
ataskaitų teikimą, tvarumo ataskaitų teikimą ir kitų ataskaitų teikimą aplinkos, 
socialiniais ir valdymo klausimais. 

70 Pagal ISAE 3000, riboto patikinimo užduotyje (peržiūros užduotyje), „specialisto 
išvada yra išreiškiama tokiu būdu, kuriuo perduodama, kad, remiantis atliktomis 
procedūromis, specialistas nepastebėjo nieko, kas verstų specialistą manyti, kad 
tiriamo dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta“. Tokiais atvejais užduoties rizika 
sumažinama iki lygio, kuris yra priimtinas užduoties aplinkybėmis, tačiau rizika yra 
didesnė, negu pagrįsto patikinimo užduoties atveju105. Iš šių dviejų ES institucijų ir 
agentūrų tvarumo ataskaitų, vien dėl EIB ataskaitos buvo atliktas auditas ir pateiktas 
ribotas patikinimas. EUPO ataskaita nebuvo audituota. 

71 Dauguma aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) turi patirties audito atlikimo 
srityje, kuri galėtų būti naudinga rengiant tvarumo ataskaitas ir atliekant DVT 
įgyvendinimo auditą. INTOSAI (Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų 
organizacija) paragino AAI atlikti vyriausybių pasirengimo įgyvendinti DVT arba 
konkrečių DVT veiksmingumo auditą. Keletas viso pasaulio AAI paskelbė šio audito 
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rezultatus ir kai kurios iš jų išanalizavo, kaip vyriausybės stebi DVT ir teikia DVT 
ataskaitas (9 langelis)106. DVT gali būti naudojami kaip audito kriterijai107. Šiuo metu 
peržiūrimas vienas iš viešų audito standartų (ISSAI 140) ir vyksta diskusija, ar šį 
standartą reikia išplėsti, kad jis apimtų viena iš tvarumo ataskaitoms svarbų aspektą – 
DVT auditą. 

72 Tačiau pasiekimų įgyvendinant konkrečius DVT auditas ir valstybės narės 
ataskaitų teikimas JT nėra vienintelis vaidmuo, kurį gali atlikti AAI. Kai daugiau viešojo 
sektoriaus organizacijų pradės atskleisti tvarumo informaciją, reikės išspręsti klausimą, 
kaip auditorių profesija gali padėti pagerinti organizacijų parengtos informacijos 
kokybę. Todėl AAI gali prireikti plėtoti naujus gebėjimus arba metodus auditorių 
profesijos srityje. 

9 langelis. 

Su tvarumo ataskaitų teikimu susijusio AAI audito rezultatai 

Kai kurios AAI savo šalies Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo procese nustatė 
trūkumų, dėl kurių tapo sunku vykdyti stebėjimą ir teikti ataskaitas. Pavyzdžiui, 
Austrija Darbotvarkei iki 2030 m. pritaikė integravimo metodą, tačiau Austrijos AAI 
nustatė, kad bendra atsakomybė nebuvo tinkamai nustatyta, todėl įgyvendinimo 
procesas buvo suskaidytas. Todėl taip pat buvo nepakankamai koordinuojamas 
vertinimas ir ataskaitų teikimas, o Austrijos nacionalinėje įgyvendinimo pažangos 
ataskaitoje nebuvo pateikta glausta apžvalga108. 

Kai kurios AAI taip pat auditavo savanoriškų nacionalinių ataskaitų rengimą 
atliekant bendrą INTOSAI auditą „Pasirengimas įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslus“ ir kai kurios iš šių AAI rekomendavo šias peržiūras vertinti ne tik kaip 
produktą, bet veikiau kaip nuolatinį procesą: 

o Austrijos AAI nustatė, kad vyriausybė neplanavo teikti ataskaitų Jungtinėms 
Tautoms iki 2020 m. Todėl ji rekomendavo, kad vyriausybė teiktų ataskaitas kuo 
anksčiau ir bent kartą per parlamento kadencijos laikotarpį. 

o Nyderlandų AAI nustatė, kad 2017 m. vyriausybė pateikė ataskaitą Jungtinėms 
Tautoms, kurioje pateikė padėties, susijusios su Darbotvarke iki 2030 m. ir iki tol 
padaryta pažanga, apžvalgą. Tačiau ji rekomendavo, kad centrinė valdžia 
įtrauktų svarbias DVT temas į savo metinę finansinę ataskaitą109. 

o Nors Lenkijos AAI pripažino, kad savanoriška nacionalinė peržiūra buvo 
veiksmingai parengta, rekomendavo, kad pažanga būtų peržiūrima 
reguliariai110. 
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Tvarumo ataskaitų teikimo ES 
institucijose ir agentūrose uždaviniai 
73 ES įsipareigojo įgyvendinti Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslus. 
Mūsų apžvalga parodė, kad Komisija bei kitos ES institucijos ir agentūros rengia kai 
kuriuos elementus, būtinus tvarumo ataskaitoms prasmingai teikti. Tačiau apskritai 
didžia dalimi dar nėra būtinų išankstinių tvarumo ataskaitų teikimo sąlygų. Viena ES 
institucija ir viena agentūra skelbia tvarumo ataskaitas ir dalyvauja pagrindinėje 
strategijoje, būtinoje tokiam ataskaitų procesui vykdyti. Kitos institucijos skelbia arba 
renka atitinkamą informaciją. Taip pat atkreipėme dėmesį į praktiką, taikomą valstybių 
narių privačiajame sektoriuje ir viešajame sektoriuje, kuri gali būti pavyzdys. 
Nustatėme keletą uždavinių. 

1 uždavinys. parengti ES strategiją po 2020 m., kuri apimtų DVT ir tvarumą 

74 Nepaisant įvairių teisės aktų leidėjų ir suinteresuotųjų subjektų raginimų, nėra 
ilgalaikės ES strategijos dėl darnaus vystymosi iki 2003 m., kurioje būtų nustatyti galimi 
tikslai ir uždaviniai, apie kuriuos būtų teikiama informacija Komisijos veiklos rezultatų 
plane (30–35 dalys). Tokioje strategijoje būtų nustatyta, kurie DVT būtų svarbūs ES. 
Komisija parengė diskusijoms skirtą dokumentą kaip pradinius duomenis kitai 
Komisijai, kuriame nurodo trys būsimos tvarios Europos scenarijus. Diskusijoms 
skirtame dokumente pabrėžiamos tam tikros sritys, kuriose, Komisijos teigimu, ES 
turėtų daryti daugiau. Vis dėlto jame nebuvo pateikta trūkumų analizė, kurioje būtų 
nurodyta, kas dar turi būti padaryta, kad būtų pasiekti DVT biudžeto, ES politikos ir 
(arba) teisės aktų atžvilgiu (36–38 dalys). 

2 uždavinys. įtraukti tvarumą ir DVT į ES biudžetą ir veiklos rezultatų planą 

75 Šioje apžvalgoje buvo pabrėžta, kad tvarumo ataskaitų teikimas yra procesas, 
kuris apima daugiau nei tik ataskaitos skelbimą. Komisija neteikia ataskaitų apie ES 
biudžeto ir ES politikos indėlį siekiant DVT. Komisija diskusijoms skirtame dokumente 
neaprašoma, kaip Komisijos pasirinktą politika yra susijusi su DVT. Nors Komisija 
pradėjo teikti nuorodas į DVT programų ataskaitose, nestebima arba nepranešama, 
kaip ES politika ir biudžetas padeda įgyvendinti darnų vystymąsi ir siekti DVT (38–
42 dalys). Nuo 2017 m. Eurostatas rengia reguliarias metines DVT stebėjimo ataskaitas, 
kuriose pateikia tendencijų, susijusių su DVT Europos Sąjungoje, statistinį pristatymą. 

76 Komisija turi didelę patirtį teikiant veiksmingumo ataskaitas ir jos rezultatais 
grindžiamo biudžeto sudarymo sistema vertinama gerokai aukštesniais balais nei kitų 
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EBPO šalių sistemos111. Nepaisant to, tvarumo ataskaitų teikimo integravimas į šį 
veiksmingumo ataskaitų teikimą bus iššūkis. Tačiau tai galėtų padėti Komisijai 
supaprastinti veiksmingumo rodiklius ir geriau suderinti konkrečią programą ir politikos 
tikslus su aukšto lygio bendrais tikslais pagal 2017 m. metinės ataskaitos 
rekomendacijas112. 

77 Kaip parodėme pirmiau, integruoti kompleksines politikos sritis į biudžetą nėra 
lengva. Veiksmingas integravimas ir prioritetų nustatymas galėtų reikšti, kad ES lėšos 
būtų nukreipiamos į tas sritis, kuriose yra didžiausias lėšų poreikis arba didžiausia ES 
pridėtinė vertė (39–43 dalys). 

78 Komisija pritaiko savo veiksmingumo ataskaitų sistema išorės veiksmų srityje 
(52 dalis), kad būtų galima įvertinti ES indėlį įgyvendinant DVT šioje politikos srityje ir 
pateikti apie tai ataskaitą. Tai atspindi padėtį kai kuriose šalyse, kuriose paramos 
vystymuisi sritis – sritis, kurioje anksčiau turėjo būti sprendžiami su Tūkstantmečio 
vystymosi tikslais susiję klausimai – yra pirmaujanti (52 dalis). 

79 Vienas būsimo ataskaitų teikimo uždavinys bus susijęs su tuo, kaip bus 
atsižvelgiama į pateiktą informaciją priimant sprendimus. Nepaisant labai pažangaus ES 
rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sistemos pobūdžio, jau dabar yra galimybių 
tobulėti pagal tai, kaip naudojama informacija (48 dalis). 

3 uždavinys. tobulinti tvarumo ataskaitų teikimą ES institucijose ir agentūrose  

80 Mes radome du tvarumo ataskaitų teikimo pavyzdžius ES institucijose ir 
agentūrose – EIB ir EUIPO. Jos pateikia tvarumo ataskaitų teikimo integravimo į visus 
savo verslo procesus pavyzdžius. EIB ir EUIPO sukūrė šią praktiką, nors ir neturėjo 
jokios juridinės prievolės rengti tvarumo ataskaitas ir jokių rekomendacijų ir nurodymų 
ES lygmeniu (57 dalis ir 7 langelis). 

81 Mūsų atlikta apklausa rodo, kad ES institucijos ir agentūros gali suprasti galimą 
tvarumo ataskaitų teikimo naudą. Visų pirma jos mato savo galimybę didinti savo 
patikimumą ir skaidrumą. Taip pat nustatėme, kad nors kitos ES institucijos ir 
agentūros neskelbia tvarumo ataskaitų, jos renka ir skelbia kai kurią informaciją, 
susijusią su tvarumu, net jei ir dalimis ir neaprėpiant visus reikšmingus aspektus. Jų 
renkama ir skelbiama informacija daugiausia yra susijusi su tuo, kaip organizacijos 
(pavyzdžiui, jų popieriaus arba vandens naudojimas) veikia tvarumą, o ne su tuo, kaip 
jos atsižvelgia į tvarumą savo bendruose verslo procesuose (60–66 dalys). 
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4 uždavinys. padidinti tvarumo ataskaitų teikimo patikimumą atliekant auditą  

82 Privačiajame sektoriuje vis dažniau atliekamas daugumos didelių įmonių tvarumo 
ataskaitų ribotas išorės auditas arba peržiūra, tačiau nėra bendrai patvirtinto tvarumo 
ataskaitų audito arba patikinimo standarto. AAI patirtis gali būti naudinga tuomet, kai 
reikia atlikti tvarumo ataskaitų teikimą. Viešosioms institucijoms vėl pradėjus skelbti 
tvarumo ataskaitas AAI reikės apsvarstyti, kokiu mastu jos galės teikti patikinimą dėl 
tokių ataskaitų. Vienas iš pagrindinių uždavinių bus atsižvelgti į aplinkos, socialinio ir 
ekonominio tvarumo ilgalaikį pobūdį ir sudėtingumą. Todėl AAI gali prireikti plėtoti 
naujus gebėjimus arba metodus auditorių profesijos srityje (67–72 dalys). 
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Priedai 

I priedas. Metodas ir metodika 
Asmenys ir subjektai, su kuriais rengėme pokalbius: 

Europos Komisija 
Europos 
Sąjungos 
Taryba 

Kitos institucijos 
ir įstaigos 

Tarptautinės 
institucijos, 

asociacijos, audito 
įmonės 

Komisijos nariai: Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Frans 
Timmermans, pirmininko 
pavaduotojas Jyrki Katainen, 
Komisijos narys Günther 
Oettinger ir jų kabinetai 

Darnaus 
vystymosi 
darbotvarkės 
iki 2030 m. 
(Darbotvarkės 
iki 2030 m.) 
darbo grupė 

Europos 
investicijų 
bankas. Įmonių 
socialinės 
atsakomybės 
padalinys 

Organizacija 
„Accountancy 
Europe“ 

Komisijos generalinis 
sekretorius  

Europos 
intelektinės 
nuosavybės 
tarnyba: Vidaus 
kontrolės 
koordinavimas 

KPMG, PWC, E&Y, 
„Deloitte“ 

Vidaus audito tarnybos 
generalinis direktorius  

Kontaktai su 
Europos 
Parlamento 
Sąjungos vidaus 
politikos 
generaliniu 
direktoratu  

Kanados AAI 

Europos politinės strategijos 
centro vadovas   

EBPO: biudžeto 
sudarymo ir viešųjų 
išlaidų padalinys, 
politikos 
suderinamumo 
vystymosi labui 
skyrius 

Europos Komisijos generaliniai 
direktoratai (GD): Biudžeto, 
Eurostato, Žmogiškųjų išteklių ir 
saugumo, Finansinio stabilumo, 
finansinių paslaugų ir kapitalo 
rinkų sąjungos generaliniai 
direktoratai, Europos politinės 
strategijos centras. 
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Apklausa: 

mes nusiuntėme trumpą klausimyną Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismui, Europos Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos regionų komitetui, 
Europos Centriniam Bankui ir Europos investicijų bankui, Europos išorės veiksmų 
tarnybai ir Europos duomenų apsaugos tarnybai bei visoms 41 ES agentūroms 
(vykdomosioms, decentralizuotoms ir kitoms įstaigoms). Atsakymai gauti į 100 % 
klausimynų. 

Diagramose pateiktoje atsakymų analizėje ne visi atsakymai sudaro 100 % dėl 
apvalinimo arba dėl to, kad respondentai galėjo pateikti kelis atsakymus į klausimą. 

Dokumentų peržiūra: 

mes peržiūrėjome ir išanalizavome atitinkamus dokumentus, pavyzdžiui, visų Komisijos 
GD metines veiklos ataskaitas, Europos Parlamento rezoliucijas, Tarybos išvadas, 
Jungtinių Tautų rezoliucijas, AAI audito ataskaitas, dokumentus, gautus iš ES agentūrų 
veiklos rezultatų gerinimo tinklo ir įvairias akademinius tyrimus ir trumpus pranešimus 
apie tvarumo ataskaitų teikimą ir DVT. 

 



II priedas. ES institucijų ir agentūrų paskelbta arba surinkta su tvarumu susijusi informacija 

BENDRA ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA
Valdymo struktūra 92% ||||||||||||||||||||||| 95% |||||||||||||||||||||||| 0% 3% | 8% || 3% |
Rizikos vertinimas 83% ||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 17% |||| 7% || 0% 3% |
Etiškas elgesys 92% ||||||||||||||||||||||| 58% ||||||||||||||| 0% 10% ||| 8% || 32% ||||||||
Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas 33% |||||||| 51% ||||||||||||| 8% || 10% ||| 58% ||||||||||||||| 39% ||||||||||
Reikšmingumo matrica 17% |||| 15% |||| 8% || 10% ||| 75% ||||||||||||||||||| 75% |||||||||||||||||||
EKONOMINIS
Kova su korupcija ir kyšininkavimu 83% ||||||||||||||||||||| 80% |||||||||||||||||||| 8% || 10% ||| 8% || 10% |||
APLINKOSAUGOS
Energija, vanduo, biologinė įvairovė 83% ||||||||||||||||||||| 34% ||||||||| 0% 29% ||||||| 17% |||| 37% |||||||||
SOCIALINIS
Įvairovės valdymas 92% ||||||||||||||||||||||| 63% |||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 32% ||||||||
Įdarbinimas 92% ||||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 8% || 5% | 0 5% |
Mokymas ir švietimas 83% ||||||||||||||||||||| 75% ||||||||||||||||||| 17% |||| 20% ||||| 0 5% |
Darbuotojų sveikata ir sauga 75% ||||||||||||||||||| 22% |||||| 17% |||| 29% ||||||| 8% || 49% ||||||||||||
Bendruomenės dalyvavimas ir vystymasis 42% ||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 12% ||| 42% ||||||||||| 68% |||||||||||||||||
Žmogaus teisių vertinimas 25% |||||| 14% |||| 0% 3% | 75% ||||||||||||||||||| 83% |||||||||||||||||||||
KITA
Nefinansinė informacija 92% ||||||||||||||||||||||| 85% ||||||||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 10% |||
DVT vertinimas 50% ||||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 5% | 33% |||||||| 75% |||||||||||||||||||
Kiti su DVT susiję klausimai 33% |||||||| 15% |||| 0% 0 67% ||||||||||||||||| 85% |||||||||||||||||||||

ES agentūros

Nesurinkta informacija

ES institucijosES institucijos ES agentūros
Paskelbta 

Surinkta informacija 
Nepaskelbta

ES agentūros ES institucijos
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Akronimai ir santrumpos 
AAI – Aukščiausioji audito institucija 

DFP – daugiametė finansinė programa 

DVT – darnaus vystymosi tikslai 

EER – išplėstinis išorės ataskaitų teikimas 

EIB – Europos investicijų bankas  

EMAS – aplinkosaugos vadybos ir audito sistema  

EUIPO – Europos intelektinės nuosavybės tarnyba  

GRI – Pasaulinė atsiskaitymo iniciatyva 

IIRC – Tarptautinė integruotų ataskaitų teikimo taryba 

INTOSAI WGEA – Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos 
aplinkosaugos apskaitos darbo grupė 

ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija 

Mt – milijonai tonų 

SASB – Tvarumo apskaitos standartų valdyba 

TAUSV – Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 
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Žodynėlis 
Decentralizuota agentūra – rengia ir įgyvendina ES politiką. Ji turi savo biudžetą ir yra 
įsteigta neribotam laikui. 

EMAS – aplinkosaugos vadybos sistema, įtvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente. Organizacijoms reikalingas sertifikavimas, kurį atlieka nepriklausomas 
išorės vertintojas. 

Įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma – platforma, skirta padėti ir patarti 
Komisijai DVT įgyvendinimo ES lygmeniu klausimais. Ją sudaro 30 viešojo sektoriaus, 
pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus aukšto lygio atstovų. Ji buvo sudaryta 
2017 m. gegužės mėn. 

Reikšmingumo matrica – grafinis metodas, skirtas nustatyti, ar tema yra reikšminga. Jį 
sudaro du aspektai: a) Ekonominio poveikio, poveikio aplinkai ir socialinio poveikio 
reikšmingumas ir b) poveikis suinteresuotųjų subjektų vertinimams ir sprendimams. 

Vykdomoji agentūra – subjektas, kuriam pavesta atlikti vykdomąsias ir veiklos 
užduotis, susijusias su ES programomis. Biudžetą, kurį ji vykdo, nustato Komisija. Jis 
nustatomas ribotos trukmės laikotarpiui. 
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Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą 
medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.   

Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės yra 
įsipareigojusios įgyvendinti Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir 17 darnaus vystymosi tikslų 
(DVT). Šioje apžvalgoje įvertinama DVT ir tvarumo 
įgyvendinimo ataskaitų teikimo ES lygmeniu ir atskirų 
ES institucijų ir agentūrų ataskaitų teikimo padėtis.
Tvarumo ataskaitų teikimas yra organizacijos veiklos 
siekiant darnaus vystymosi tikslo rezultatų vertinimo, 
atskleidimo ir atsiskaitymo už juos vidaus ir išorės 
suinteresuotiesiems subjektams praktika. Joje kalbama 
apie tai, kaip organizacija atsižvelgia į tvarumo 
klausimus savo veikloje ir į jų poveikį aplinkai bei 
socialinį ir ekonominį poveikį.
Iš šios apžvalgos matyti, kad Komisija neteikia 
ataskaitų apie ES biudžeto ir ES politikos indėlį siekiant 
DVT. Viena išimtis yra išorės veiksmų sritis, kurioje 
Komisija savo atsiskaitymo už veiklos rezultatus 
sistemą pradėjo pritaikyti DVT ir tvarumui. Komisija 
neseniai paskelbė diskusijoms skirtą dokumentą, 
kuriame ji aprašo Komisijos pasirinktą politiką, 
susijusią su DVT. Tačiau tvarumo ataskaitų teikimas 
nėra įtrauktas į Komisijos veiksmingumo sistemą ir iš 
esmės dar nėra prasmingam tvarumo ataskaitų 
teikimui būtinų išankstinių sąlygų, pavyzdžiui, 
ilgalaikės strategijos. Šiuo metu tvarumo ataskaitas 
skelbia viena ES institucija (Europos investicijų bankas) 
ir viena ES agentūra (Europos Sąjungos intelektinės 
nuosavybės tarnyba).
Ši apžvalga nėra auditas. Ji yra susijusi su kylančiomis 
problemomis, joje nustatomi faktai ir ji daugiausia yra 
grindžiama viešai prieinama informacija ir ankstesniu 
darbu.
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