NL

Snelle evaluatie
Verslaglegging over
duurzaamheid:
een inventaris van
de stand van zaken
bij EU-instellingen en
-agentschappen

Juni 2019

2

Inhoud
Paragraaf

Samenvatting

I-VIII

Inleiding

01-21

Duurzame ontwikkeling en duurzaamheid

01-05

Duurzaamheidsverslaglegging

06-11

Redenen om verslag uit te brengen over duurzaamheid

12-14

Wat moet er in duurzaamheidsverslagen worden opgenomen en
waar moeten ze worden gepubliceerd?

15-21

Reikwijdte en aanpak van de evaluatie

22-25

Voorwaarden voor duurzaamheidsverslaglegging

26-43

Betrokkenheid van belanghebbenden

27-28

Ontwikkeling van een strategie

29-38

Mainstreaming

39-43

Duurzaamheidsverslaglegging door EU-instellingen en agentschappen

44-66

Prestatieverslaglegging door de Commissie

47-53

Verslag van Eurostat over vooruitgang in de richting van de SDG's
in een EU-context

54-56

Informatie over duurzaamheid die wordt verstrekt door EUinstellingen en -agentschappen

57-66

Controle van duurzaamheidsinformatie

67-72

Uitdagingen in verband met
duurzaamheidsverslaglegging door EU-instellingen en agentschappen

73-82

3

Bijlagen
Bijlage I — Benadering en methodologie
Bijlage II — Informatie met betrekking tot duurzaamheid die
wordt gepubliceerd of verzameld door EU-instellingen en agentschappen

Acroniemen en afkortingen
Woordenlijst
Eindnoten
ERK-team

4

Samenvatting
I De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden de Agenda 2030 voor duurzame

ontwikkeling en de 17 bijbehorende duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG')s ten
uitvoer te leggen. In deze evaluatie wordt een inventaris opgemaakt van de
verslaglegging over de verwezenlijking van de SDG's en duurzaamheid op EU-niveau,
alsook van de verslaglegging door afzonderlijke EU-instellingen en -agentschappen.

II Duurzaamheidsverslaglegging omvat het meten en bekendmaken van, alsook het

verantwoording aﬂeggen aan interne en externe belanghebbenden over, de prestaties
van een organisatie ten aanzien van de doelstelling van duurzame ontwikkeling.
Duurzaamheidsverslaglegging is zowel een beheers- als een
verantwoordingsinstrument. Hierbij wordt verslag uitgebracht over de manier waarop
een organisatie bij haar activiteiten rekening houdt met duurzaamheidskwesties en
over haar impact op milieu-, sociaal en economisch gebied.

III Er bestaat geen specifieke wettelijke verplichting voor de Commissie of andere

EU-instellingen om duurzaamheidsverslagen op te stellen. Aangezien de EU heeft
toegezegd de SDG's ten uitvoer te leggen en meer in het algemeen duurzame
ontwikkeling tot stand te brengen, zou er mogen worden verwacht dat
duurzaamheidsverslaglegging integrerend deel uitmaakt van haar verslaglegging over
prestaties en resultaten.

IV Uit deze evaluatie blijkt dat de Commissie geen verslag uitbrengt over de bijdrage

die met de begroting en het beleid van de EU wordt geleverd aan de verwezenlijking
van de SDG's. Alleen op het gebied van extern optreden is de Commissie begonnen
haar systeem voor verslaglegging over prestaties aan te passen in verband met de
SDG's en duurzaamheid. De Commissie heeft onlangs een discussienota gepubliceerd
waarin zij een aantal van haar beleidsmaatregelen in verband met de SDG's beschrijft.
Het bureau voor statistiek van de EU (Eurostat) publiceert een algemene beschrijving
van de vooruitgang in de richting van de SDG’s in een EU-context. Hierbij wordt echter
geen poging gedaan om de bijdrage te meten die het beleid en de begroting van de EU
aan de Agenda 2030 leveren.

V Uit deze evaluatie blijkt ook dat er nog niet wordt voldaan aan de meest

voorwaarden voor zinvolle duurzaamheidsverslaglegging. De Commissie heeft een
discussienota gepubliceerd waarin zij scenario's voor een duurzaam Europa beschrijft,
maar beschikt op dit moment niet over een EU-strategie in verband met de SDG's voor
de periode tussen nu en 2030.
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VI In het kader van deze evaluatie hebben wij ook onderzocht wat de andere EU-

instellingen dan de Commissie, en de EU-agentschappen doen op het gebied van
duurzaamheidsverslaglegging. Wij constateerden dat één EU-instelling, namelijk de
Europese Investeringsbank, en één agentschap, het Bureau voor intellectuele
eigendom van de Europese Unie, een duurzaamheidsverslag publiceren. Andere EUinstellingen en -agentschappen verzamelen wel enige informatie met betrekking tot
duurzaamheid en publiceren die soms, maar het gaat daarbij vaak om versnipperde en
onvolledige informatie waarin niet op alle aspecten van duurzaamheid wordt
ingegaan. De informatie heeft met name betrekking op de manier waarop de
bedrijfsvoering van de organisatie van invloed is op de duurzaamheid en niet op de
manier waarop duurzaamheid is geïntegreerd in de algemene strategie en activiteiten.

VII In deze evaluatie worden de voordelen van duurzaamheidsverslaglegging voor

organisaties benadrukt en worden de ontwikkelingen op het gebied van controles met
betrekking tot duurzaamheidsverslaglegging beschreven. Ook worden er voorbeelden
gegeven van praktijken in de lidstaten, zowel in de publieke als in de particuliere
sector.

VIII Wij brengen vier uitdagingen voor duurzaamheidsverslaglegging door EUinstellingen en -agentschappen in kaart:
o

het ontwikkelen van een EU-strategie voor de periode na 2020 die de SDG's en
duurzaamheid behelst;

o

het integreren van duurzaamheid en de SDG's in de EU-begroting en het
prestatiekader;

o

het ontwikkelen van duurzaamheidsverslaglegging door EU-instellingen en agentschappen;

o

het vergroten van de geloofwaardigheid van duurzaamheidsverslaglegging door
middel van controles.
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Inleiding
Duurzame ontwikkeling en duurzaamheid

01 Duurzame ontwikkeling wordt over het algemeen gedefinieerd als ontwikkeling

die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie zonder de toekomstige
generaties de kans te ontnemen om in hun eigen behoeften te voorzien 1.

02 Onder deze term wordt een integrale benadering verstaan waarin de drie pijlers

bijeenkomen: milieugerelateerde, sociale en economische duurzaamheid 2. De
integratie van deze pijlers betekent niet per definitie dat er een compromis moet
worden bereikt tussen het milieu en economische ontwikkeling 3. Integendeel,
duurzame ontwikkeling kan tot werkgelegenheid en groei leiden 4.

03 Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht nu het besef groeit dat

klimaatverandering op dit moment al een verstorende werking heeft op economieën
en maatschappijen en verschillende maatschappelijke segmenten op verschillende
manieren beïnvloedt 5. Dit laat duidelijk zien dat de milieugerelateerde, sociale en
economische dimensies van duurzaamheid nauw verband met elkaar houden. Het
Europees Centrum voor politieke strategie — de “denktank” van de Commissie —
heeft erop gewezen dat in het verwaarlozen van deze verbanden een van de grootste
risico's voor de duurzame toekomst van de EU schuilt 6.

04 De vaststelling van de Agenda 2030

en de 17 bijbehorende SDG's door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft duurzame ontwikkeling
wereldwijd een merkbare nieuwe impuls gegeven. De SDG's (figuur 1) zijn gebaseerd
op de drie dimensies van duurzaamheid en bevatten elementen inzake economische
ontwikkeling, sociale inclusie en duurzaam milieubeheer 8. In tegenstelling tot de
voorgangers ervan (de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling) zijn de SDG's
universeel en gericht tot alle landen.
7
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Figuur 1 — De 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Bron: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © Verenigde
Naties.

05 De EU en haar lidstaten

hebben zich ertoe verbonden de Agenda 2030 uit te
voeren en een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de SDG's. Daarnaast is
duurzame ontwikkeling verankerd in de EU-verdragen (tekstvak 1).
9

Tekstvak 1
Hoe de EU zich inzet voor duurzame ontwikkeling en wat zij daaronder
verstaat
Bij haar verbintenis tot de Agenda 2030 verklaarde de Commissie dat de EU “streeft
naar ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie zonder de
toekomstige generaties de kans te ontnemen om in hun eigen behoeften te
voorzien. Een waardig leven voor iedereen, binnen de beperkingen van de planeet,
waarbij een evenwicht wordt bereikt tussen economische welvaart, efficiëntie,
vreedzame samenlevingen, maatschappelijke inclusiviteit en
milieuverantwoordelijkheid, vormt de kern van duurzame ontwikkeling.”
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Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst – Europese
duurzaamheidsmaatregelen.
Duurzame ontwikkeling was al vóór de Agenda 2030 als vaste doelstelling
opgenomen in de EU-Verdragen.
De EU “zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een
evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie
met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en
sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de
kwaliteit van het milieu. […] Zij draagt bij tot […] de duurzame ontwikkeling van de
aarde”.
Artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).
Duurzame ontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van
het extern optreden van de EU, waarbij zij moet streven naar
“d) ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de ontwikkelingslanden op
economisch, sociaal en milieugebied, met uitbanning van de armoede als
voornaamste doel”.
Artikel 21, lid 2, VEU.

Duurzaamheidsverslaglegging

06 Duurzaamheidsverslaglegging omvat het meten en bekendmaken van, alsook het

verantwoording aﬂeggen aan interne en externe belanghebbenden over, de prestaties
van een organisatie ten aanzien van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Hierbij
wordt verslag uitgebracht over de manier waarop een organisatie bij haar activiteiten
rekening houdt met duurzaamheidskwesties en over haar impact op milieu-, sociaal en
economisch gebied. Het Global Reporting Initiative (GRI), een belangrijke speler die
deze ontwikkeling ondersteunt en de meest gebruikte norm publiceert 10, definieert
een duurzaamheidsverslag als een verslag dat door een onderneming of organisatie
wordt gepubliceerd over de economische, milieugerelateerde en sociale effecten van
haar dagelijkse activiteiten. In een duurzaamheidsverslag worden ook de waarden en
het bestuursmodel van de organisatie voorgesteld en wordt het verband tussen haar
strategie en haar inzet voor een duurzame wereldeconomie aangetoond 11. In
duurzaamheidsverslagen van ondernemingen wordt steeds meer aandacht besteed
aan de SDG's 12.

07 Duurzaamheidsverslaglegging heeft zich ontwikkeld in de particuliere sector en

verspreidt zich langzaam naar de overheidssector, waar een staatsbedrijven of
overheidsdiensten verslagen kunnen publiceren. Aan de hand van voorbeelden uit de
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particuliere sector willen wij in deze evaluatie tonen welke
ontwikkelingsmogelijkheden er bestaan voor duurzaamheidsverslaglegging. In de
particuliere sector worden verschillende termen gebruikt voor
duurzaamheidsverslaglegging, namelijk verslaglegging over niet-financiële informatie,
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of milieugerelateerde, sociale en
governanceaspecten. Deze vorm van verslaglegging maakt bovendien deel uit van de
uitgebreide externe verslaglegging of geïntegreerde verslaglegging. Voor deze
evaluatie gebruiken wij consequent de term “duurzaamheidsverslaglegging”.

08 Ondanks de hierboven aangehaalde alomvattende definitie verschillen

duurzaamheidsverslagen in de particuliere sector sterk van elkaar. In sommige
gevallen wordt alleen verslag uitgebracht over bepaalde milieueffecten, bijv. het
waterverbruik, terwijl in andere gevallen wordt ingegaan op een uitgebreidere
integratie van duurzaamheid in alle processen van een onderneming, bijv. met
informatie over de manier waarop klimaatverandering de beschikbaarheid van water
vermindert en haar bedrijfsmodel in het gedrang brengt 13. In figuur 2 worden deze
twee invalshoeken geïllustreerd: de impact die de activiteiten van een organisatie
kunnen hebben op klimaatverandering en de impact die klimaatverandering kan
hebben op de activiteiten van het bedrijf.

Figuur 2 — Twee invalshoeken voor duurzaamheidsverslagen: het
voorbeeld van klimaatverandering 14
Impact van een organisatie op
klimaatverandering

Impact van klimaatverandering op de
organisatie

Bron: ERK, gebaseerd op het raadplegingsdocument van de Commissie over de bijgewerkte versie van
de niet-bindende richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage.

09 Bij Richtlijn 2014/95/EU werden bepaalde grote ondernemingen verplicht niet-

financiële informatie bekend te maken met betrekking tot bepaalde minimale
duurzaamheidskwesties (tekstvak 2). In bepaalde lidstaten kunnen voorbeelden
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worden gevonden van verslaglegging bij de overheid en door
staatsbedrijven 15(tekstvak 3).

Tekstvak 2
Bij Richtlijn 2014/95/EU werd een verslagleggingsplicht voor bepaalde
grote ondernemingen ingevoerd 16
De huidige verslagleggingsverplichtingen van de EU inzake informatie in verband
met duurzaamheid gelden voor grote organisaties van openbaar belang. Het gaat in
totaal om ongeveer 7 400 beursgenoteerde ondernemingen, banken,
verzekeringsmaatschappijen en andere, door de lidstaten aangewezen entiteiten 17.
Op grond van de richtlijn gaat het meestal om grote ondernemingen met meer dan
500 werknemers.
Volgens een studie uit 2017 van het GRI, CSR Europe en Accountancy Europe over de
uitvoering van de richtlijn hebben sommige lidstaten het toepassingsgebied daarvan
uitgebreid 18. Zo heeft Zweden de drempel verlaagd van 500 naar 250 werknemers
en eisen zowel Zweden als Denemarken dat alle grote ondernemingen verslagen
met niet-financiële informatie verstrekken. Hetzelfde geldt voor Spaanse
ondernemingen met een omzet van 2 miljard EUR en 4 000 werknemers. Sommige
lidstaten passen de richtlijn toe op door de overheid gecontroleerde ondernemingen
en grotere gemeenten 19.
Meerdere lidstaten hebben pensioenfondsen en vermogensbeheerders specifiek
opgenomen in het toepassingsgebied 20. Het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg,
waar binnen de EU de meeste grote beleggingsfondsen zijn gevestigd, hebben deze
maatregel niet genomen.
Zie paragraaf 18 voor de soorten duurzaamheidsinformatie waarover verslag wordt
uitgebracht.

Tekstvak 3
Duurzaamheidsverslaglegging bij Zweedse staatsbedrijven
Zweedse staatsbedrijven brengen sinds 2008 verslag uit over de impact van
duurzaamheid op hun activiteiten en de impact die zij hebben op duurzaamheid. De
47 Zweedse staatsbedrijven, met een gezamenlijke waarde van 53,3 miljard EUR,
moeten in hun jaarverslagen informatie verschaffen over de financiële en nietfinanciële streefdoelen die zij hebben gesteld, over hun prestaties en over de manier
waarop zij in het algemeen omgaan met duurzaamheidskwesties. In het
beleidsdocument inzake staatseigendom uit 2017 wordt aangegeven dat
staatsbedrijven de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van Agenda 2030
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moeten analyseren om de doelstellingen vast te stellen waarop zij impact hebben en
waaraan zij bijdragen door middel van hun activiteiten.

10 In de Agenda 2030 worden regeringen ertoe aangemoedigd vrijwillige nationale

verslagen in te dienen bij de VN over de voortgang die hun land heeft geboekt ten
aanzien van de SDG's. In deze verslagen moet worden ingegaan op de prestaties van
het land op het gebied van de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling. In
maart 2019 hadden 24 van de 28 EU-lidstaten een dergelijk verslag ingediend 21. Er kan
ook op EU-niveau verslag worden uitgebracht aan de VN; de Raad en het Parlement
hebben de Commissie verzocht een verslag voor de VN op te stellen 22 (paragraaf 56).

11 In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende niveaus van
verslaglegging inzake duurzame ontwikkeling.

Figuur 3 — Wie kan duurzaamheidsverslagen opstellen?

Verslaglegging op het
niveau van de
organisatie
•
•
•
•

Verslagen van:
particuliere bedrijven
organisaties zonder
winstoogmerk
openbare organisaties
(universiteiten,
ziekenhuizen enz.)
individuele EUinstellingen en
-agentschappen

Verslaglegging op
nationaal niveau

Verslaglegging op EUniveau

Verslagen van de
overheden van de
lidstaten

Verslagen van de
Europese Commissie

Parlement en andere belanghebbenden

Eigenaren, besluitvormers enz.
Bron: ERK.

Politiek VN-forum op hoog niveau
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Redenen om verslag uit te brengen over duurzaamheid

12 In de particuliere sector brengen ondernemingen met name verslag uit over

duurzaamheid omdat beleggers, het maatschappelijk middenveld en consumenten
daarom vragen. Financiële markten en beleggers oefenen steeds meer druk uit op
ondernemingen om informatie bekend te maken over risico's die samenhangen met
duurzaamheid. Dit komt doordat duurzaamheidsrisico's ook steeds meer worden
gezien als financiële risico's. Als ondernemingen bijvoorbeeld informatie verschaffen
over klimaatgerelateerde risico's en kansen, kunnen beleggers hun investeringen en
activa beter op waarde schatten en efficiënter zakelijke beslissingen nemen 23.

13 Bedrijven en overheden kennen verschillende drijfveren: bedrijven moeten

uiteindelijk winst maken, terwijl de overheid collectieve goederen moet leveren. Maar
aangezien de tevredenheid van belanghebbenden voor beide cruciaal is, kunnen de
beweegredenen om een duurzaamheidsverslag op te stellen en de voordelen hiervan
voor de particuliere en de overheidssector toch vergelijkbaar zijn. In figuur 4 worden
de verschillende drijfveren met betrekking tot de twee onderliggende doeleinden van
verslaglegging geïllustreerd: 1) een instrument voor het beheer en 2) een instrument
om het management of een organisatie ter verantwoording te roepen.

14 In het algemeen biedt duurzaamheidsverslaglegging in de overheidssector een

kader waarbinnen de financiële prestaties van een organisatie kunnen worden
gekoppeld aan haar gebruik van en impact op de belangrijke middelen en
verhoudingen waarvan zij afhankelijk is 24. Door te eisen dat een overheidsorganisatie
verslag uitbrengt van haar belangrijkste prestaties, kan zij zorgen voor meer
transparantie en verantwoording en richtsnoeren bieden op het gebied van
governance en ethisch gedrag 25.
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Figuur 4 — Interne en externe drijfveren voor
duurzaamheidsverslaglegging
Verslaglegging als beheersinstrument
Interne drijfveer

• Risicobeheer verbeteren
• Middelen en geld besparen
• Betere informatie vergaren met het oog op
besluitvorming
• Tevredenheid van het personeel vergroten

Verslaglegging als instrument voor
verantwoording
Externe drijfveer

• Communicatie met belanghebbenden
verbeteren
• Verantwoording en transparantie
vergroten
• Een positief en betrouwbaar imago
creëren
• Vertrouwen kweken

Bron: ERK.

Wat moet er in duurzaamheidsverslagen worden opgenomen
en waar moeten ze worden gepubliceerd?

15 Het sleutelbegrip bij het bepalen waarover verslag moet worden uitgebracht, is

“materieel belang”. Alleen over “materiële” of belangrijke kwesties moet verslag
worden uitgebracht. De door verschillende organisaties verschafte informatie kan dan
ook sterk uiteenlopen, afhankelijk van hun oordeel over het materieel belang. In
vergelijking met financiële verslaglegging, waarbij materieel belang in financiële
termen wordt gedefinieerd, is de definitie van materieel belang bij
duurzaamheidsverslaglegging complexer en soms minder concreet (tekstvak 4).

Tekstvak 4
Verschillende definities van materieel belang voor financiële en nietfinanciële verslaglegging
In het kader van financiële verslaglegging definieert de EU “materieel belang” als “de
hoedanigheid van informatie waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat de
weglating of onjuiste vermelding ervan de beslissingen die een gebruiker op basis
van de financiële overzichten van een onderneming neemt, zou kunnen
beïnvloeden. Het materieel belang van afzonderlijke posten wordt beoordeeld in de
context van andere gelijkaardige posten.” 26.

14
Bij niet-financiële verslaglegging wordt informatie als materieel beschouwd wanneer
die wordt bekendgemaakt “in de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed
begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming
alsmede van de effecten van haar activiteiten” 27.
Volgens het GRI moet in duurzaamheidsverslagen worden ingegaan op aspecten die
de aanzienlijke economische, milieugerelateerde en sociale effecten van de
organisatie weergeven of de beoordeling en beslissingen van belanghebbenden
wezenlijk beïnvloeden 28. Dit betekent dat het materieel belang van een organisatie
ook moet worden geëvalueerd in het licht van wat belanghebbenden als materieel
beschouwen voor die organisatie (bijv. het perspectief van beleggers).

16 Tekstvak 5 laat zien wat niet-financiële verslaglegging in de praktijk kan
inhouden.

Tekstvak 5
Niet-financiële verslaglegging door een bank en een brouwerij
Een bank kan oordelen dat het waterverbruik in haar kantoren en bijkantoren geen
kwestie van materieel belang is die moet worden opgenomen in haar
bestuursverslag. De bank kan echter de sociale en milieueffecten van projecten die
zij financiert en haar rol in de ondersteuning van de reële economie van een stad,
een regio of een land beschouwen als materiële informatie 29.
Een brouwerij daarentegen kan haar waterverbruik tijdens de bierproductie wel
beschouwen als materiële kwestie en dit onderwerp opnemen in haar
bestuursverslag. Zij kan ook informatie verschaffen over de effecten van
klimaatverandering op haar bedrijfsvoering als gevolg van mogelijke waterschaarste
op verschillende productielocaties.

17 Om te verduidelijken welke kwesties van materieel belang zijn en wat mogelijk

relevante economische, milieugerelateerde en sociale aspecten zijn, hebben
verschillende organisaties richtsnoeren (of vrijwillige normen) ontwikkeld voor
duurzaamheidsverslaglegging in de particuliere sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het GRI, de International Integrated Reporting Council (IIRC) en de Sustainability
Accounting Standards Board (SASB). Van deze opties worden de normen van het GRI
het meest gebruikt. In 2019 kwamen in het kader van de “Corporate Reporting
Dialogue” verschillende van deze organisaties bijeen 30 om hun kaders beter op elkaar
af te stemmen, teneinde het gemakkelijker te maken om verslagen op te stellen en de
informatie in deze verslagen te verbeteren ten behoeve van het gebruik door de
belangrijkste belanghebbenden, in het bijzonder beleggers 31.
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18 In Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële

informatie en de richtsnoeren van de Commissie wordt het gebruik van al deze
bestaande kaders toegestaan 32. Verslagen moeten ten minste informatie bevatten met
betrekking tot “milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van
mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping” 33. Een subgroep van
entiteiten is verplicht om verslag uit te brengen over diversiteit (bijv.
genderdiversiteit).

19 Vanaf het begin werd met de richtlijn beoogd aandacht te besteden aan zowel de
effecten van ondernemingen op duurzaamheid als omgekeerd, d.w.z. welke gevolgen
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid hebben voor ondernemingen. Uit
onderzoek is echter gebleken dat organisaties in hun verslagen meer aandacht
besteden aan het eerste aspect, bijvoorbeeld hun milieueffect. Er wordt minder vaak
gerapporteerd over de manier waarop duurzaamheidsrisico's van invloed zijn op
ondernemingen en hoe ondernemingen deze risico's integreren in hun
bedrijfsmodel 34.

20 Volgens de Commissie is er nog steeds sprake van aanzienlijke tekortkomingen en

moeten de kwantiteit, kwaliteit en vergelijkbaarheid van de bekendgemaakte
informatie dringend worden verbeterd om tegemoet te kunnen komen aan de
behoeften van beleggers en andere belanghebbenden 35. Overeenkomstig de
internationale ontwikkelingen 36 heeft de Commissie in het voorjaar van 2019 een
openbare raadpleging gehouden over het bijwerken van de richtsnoeren voor de
uitvoering van de richtlijn, om beter advies te bieden over de bekendmaking van
klimaatgerelateerde informatie 37. Ook is specifieke wetgeving voorgesteld voor de
financiële sector, omdat de Commissie tot de conclusie kwam dat institutionele
beleggers, vermogensbeheerders en financieel adviseurs tijdens het beleggingsproces
nog steeds niet consequent rekening houden met duurzaamheidsfactoren en risico's 38.

21 Organisaties kunnen informatie publiceren in de vorm van een op zichzelf staand
verslag, als onderdeel van hun financiële verslagen of jaarverslagen, of in een andere
vorm. De richtlijn van de EU laat deze mogelijkheden open en slechts een klein deel
van de lidstaten 39 heeft besloten om publicatie in een geïntegreerd formaat verplicht
te stellen 40. Verschillende brancheorganisaties bevelen organisaties aan de informatie
te publiceren in hun jaarverslagen, financiële verslagen of jaarlijkse bestuursverslagen
om hun verantwoording en transparantie jegens belanghebbenden te verbeteren 41.
Wij hebben de Europese Commissie al eerder aanbevolen één enkel
verantwoordingsverslag of één serie daarvan in te dienen. Dit moet een verslag over
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niet-financiële prestaties, informatie over activiteiten en verklaringen over de
houdbaarheid van de begroting op middellange en lange termijn omvatten 42.
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Reikwijdte en aanpak van de evaluatie
22 In deze evaluatie wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de EU en

haar instellingen en agentschappen verslag uitbrengen over duurzame ontwikkeling. Er
wordt een inventaris opgemaakt van de verslaglegging over de verwezenlijking van de
SDG's op EU-niveau, enerzijds, en de duurzaamheidsverslaglegging door individuele
EU-instellingen en -agentschappen, anderzijds.

23 Wij hebben deze evaluatie met name om de volgende vier redenen uitgevoerd:
o

De Raad en het Europees Parlement hebben de Commissie verzocht uiterlijk
in 2019 verslag uit te brengen aan de VN over de interne en externe uitvoering
van de Agenda 2030 door de EU 43. Het Europees Parlement heeft ook
opgeroepen tot het opstellen van jaarverslagen over de vorderingen van de EU
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de SDG's 44.

o

2018 was het eerste jaar waarin grote organisaties van openbaar belang op grond
van de EU-wetgeving verplicht waren om informatie over duurzaamheid bekend
te maken 45. Aangezien de instellingen en agentschappen van de EU het goede
voorbeeld zouden moeten geven, wilden wij onderzoeken welke stappen zij op dit
gebied hebben ondernomen.

o

2030 komt snel dichterbij en er bestaat “een brede consensus […] onder de EUlidstaten, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld dat een versterkt
engagement nodig is” om de SDG's te behalen 46. Duurzaamheidsverslaglegging
kan helpen dit engagement om te zetten in concrete maatregelen.

o

Duurzaamheidsverslaglegging is een van de streefdoelen van de SDG's, waarbij
ondernemingen, en met name grote bedrijven en multinationals, worden
aangemoedigd om duurzame praktijken te hanteren en informatie over
duurzaamheid in hun rapportagecyclus op te nemen.

24 In deze evaluatie wijzen wij op de voorwaarden voor zinvolle verslaglegging over

duurzaamheid en geven wij een overzicht van de stand van zaken wat betreft
duurzaamheidsverslaglegging bij de EU-organen. Wij beoordelen de rol van
controleurs op dit gebied en bespreken de uitdagingen die moeten worden aangegaan
om stappen vooruit te zetten op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.
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25 Deze evaluatie vormt geen controle. Het document is grotendeels gebaseerd op
openbaar beschikbare informatie. Voor de evaluatie wordt gebruikgemaakt van het
werk dat is verricht in het kader van onze jaarverslagen en een aantal speciale
verslagen. Ook hebben wij vraaggesprekken en een enquête gehouden. Meer
informatie over onze methodologie is te vinden in bijlage I.
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Voorwaarden voor
duurzaamheidsverslaglegging
26 Een duurzaamheidsverslag is het resultaat van een proces. In dit deel worden de
voorwaarden beschreven voor zinvolle duurzaamheidsverslaglegging, op basis van
bestaande richtsnoeren en kaders. Wij richten onze aandacht met name op drie
hoofdvoorwaarden:
o

betrokkenheid van belanghebbenden;

o

ontwikkeling van een strategie;

o

mainstreaming van duurzaamheid in de begrotingsprocedure op basis van
streefdoelen die worden gemeten aan de hand van indicatoren.

Betrokkenheid van belanghebbenden

27 Het is van groot belang dat belanghebbenden bij het hele

duurzaamheidsverslagleggingsproces worden betrokken. De Commissie heeft het
belang erkend van de standpunten van burgers en andere belanghebbenden voor de
beleidsvorming van de EU 47. Naast de Raad en het Parlement, die de Commissie ter
verantwoording kunnen roepen, gelden ook de burgers, belastingbetalers, bedrijven
en het maatschappelijk middenveld in de EU als belanghebbenden voor de EUinstellingen en -agentschappen wanneer zij verslag uitbrengen over duurzaamheid
(figuur 5).
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Figuur 5 — Belanghebbenden bij duurzaamheidsverslaglegging
Werknemers
Internationale
gemeenschap

Burgers

Onderzoekers en
academici
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duurzaamheidsverslaglegging

Wetgever

Belastingbetalers

Bedrijfsleven

Maatschappelijke
organisaties

Lokale
gemeenschappen

Bron: ERK, gebaseerd op GRI 101.

28 Als recent voorbeeld van de betrokkenheid van belanghebbenden heeft de

Commissie een multistakeholderplatform inzake SDG's opgezet om de Commissie en
alle belanghebbenden die bij de tenuitvoerlegging van de SDG's op EU-niveau zijn
betrokken te ondersteunen en adviseren 48. Het platform bestaat uit dertig
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, de overheidssector en de
particuliere sector 49.

Ontwikkeling van een strategie

29 Verslaglegging is alleen zinvol als het is geworteld in de strategische

doelstellingen en de algehele beleids-/bedrijfsvoeringscyclus van een organisatie. Dan
maakt duurzaamheid integrerend deel uit van haar kader voor prestatiebeheer
(figuur 6) 50. De verschillende stappen zijn onderling van elkaar afhankelijk en het
gebruik van informatie is gedurende het hele proces van belang.
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Figuur 6 — Belangrijke stappen voor de integratie van duurzaamheid in
een prestatiekader
Risicobeoordeling

Zekerheid

Strategie

Constant
gebruik van
informatie

Verslaglegging en
communicatie

Beleidsmaatregelen
en doelstellingen

Meten, monitoren
en evalueren
Bron: ERK.

30 Volgens de OESO en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de EU

bestaat er als gevolg van de verregaande synergie en complementariteit (maar ook
mogelijke afwegingen) tussen de verschillende SDG's 51 behoefte aan een
systematische aanpak om beleidssamenhang te garanderen en de wisselwerking
tussen onderling nauw verbonden SDG's vast te stellen, te begrijpen en te beheren.
Wij zijn nagegaan of de EU, en met name de Commissie, beschikt over strategieën om
doelstellingen en streefdoelen vast te stellen op basis waarvan er verslag kan worden
uitgebracht.

31 Na de vaststelling van Agenda 2030 in 2015 publiceerde de Commissie een

mededeling waarin zij aangaf dat de SDG’s reeds werden vertegenwoordigd in de
maatregelen en de algehele strategie van de EU (Europa 2020-strategie en de tien
prioriteiten van de Commissie-Juncker) 52. De Commissie achtte het daarom niet
noodzakelijk wijzigingen aan te brengen in het strategisch kader. Als gevolg hiervan zijn
de huidige streefdoelen, met uitzondering van een aantal daarvan die verband houden
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met energie en klimaat 53, geformuleerd voor de periode tot 2020 in plaats van
tot 2030 en worden ze ook maar tot 2020 en niet 2030 gemonitord 54.

32 Volgens de Commissie is er onder meer gekozen voor deze aanpak omdat het
meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2014-2020 al liep toen de
Agenda 2030 uitkwam in 2015 (figuur 7).

Figuur 7 — Tijdlijn van de belangrijkste EU-strategieën en de
Agenda 2030
EU 2020-strategie
2010-2020

Commissie-Juncker
2014-2019

Meerjarig financieel kader
2014-2020

Agenda 2030
2015-2030

2010

2015

2020

2025

2030

Bron: ERK.

33 Wij hebben reeds in verschillende van onze eerdere verslagen erkend dat deze

situatie politieke moeilijkheden kent en daarbij zijn wij ingegaan op de elkaar
overlappende, niet-gesynchroniseerde strategische kaders en ambtstermijnen 55. Ten
tijde van de voorbereiding van het MFK voor de periode 2021-2027 in 2018, bestond er
echter nog steeds geen overkoepelende EU-strategie voor de periode na 2020. Wij
hebben al eerder benadrukt dat de gepubliceerde voorstellen voor het MFK voor de
periode 2021-2027 niet stoelden op een gemeenschappelijke EU-strategie of een reeks
streefdoelen 56.

34 De Commissie heeft ons laten weten dat de politieke doelstellingen die in het

kader van de Verklaring van Bratislava van 2016 en de Verklaring van Rome van 2017
werden overeengekomen 57 volgens haar volstonden om het MFK voor de
periode 2021-2027 op te stellen. In sommige MFK-voorstellen wordt het bijdragen aan
SDG's uitdrukkelijk genoemd als een van de doelstellingen van het instrument (bijv.
Horizon Europa).
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35 Het Europees Parlement

, de Europese Raad 59 en de Raad van de EU 60 hebben
herhaaldelijk opgeroepen tot de invoering van een strategie voor Agenda 2030.
In 2017 verzocht zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie om een
overkoepelende strategie voor de tenuitvoerlegging van de SDG's voor te stellen 61.
Volgens de Raad had een dergelijke strategie al medio 2018 voorhanden moeten zijn
als leidraad voor alle beleidsmaatregelen en programma's van de EU — met inbegrip
van tussentijdse en langetermijnstreefdoelen — en had hiermee de Europese visie op
een duurzaam Europa na de Agenda 2030 moeten worden uitgestippeld. In 2018 was
de Europese Raad van mening dat de discussienota van de Commissie het pad moest
effenen voor een alomvattende uitvoeringsstrategie in 2019 62.
58

36 De Commissie heeft in januari 2019 een discussienota over duurzame

ontwikkeling gepubliceerd 63, die eigenlijk eerder had moeten verschijnen. Deze nota
bevat drie toekomstscenario's als inspiratie voor de werkzaamheden van de nieuwe
Commissie om de omschakeling naar een duurzaam Europa vóór 2030 te
ondersteunen:
1)

een overkoepelende EU-SDG-strategie die richting geeft aan de acties van de EU
en haar lidstaten;

2)

voortgezette mainstreaming van de SDG's in alle relevante beleidsdomeinen van
de EU door de Commissie, doch zonder de maatregelen in de lidstaten te
handhaven;

3)

meer nadruk leggen op het externe optreden terwijl het huidige niveau van
ambitie wat betreft duurzaamheid op EU-niveau wordt geconsolideerd.

37 In de discussienota zijn relevante analyses en gegevens samengebracht. Ook

wordt een beschrijving gegeven van een aantal beleidsinitiatieven van de Commissie
met betrekking tot de SDG's en worden de beleidsdomeinen aangeduid die belangrijk
zijn voor duurzame ontwikkeling. Dit is een stap in de goede richting. In het document
komen echter alleen de ontwikkelingen in de EU aan bod en wordt er voorbijgegaan
aan de effecten van het EU-beleid op en/of de bijdrage van de EU-begroting aan de
verwezenlijking van de SDG's.

38 In de discussienota worden ook bepaalde gebieden besproken waarop de

Commissie van mening is dat de inspanningen moeten worden opgevoerd. Er is echter
geen kloofanalyse uitgevoerd om vast te stellen hoe de SDG's binnen de huidige
prioriteiten passen. Ook werd er niet beoordeeld welke aanvullende stappen er
moeten worden ondernomen wat EU-beleid en -wetgeving betreft 64. De Raad heeft
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in 2017 om een dergelijke kloofanalyse verzocht en het Parlement schaarde zich na de
publicatie van de discussienota in 2019 achter dit verzoek 65.

Mainstreaming

39 Het mainstreamen van duurzaamheidskwesties in de centrale

begrotingsprocedure, de bedrijfsdoelstellingen of het beleid van een organisatie is een
voorwaarde voor duurzaamheidsverslaglegging.

40 In 2016 gaf de Commissie aan dat zij “de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

[zal] integreren in alle EU-beleidslijnen en -initiatieven, en duurzame ontwikkeling
centraal [zal] stellen in al haar beleid” 66. De Commissie heeft inmiddels de eerste
informatie verstrekt waaruit moet blijken of en hoe die mainstreaming heeft
plaatsgevonden. Sinds 2017 omvatten programmaverklaringen algemene
beschrijvingen (zonder toegekende financiële waarde) van de manier waarop het
desbetreffende programma bijdraagt aan de verwezenlijking van de SDG's. In 2018
heeft de Commissie een diagram opgesteld waarin de verhouding tussen bepaalde
uitgavenprogramma's en de SDG's in kaart wordt gebracht. Zij bracht ook de meest
recente initiatieven onder de aandacht. Volgens de inschatting van de Commissie
draagt bijna elk programma bij aan de verwezenlijking van een of meer SDG's 67. Zij
onderstreept echter ook dat deze informatie alleen is bedoeld voor
“communicatiedoeleinden” (en niet voor verslaglegging). Buiten het domein van het
externe optreden van de EU bestaat er geen systematisch kader voor analyse of
verslaglegging over de manier waarop individuele programma's of
begrotingsonderdelen bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de SDG's.

41 De European Think Tanks Group concludeerde dat het overzicht van

duurzaamheidskwesties van de Commissie wel nuttig is voor communicatiedoeleinden,
maar dat het de Commissie niet heeft geholpen om van duurzaamheid een prioritair
onderwerp te maken bij de toekenning van EU-financiering op verschillende
beleidsterreinen 68. Het Europees Parlement heeft de Commissie ook opgeroepen om
“het thema duurzame ontwikkeling beter in alle financieringsmechanismen en
begrotingsonderdelen [op te nemen]” en “de verantwoordingsplicht te vergroten voor
het bereiken van collectieve resultaten door middel van het MFK” 69.

42 Het is niet gemakkelijk om transversale kwesties (zoals klimaatverandering of

gendergelijkheid) in de hele begroting te mainstreamen. In ons verslag uit 2016 over
klimaatmainstreaming 70 benadrukten wij dat zelfs met het mainstreamen van één
SDG-doelstelling (de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering) in de EU-
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begroting al meerdere uitdagingen zijn gemoeid. Wij wezen op de behoefte aan een
uitgebreid verslagleggingskader, met indicatoren voor het monitoren van de
daadwerkelijke uitgaven voor klimaatactie en daarmee samenhangende resultaten.
Deze indicatoren kunnen relevant zijn voor het meten van de geboekte voortgang bij
het verwezenlijken van de SDG inzake klimaatactie.

43 SDG's kunnen worden gebruikt bij het in kaart brengen van begrotingen, en

tevens om indicatoren te verbeteren, begrotingen te evalueren en uitgaven te volgen
(figuur 8). Bepaalde lidstaten hebben een begin gemaakt met het integreren van
Agenda 2030 in hun begrotingsprocedures. Op dit moment gebeurt het veel vaker dat
de verbanden tussen begrotingen en de SDG's in kaart worden gebracht dan dat de
SDG's worden gebruikt als instrument voor prestatiebeheer bij het toewijzen van en
onderhandelen over middelen.

Figuur 8 — Hoe kunnen de SDG's worden gebruikt in de
begrotingsprocedure?

In het begrotingsvoorstel
Bij het opstellen van de
begroting

• SDG's gebruiken als

hulpmiddel bij
besluitvorming over de
toewijzing van middelen
• systemen voor de
indeling van begrotingen
opnieuw vormgeven

• descriptieve informatie

verbeteren die de
begroting aan SDG's
koppelt
• verbanden tussen
uitgavencategorieën en
SDG's in kaart brengen
• een reeks indicatoren
publiceren als input voor
het politieke debat over
de begroting

Bij de uitvoering en
follow-up van de
begroting
• de evaluatie van de
resultaten van de
begroting verbeteren
• nadruk op SDG's leggen
bij uitgave-evaluaties
• een dashboard voor
verslaglegging over de
begroting voor burgers
ontwerpen
• uitgaven voor specifieke
transversale SDG's als
gender, klimaat of
voeding volgen

Bron: ERK, gebaseerd op Elisabeth Hege en Laura Brimont, “Integrating SDGs into national budgetary
processes”, Institut du développement durable et des relations internationales, studie nr. 05 (18 juli
2018).
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Duurzaamheidsverslaglegging door EUinstellingen en -agentschappen
44 De EU heeft zich ertoe verbonden de SDG's ten uitvoer te leggen en

duurzaamheid te verwezenlijken. Deze kwesties vormen daarom een integrerend
onderdeel van de prestaties van de EU en haar instellingen. Het zou dus in de lijn der
verwachting liggen dat duurzaamheidsverslaglegging integrerend deel uitmaakt van
haar verslaglegging over prestaties. Momenteel bestaat er geen specifieke wettelijke
verplichting voor de Commissie of andere EU-instellingen om duurzaamheidsverslagen
op te stellen.

45 In deze afdeling analyseren wij hoe de Commissie en andere EU-instellingen en agentschappen verslag uitbrengen over duurzaamheidskwesties. Wij bekijken welke
EU-instellingen en -agentschappen informatie verschaffen over duurzaamheid in het
kader van hun prestatieverslaglegging, ongeacht of daarvoor een afzonderlijk
duurzaamheidsverslag of een ander formaat wordt gebruikt.

46 Daarbij richten wij ons op:
i)

duurzaamheidsverslaglegging als onderdeel van het verslagleggingskader van
de Commissie;

ii)

verslagen van Eurostat, en

iii)

de duurzaamheidsverslagen die worden opgesteld door één EU-instelling en
één EU-agentschap, evenals andere relevante activiteiten.

Prestatieverslaglegging door de Commissie

47 Onder prestatieverslaglegging wordt het systematisch verzamelen van gegevens
en overleggen van informatie over de uitvoering van overheidsbeleid verstaan, met
inbegrip van zowel uitgaveninstrumenten (zoals subsidies) als nietuitgaveninstrumenten (zoals regelgeving). Er wordt mee beoogd de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het beleid te beoordelen door de behaalde resultaten te
vergelijken met de gestelde doelstellingen en de gemaakte kosten (van zowel
financiële als niet-financiële aard, met inbegrip van de kosten die worden gedragen
door belanghebbenden). Net als alle andere prestatieverslagen dienen
duurzaamheidsverslagen twee elementaire doelen: 1) verantwoording en 2) beheer.
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48 Het doel van het kader voor prestatieverslaglegging van de Commissie bestaat in

het meten van haar prestaties aan de hand van doelstellingen, streefdoelen en
indicatoren. De resultaten worden in verschillende documenten opgenomen (figuur 9).
Wij beoordelen regelmatig verschillende aspecten van het prestatiekader dat
hieronder worden weergegeven, waarbij wij onder meer nagaan of de informatie
wordt gebruikt door het management71.

Figuur 9 — Het kader voor prestatieverslaglegging van de Commissie

Bron: ERK.

49 De prestaties van de EU‐begroting worden in de volgende voornaamste

documenten uiteengezet:
1)

programmaverklaringen, waarin het verband tussen EU‐programma's en SDG's in
kaart wordt gebracht;

2)

prestatieoverzichten van programma's, waarin alle EU‐uitgavenprogramma's
voor de periode 2014‐2020 worden behandeld en er in het kader van
verschillende programma's wordt verwezen naar de SDG's72;

3)

het jaarlijks beheers‐ en prestatieverslag over de EU‐begroting, waarin wordt
aangegeven hoe de EU‐begroting de politieke prioriteiten van de EU ondersteunt.
Hierin wordt er voornamelijk in algemene zin naar de SDG's verwezen73 en wordt
aangegeven dat deze worden “geïntegreerd”. In het document wordt er ook op
gewezen dat de informatie in de programmaverklaringen niet de officiële
verslaglegging vormt over de bijdrage van de EU‐begroting aan de verwezenlijking
van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen74;
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4)

Het Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie, waarin op
EU-niveau verslag wordt uitgebracht van de resultaten die de EU heeft behaald
met haar optreden en begroting. Er wordt geen verslag uitgebracht over de
bijdrage die met de begroting en het beleid van de EU wordt geleverd aan de
verwezenlijking van de SDG's.

50 In aanvulling op deze vier verslagen brengen alle directoraten-generaal, evenals

de zes rechtstreeks door de Commissie aangestuurde agentschappen (uitvoerende
agentschappen), in hun jaarlijkse activiteitenverslagen verslag uit van hun prestaties,
initiatieven en middelengebruik. In de jaarlijkse activiteitenverslagen van de
Commissie voor 2018 die wij hebben geanalyseerd, werden SDG's meestal enkel in
algemene termen genoemd. De directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor
het externe optreden van de EU verstrekten de meeste informatie over SDG's. In de
verslagen van directoraat-generaal Energie en directoraat-generaal Mobiliteit en
Vervoer werden ze daarentegen helemaal niet genoemd 75.

51 Agentschappen die niet rechtstreeks door de Commissie worden aangestuurd

(gedecentraliseerde agentschappen) publiceren ook jaarverslagen, maar de Commissie
verschaft geen richtsnoeren voor de samenstelling daarvan en zij neemt in haar
jaarlijks beheers- en prestatieverslag geen informatie op over de prestaties van deze
agentschappen. De agentschappen hebben echter een vrijwillig netwerk (het netwerk
voor prestatieontwikkeling) opgericht, in het kader waarvan een lijst met prestatieindicatoren is opgesteld. In de jaarverslagen 2017 van sommige agentschappen
worden de SDG's in algemene termen genoemd, maar in geen enkel verslag wordt
systematische informatie verschaft over duurzaamheidskwesties. Prestaties worden
ook niet gekoppeld aan de SDG's.

52 De Commissie verschaft informatie over duurzaamheidskwesties in haar

prestatieverslagen, maar deze informatie wordt niet systematisch verzameld of
gepresenteerd. De Commissie meet echter wel haar bijdrage aan de tenuitvoerlegging
van de SDG's op het gebied van het externe optreden en brengt hierover ook verslag
uit. In oktober 2018 stelde zij bijvoorbeeld een herzien EU-resultatenkader voor
internationale samenwerking en ontwikkeling vast 76. Dit loopt gelijk met de
ontwikkelingen die zich afspelen in landen als Chili, Denemarken, Frankrijk, Italië,
Nederland, Noorwegen, Portugal en de Republiek Zuid-Korea, waar interinstitutionele
coördinatie op het gebied van SDG's onder de leiding van de ministeries van
Buitenlandse Zaken staat 77.
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53 Volgens de Commissie zal dit herziene kader het ook mogelijk maken om verslag

uit te brengen over de bijdrage die met door de EU gefinancierde 78 activiteiten is
geleverd aan de tenuitvoerlegging van SDG's in partnerlanden, zowel voor het huidige
MFK voor de periode 2014-2020 als voor het volgende MFK voor de
periode 2021-2027. Het kader zal naar verwachting ook worden gebruikt voor het
verslagleggingskader van de Commissie en voor de verslagen die de EU en haar
lidstaten om de vier jaar bij de VN indienen (paragraaf 56) 79. In het document wordt
erop gewezen dat dit resultatenkader bevorderlijk kan zijn voor de doeltreffende
uitvoering, transparantie, verantwoording en consistente communicatie over de
bijdrage van de EU aan de voortgang bij het verwezenlijken van de SDG's in de
partnerlanden 80.

Verslag van Eurostat over vooruitgang in de richting van de
SDG's in een EU-context

54 Sinds 2017 publiceert Eurostat jaarlijkse verslagen met een beschrijving van de

vooruitgang in de richting van de SDG’s in een EU-context 81. In dit verslag wordt
getracht een kwantitatieve beoordeling te geven van de vorderingen die de EU maakt
bij het behalen van de SDG's. De Commissie doet echter geen poging om de bijdrage te
meten die het beleid en de begroting van de EU aan de Agenda 2030 leveren.

55 In het verslag geeft Eurostat informatie over verschillende indicatoren, alsook

over de vorderingen die zijn gemaakt met betrekking tot SDG-gerelateerde kwesties.
Het verslag omvat gegevens die zijn uitgesplitst naar lidstaat. De indicatoren, die door
de Commissie zijn geselecteerd op basis van raadplegingen van belanghebbenden,
bestaan grotendeels uit door de lidstaten verzamelde statistische informatie. De
indicatoren worden afgezet tegen de Europa 2020-streefdoelen of andere
beleidsstreefdoelen (in voorkomend geval). In het verslag wordt ook aandacht besteed
aan EU-beleidsmaatregelen op specifieke gebieden, maar de indicatoren worden niet
gebruikt om de resultaten van deze beleidsmaatregelen te meten. Sommige
indicatoren gaan gepaard met bepaalde uitdagingen (tekstvak 6). Het Europees
Parlement toonde zich ingenomen met het verslag van Eurostat, hetgeen “een stap
vooruit betekent bij het creëren van een volwaardig monitoringsmechanisme van de
EU”, maar wees er tegelijkertijd op dat “Eurostat alleen niet in staat is alle aspecten
van de voortgang van de SDG's volledig in beeld te brengen” 82. Wij hebben in het
verleden al kritiek geuit op het verslag van Eurostat omdat daarin niet wordt ingegaan
op de vorderingen bij het nakomen van de SDG-verbintenis om uiterlijk in 2030
neutraliteit inzake bodemdegradatie te bereiken 83.
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Tekstvak 6
Voorbeeld van SDG-indicatoren van Eurostat voor 2019
SDG 13 – Dringende maatregelen tegen klimaatverandering en de gevolgen
daarvan
De vooruitgang wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren 84:
1)

broeikasgasemissies vanuit territoriaal oogpunt (gemeten ten opzichte van de
streefdoelen voor 2020);

2)

broeikasgasintensiteit van energieverbruik;

3)

gemiddelde temperatuurafwijking bij het aardoppervlak;

4)

klimaatgerelateerde economische verliezen;

5)

bijdrage aan de internationale verbintenis om 100 miljard USD te besteden aan
klimaatgerelateerde uitgaven.

Deze indicatoren brengen onder meer onderstaande uitdagingen met zich mee.
Wat betreft indicator nr. 1:
a)

Dit is een internationaal overeengekomen indicator. De denktank van de
Commissie en studies hebben er echter op gewezen dat, als er alleen maar
aandacht wordt besteed aan deze maatstaf, het risico bestaat dat er geen
rekening wordt gehouden met de overloopeffecten van situaties waarin
ontwikkelde landen hun broeikasgasemissies verminderen door emissieintensieve activiteiten uit te besteden aan andere landen en de producten
vervolgens te importeren 85.

b)

De streefdoelen voor 2020 worden gebruikt om de vermindering van
broeikasgasemissies te meten, ondanks het feit dat er streefdoelen voor 2030
en doelstellingen voor 2050 bestaan 86. Wij hebben al eerder geconstateerd dat
de inspanningen aanzienlijk zullen moeten worden opgevoerd om de
langetermijnstreefdoelen te kunnen verwezenlijken 87.

Wat betreft verslaglegging voor alle indicatoren:
c)

Er kan geen trend worden berekend vanwege beperkingen ten aanzien van de
gegevens 88.

56 De Commissie is voornemens het verslag van Eurostat samen met een verslag

over de effecten van het externe EU-optreden op de verwezenlijking van de SDG's 89 te
gebruiken om in 2019 verslag uit te brengen aan de VN. Dit betekent dat in het verslag
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van 2019 niet zal worden ingegaan op de bijdrage van de begroting en het beleid van
de EU, behalve op het gebied van extern optreden.

Informatie over duurzaamheid die wordt verstrekt door EUinstellingen en -agentschappen

57 Wij constateerden dat één EU-instelling, namelijk de Europese Investeringsbank,

en één agentschap, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, een
duurzaamheidsverslag publiceren (tekstvak 7).

Tekstvak 7
De duurzaamheidsverslagen van de EIB en het EUIPO
Het verslag van de EIB
De Europese Investeringsbank (EIB) is een EU-instelling die in Luxemburg is
gevestigd. De bank is financieel onafhankelijk en beschikt over een kapitaal van
243 miljard EUR en meer dan 3 800 personeelsleden 90. In haar hoedanigheid van
“bank van de EU” verstrekt de EIB financiering en advies voor investeringen overal
ter wereld 91. De instelling publiceerde in 2007 haar eerste duurzaamheidsverslag 92
en stemt dit document sinds 2008 93 af op de GRI-richtsnoeren voor verslaglegging.
Het meest recente verslag betreft 2018 en bestaat uit twee documenten: een
duurzaamheidsverslag 94 en informatie in het kader van
duurzaamheidsverslaglegging voor 2018. In het eerste document wordt ingegaan op
de manier waarop de EIB duurzame en innovatieve financiering en belegging
benadert. Er wordt uiteengezet hoe de Bank bij de beoordeling van projecten
rekening heeft gehouden met duurzaamheid 95 en er worden voorbeelden
aangehaald van de betrokkenheid van belanghebbenden, evenals informatie over de
manier waarop de verantwoording binnen de organisatie wordt gewaarborgd.
In het tweede verslag, dat is bedoeld voor specialisten (analisten, nietgouvernementele organisaties, academische wereld enz.), wordt uitgebreide,
gestandaardiseerde informatie gegeven over milieugerelateerde, sociale en
governanceaspecten alsook over de prestaties van de EIB.
Verslag van het EUIPO
Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie is een
gedecentraliseerd EU-agentschap dat in Alicante (Spanje) is gevestigd. Het wordt
volledig met eigen middelen gefinancierd 96 en heeft een begroting van
401 miljoen EUR en in totaal 995 personeelsleden 97. Het Bureau is onder meer
verantwoordelijk voor de registratie van EU-handelsmerken,
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Gemeenschapsmodellen, Europese en internationale samenwerking en de
bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
Het agentschap heeft in 2016 een bedrijfskader voor duurzaamheid ingevoerd, een
bedrijfsstrategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkeld en zijn
eerste duurzaamheidsverslag opgesteld (voor het begrotingsjaar 2016) aan de hand
van de GRI-normen. Het was het eerste EU-agentschap dat een dergelijk
duurzaamheidsverslag opstelde. Voor zijn verslag over 2017 heeft het agentschap uit
eigen vrije wil besloten de inhoud van het document af te stemmen op de EUrichtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en
informatie inzake diversiteit 98.

58 In het kader van hun procedure voor duurzaamheidsverslaglegging hebben de EIB

en het EUIPO hun duurzaamheidsrisico's geanalyseerd en gepubliceerd. Zij hebben dit
werk gebaseerd op interne en externe vraaggesprekken. In figuur 10 wordt de
materialiteitsbeoordeling van de EIB weergegeven.
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Zeer relevant

Figuur 10 — EIB-beoordeling van het materieel belang van
duurzaamheidskwesties
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Interpretatie: klimaat en milieu worden aangemerkt als uitermate belangrijk voor zowel
belanghebbenden als de EIB, terwijl belanghebbenden meer belang hechten aan ethiek en integriteit
dan de EIB.
Bron: EIB-groep (2019), “Sustainability Report 2018”, blz. 11.

59 De duurzaamheidsverslagen van zowel de EIB als het EUIPO bevatten informatie
over de manier waarop de organisaties rekening hebben gehouden met
duurzaamheidskwesties in hun beleidsmaatregelen en activiteiten, en over de impact
die de organisatie heeft op de duurzaamheid. Zoals het voorbeeld van de EIB in
tekstvak 8 laat zien, kan de impact van de activiteiten van een organisatie veel groter
zijn dan de effecten van de bedrijfsvoering op de duurzaamheid.
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Tekstvak 8
Koolstofvoetafdruk van enkele kredietverleningsactiviteiten van de EIB
versus de impact van de EIB zelf
De EIB publiceert informatie over de koolstofvoetafdruk van de projecten die zij
financiert.
Koolstofvoetafdruk van EIB-projecten, 2015-2017
2015

2016

2017

73

70

55

Totaal door de EIB ondertekend bedrag
(in miljard EUR)

11,2

17,7

9,4

Absolute emissies (in Mt CO2e/jaar)

4,6

2,4

5,2

3,5

0,3

-2,7

-2,9

Aantal projecten

Koolstofvastlegging in bossen
(in Mt CO2e/jaar)
Relatieve emissies (in Mt CO2e/jaar)

-3,1

Bron: EIB-groep, “Sustainability Report 2017”.

Uit de tabel blijkt dat CO2 wordt gemeten in miljoen ton (Mt) en dat de totale
absolute emissies 5,2 Mt CO2e bedroegen. Relatief gezien zijn de gefinancierde
projecten goed voor een vermindering van 2,9 Mt CO2e ten opzichte van
alternatieve opties.
De koolstofvoetafdruk van de EIB zelf bedroeg 22 024 ton CO2e.
Daaruit blijkt dat de analyse van en de verslaglegging over de impact van de
activiteiten van een organisatie van veel groter materieel belang kunnen zijn dan
verslaglegging waarbij enkel rekening wordt gehouden met de impact van de
organisatie zelf.

60 Andere EU-instellingen en -agentschappen publiceren geen

duurzaamheidsverslagen, maar verzamelen wel informatie over
duurzaamheidskwesties en publiceren die in sommige gevallen ook. Het gaat daarbij
echter om versnipperde informatie en er wordt op niet gegarandeerd dat alle
materiële aspecten van duurzaamheid aan bod komen. Onze enquête onder alle EUinstellingen en -agentschappen bevestigt dit.
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61 De informatie die wordt verzameld of gepubliceerd heeft met name betrekking

op de manier waarop de bedrijfsvoering van de organisatie (zoals het interne verbruik
van papier of water) van invloed is op de duurzaamheid en niet op de manier waarop
duurzaamheid is geïntegreerd in de algemene strategie en activiteiten. Het risico
bestaat dat er bij verslaglegging waarbij de nadruk op de interne aspecten ligt, geen
rekening wordt gehouden met de kwesties die voor een organisatie het meest van
materieel belang zijn. Ook houdt deze informatie niet expliciet verband met de manier
waarop in de beleidsmaatregelen en activiteiten van de organisatie rekening wordt
gehouden met de SDG's.

62 De informatie die wordt bekendgemaakt door EU-instellingen en -agentschappen
heeft betrekking op de governance, wervingsprocedures en milieueffecten van de
desbetreffende organisatie. Zij publiceren deze informatie in verschillende verslagen
(bijv. verslagen in het kader van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS))
en/of online. Andere informatie wordt wel verzameld maar niet gepubliceerd
(bijlage II).

63 Wij hebben ook aan EU-instellingen en -agentschappen gevraagd of zij bepaalde
beheersystemen hadden ingevoerd om duurzaamheidsverslaglegging of elementen
daarvan te ondersteunen (figuur 11). Dergelijke beheersystemen ondersteunen
organisaties die een positievere invloed willen uitoefenen op het milieu (EMAS,
ISO 14001) of op de gezondheid en veiligheid van hun werknemers (Occupational
Health- and Safety Assessment Series, OHSAS) 18001, ISO 45001).

Figuur 11 — Door EU-instellingen en -agentschappen ingevoerde
beheersystemen
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64 De ingevoerde beheersystemen hebben met name betrekking op milieuaspecten.

Driekwart van de EU-instellingen 99 en 10 % van de EU-agentschappen hebben een
beheersysteem als het EMAS en/of ISO 14001 ingevoerd. Beide systemen stellen
organisaties in staat de milieueffecten van hun activiteiten, producten en diensten vast
te stellen en te monitoren. In tegenstelling tot ISO 14001 vereist het EMAS dat een
openbaar verslag wordt opgesteld aan de hand van een reeks kernindicatoren,
namelijk energie-efficiëntie, materiaalefficiëntie, afval, biodiversiteit en emissies. Van
andere internationale beheersystemen ter zake, bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheid en veiligheid (OHSAS 18001) of energie (ISO 5001), wordt nauwelijks
gebruikgemaakt.

65 In antwoord op de vraag waarom zij geen afzonderlijk duurzaamheidsverslag

publiceren, antwoordden de meeste EU-instellingen en -agentschappen dat zij dit nog
niet hadden overwogen. Het op één na meest gegeven antwoord was dat het hen
daarvoor ontbreekt aan de noodzakelijke knowhow (figuur 12).

Figuur 12 — Voornaamste redenen om geen duurzaamheidsverslag te
publiceren
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66 Volgens onze enquête zien respondenten de potentiële voordelen van

duurzaamheidsverslaglegging met name in de vorm van grotere transparantie en
geloofwaardigheid. Respondenten waren ook van mening dat
duurzaamheidsverslaglegging de werklast zou doen stijgen. (figuur 13).

Figuur 13 — Potentiële voor- en nadelen van
duurzaamheidsverslaglegging
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Controle van duurzaamheidsinformatie
67 Controle van financiële overzichten en prestatieverslagen maakt deze

documenten waardevoller voor verantwoordingsdoeleinden. Door externe zekerheid
met betrekking tot duurzaamheidsverslagen kunnen de geloofwaardigheid van en het
vertrouwen van belanghebbenden in de verschafte informatie toenemen. Het risico op
“greenwashing” en het gebruik van verslagen als PR-instrument kan op deze manier
worden verkleind. Informatie die wordt gecontroleerd kan waardevoller zijn voor
interne controle- en beheersystemen en met deze controles kan er bewustzijn worden
gekweekt op bestuursniveau 100.

68 Controles van duurzaamheidsverslagen gaan gepaard met andere uitdagingen

dan controles van financiële verslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een
verhaallijn moet worden geëvalueerd in plaats van financiële gegevens of cijfers 101. De
meeste duurzaamheidsverslagen van grote ondernemingen worden aan een externe
controle of evaluatie onderworpen 102, maar er bestaat geen algemeen aanvaarde
controle- of zekerheidsnorm voor duurzaamheidsverslagen. Krachtens de EU-richtlijn
moeten controleurs bijvoorbeeld nagaan of er een duurzaamheidsverslag is, maar
hoeven zij zich niet over de inhoud ervan te buigen. Lidstaten als Frankrijk en Italië
hebben de richtlijn anders ten uitvoer gelegd door controleurs te verplichten om
tevens aandacht te besteden aan de inhoud van de verslagen 103.

69 Kort geleden — in februari 2019 — heeft de International Auditing and Assurance

Standards Board (IAASB) een raadplegingsdocument gepubliceerd over het
waarborgen van de betrouwbaarheid van uitgebreide externe verslaglegging 104.
Uitgebreide externe verslaglegging behelst tal van verschillende vormen van
verslaglegging. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om geïntegreerde
verslaglegging, duurzaamheidsverslaglegging en andere verslaglegging door entiteiten
over milieugerelateerde, sociale en governancekwesties.

70 Volgens de norm ISAE 3000 wordt de conclusie van een beroepsbeoefenaar bij

assurance-opdrachten tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid
(“review”-opdrachten) zodanig geformuleerd dat hieruit blijkt dat er, op basis van de
uitgevoerde procedures, niets onder de aandacht van de beroepsbeoefenaar is
gekomen dat doet vermoeden dat de informatie over het onderwerp materieel onjuist
is weergegeven. In dergelijke gevallen wordt het opdrachtrisico verminderd tot een
niveau dat aanvaardbaar is, rekening houdend met de omstandigheden van de
opdracht, maar blijft het risico groter dan voor een opdracht tot het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid 105. Van de twee duurzaamheidsverslagen die zijn
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opgesteld door EU-instellingen en -agentschappen, wordt alleen het verslag van de EIB
door een derde gecontroleerd, waarbij een beperkte mate van zekerheid wordt
geboden. Het verslag van het EUIPO wordt niet gecontroleerd.

71 De meeste hoge controle-instanties (HCI's) hebben ervaring met het uitvoeren

van doelmatigheidscontroles. Die ervaring kan van pas komen bij het evalueren van
duurzaamheidsverslagen en het controleren van de tenuitvoerlegging van de SDG's. De
INTOSAI (internationale organisatie van hoge controle-instanties) heeft de HCI's
aangemoedigd om doelmatigheidscontroles uit te voeren in verband met de mate
waarin overheden voorbereid zijn om de SDG's in het algemeen of specifieke SDG's in
het bijzonder uit te voeren. Verschillende HCI's wereldwijd hebben de resultaten van
deze controles gepubliceerd en sommige instanties hebben geanalyseerd hoe hun
regeringen de SDG's monitoren en er verslag over uitbrengen (tekstvak 9) 106. SDG's
kunnen dienen als controlecriteria 107. Een van de normen voor overheidscontrole
(ISSAI 140) wordt momenteel herzien. Er wordt gediscussieerd over de vraag of deze
norm moet worden uitgebreid zodat er ook een aspect onder valt dat van belang is
voor duurzaamheidsverslagen, namelijk controle op het gebied van SDG's.

72 HCI's kunnen echter meer doen dan alleen een rol spelen bij het controleren van
de verwezenlijking van specifieke SDG's en van de verslagen die de lidstaten indienen
bij de VN. Wanneer meer organisaties in de openbare sector informatie over
duurzaamheid beginnen te publiceren, moet er worden nagegaan hoe controleurs de
kwaliteit van de door de organisaties overgelegde informatie kunnen helpen
verbeteren. Mogelijk zullen hoge controle-instanties hiervoor nieuwe
controlecapaciteiten of -benaderingen moeten ontwikkelen.

Tekstvak 9
Resultaten van HCI-controles in verband met
duurzaamheidsverslaglegging
Een aantal HCI's stelde zwakke plekken vast in de procedure van hun land in verband
met de Agenda 2030, waardoor monitoring en verslaglegging werden bemoeilijkt.
Zo benaderde Oostenrijk de Agenda 2030 vanuit een mainstreamingsinvalshoek,
maar constateerde de Oostenrijkse HCI dat de algemene verantwoordelijkheid niet
duidelijk was afgebakend, wat tot versnippering bij de uitvoering leidde. Hierdoor
ontstond bovendien een gebrek aan coördinatie bij de evaluatie en verslaglegging. In
het nationale voortgangsverslag van Oostenrijk over de uitvoering van Agenda 2030
werd dan ook geen beknopt overzicht gegeven 108.
Sommige HCI's hebben in het kader van de gezamenlijke INTOSAI-controle inzake
gereedheid wat betreft de tenuitvoerlegging van de SDG's ook controles uitgevoerd
in verband met de opstelling van vrijwillige nationale verslagen. Enkele van deze
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HCI's bevalen aan deze evaluaties niet alleen als een product te zien, maar als een
doorlopend proces:
o

De Oostenrijkse HCI constateerde dat de overheid niet voornemens was om
vóór 2020 verslag uit te brengen aan de Verenigde Naties. Naar aanleiding
hiervan beval de instantie de overheid aan zo snel mogelijk minstens één
verslag per zittingsperiode op te stellen.

o

De Nederlandse HCI constateerde dat de regering in 2017 verslag had
uitgebracht aan de VN en een overzicht had gegeven van de situatie in verband
met de Agenda 2030 en de tot dan toe gemaakte vorderingen. De HCI beval de
rijksoverheid echter aan belangrijke SDG-thema's op te nemen in haar
financiële jaarverslag 109.

o

De Poolse HCI onderkende weliswaar dat de vrijwillige nationale evaluatie op
doeltreffende wijze was voorbereid, maar beval aan de vorderingen periodiek
te evalueren 110.
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Uitdagingen in verband met
duurzaamheidsverslaglegging door EUinstellingen en -agentschappen
73 De EU heeft zich ertoe verbonden de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van

de Agenda 2030 ten uitvoer te leggen. Uit onze evaluatie is gebleken dat de Commissie
en andere EU-instellingen en -agentschappen werken aan bepaalde elementen die
noodzakelijk zijn voor zinvolle duurzaamheidsverslaglegging. In het algemeen wordt er
echter nog niet voldaan aan de meeste noodzakelijke voorwaarden voor zinvolle
duurzaamheidsverslaglegging. Eén EU-instelling en één EU-agentschap publiceren
duurzaamheidsverslagen en hebben de noodzakelijke onderliggende strategie
ingevoerd voor een dergelijk verslagleggingsproces. Andere instanties publiceren of
verzamelen relevante informatie. Wij hebben ook praktijken in de particuliere en de
publieke sector van de lidstaten onder de aandacht gebracht die als voorbeeld kunnen
dienen. Wij hebben een aantal uitdagingen vastgesteld.
Uitdaging 1: Het ontwikkelen van een EU-strategie voor de periode na 2020 die de
SDG's en duurzaamheid behelst

74 Ondanks meerdere oproepen van de medewetgevers en belanghebbenden

beschikt de EU niet over een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling die de
periode tot 2030 behelst en waarin potentiële doelstellingen en streefdoelen worden
vastgesteld op basis waarvan er binnen het prestatiekader van de Commissie verslag
kan worden uitgebracht (paragrafen 30-35). In een dergelijke strategie zou moeten
worden bepaald welke SDG's van belang zijn voor de EU. De Commissie heeft een
discussienota opgesteld als input voor de nieuwe Commissie, waarin drie
toekomstscenario's voor een duurzaam Europa zijn opgenomen. In de discussienota
worden ook bepaalde gebieden besproken waarop de Commissie van mening is dat de
inspanningen moeten worden opgevoerd. Hierin is echter geen kloofanalyse
opgenomen om te bepalen welke aanvullende stappen er moeten worden
ondernomen om de SDG's te realiseren wat betreft begroting en EU-beleid en/of wetgeving (paragrafen 36-38).
Uitdaging 2: Het integreren van duurzaamheid en de SDG's in de EU-begroting en het
prestatiekader

75 In deze evaluatie hebben wij benadrukt dat duurzaamheidsverslaglegging een

proces is dat meer inhoudt dan alleen het publiceren van een verslag. De Commissie
brengt geen verslag uit over de bijdrage die met de begroting en het beleid van de EU
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wordt geleverd aan de verwezenlijking van de SDG's. In de discussienota van de
Commissie wordt beschreven hoe bepaalde beleidsmaatregelen van de Commissie in
verhouding staan tot de SDG's. De Commissie verwijst inmiddels naar de SDG's in haar
programmaverklaringen, maar de manier waarop het beleid en de begroting van de EU
bijdragen aan de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling en de SDG's wordt niet
gemonitord en hierover wordt ook geen verslag uitgebracht (paragrafen 38-42).
Sinds 2017 monitort Eurostat op jaarbasis de vooruitgang die op het gebied van de
SDG's wordt geboekt, en geeft het een statistisch overzicht van de tendensen ter zake
in de EU.

76 De Commissie heeft veel ervaring met prestatieverslaglegging en haar systeem

voor prestatiegericht begroten scoort aanzienlijk hoger dan dat van alle andere OESOlanden 111. Het zal desondanks een uitdaging zijn om duurzaamheidsverslaglegging in
dit prestatiekader te integreren. Het zou de Commissie echter kunnen helpen om
prestatie-indicatoren te stroomlijnen en de doelstellingen van specifieke programma's
en beleidsmaatregelen beter af te stemmen op algemene doelstellingen op hoog
niveau, zoals wij hebben aanbevolen in ons Jaarverslag 2017 112.

77 Het is niet gemakkelijk om transversale beleidsmaatregelen in de begroting te

mainstreamen, zoals wij al hebben laten zien. Dankzij efficiënte mainstreaming en
prioritering kunnen EU-middelen op de gebieden worden ingezet waar de behoefte
het grootst is of de meeste Europese toegevoegde waarde wordt geboden
(paragrafen 39-43).

78 De Commissie is haar systeem voor verslaglegging over prestaties op het gebied

van extern optreden aan het aanpassen (paragraaf 52) zodat de bijdrage van de EU
aan de tenuitvoerlegging van de SDG's op dit beleidsdomein kan worden gemeten en
er verslag over kan worden uitgebracht. Dit komt overeen met de situatie in sommige
landen waar ontwikkelingshulp — een beleidsdomein dat in het verleden ook
verantwoordelijk was voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — de leiding
heeft (paragraaf 52).

79 Een van de uitdagingen waarmee verslaglegging in de toekomst zal worden

geconfronteerd, schuilt in de manier waarop de verstrekte informatie in aanmerking
wordt genomen bij de besluitvorming. Ondanks het feit dat het EU-kader voor
prestatiegericht begroten zeer geavanceerd is, kan de manier waarop informatie wordt
gebruikt nu al worden ontwikkeld (paragraaf 48).

43
Uitdaging 3: Het ontwikkelen van duurzaamheidsverslaglegging door EU-instellingen
en -agentschappen

80 Wij kwamen twee voorbeelden tegen van EU-instellingen en -agentschappen die
duurzaamheidsverslagen publiceren: de EIB en het EUIPO. In beide instanties is
duurzaamheidsverslaglegging geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. De EIB en het
EUIPO hebben deze praktijken ontwikkeld ondanks het feit dat ze geenszins wettelijk
verplicht waren om duurzaamheidsverslagen op te stellen en zonder enige leidraad of
systematische sturing op EU-niveau (paragraaf 57 en tekstvak 7).

81 Onze enquête wijst erop dat EU-instellingen en -agentschappen de potentiële

voordelen van duurzaamheidsverslaglegging inzien. Ze zien met name de kans die erin
besloten ligt om hun geloofwaardigheid en transparantie te vergroten. Wij hebben ook
geconstateerd dat andere EU-instellingen en -agentschappen geen
duurzaamheidsverslagen publiceren, maar wel enige informatie met betrekking tot
duurzaamheid verzamelen en publiceren, zij het op versnipperde wijze waarbij niet alle
materiële aspecten aan bod komen. De informatie die zij verzamelen en publiceren
heeft met name betrekking op de manier waarop hun bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het
verbruik van papier en water) van invloed is op de duurzaamheid en niet zozeer op de
manier waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheid in hun algehele
bedrijfsprocessen (paragrafen 60-66).
Uitdaging 4: Het vergroten van de geloofwaardigheid van
duurzaamheidsverslaglegging door middel van controles

82 In de particuliere sector worden duurzaamheidsverslagen steeds vaker aan een

beperkte externe controle of evaluatie onderworpen, maar er bestaat geen algemeen
aanvaarde controle- of zekerheidsnorm voor duurzaamheidsverslagen. De ervaring van
HCI’s op het gebied van doelmatigheidscontroles kan goed van pas komen bij het
controleren van duurzaamheidsverslagen. Wanneer meer overheidsinstanties
duurzaamheidsverslagen beginnen te publiceren, zullen HCI's moeten nagaan welke
mate van zekerheid zij kunnen verschaffen met betrekking tot dergelijke documenten.
Een van de belangrijkste uitdagingen schuilt in het feit dat er rekening moet worden
gehouden met het langetermijnkarakter en de complexiteit van milieugerelateerde,
sociale en economische duurzaamheid. Mogelijk zullen HCI's hiervoor nieuwe
controlecapaciteiten of -benaderingen moeten ontwikkelen (paragrafen 67-72).

44

Bijlagen
Bijlage I — Benadering en methodologie
Wij hebben vraaggesprekken gevoerd met de volgende personen en entiteiten:

Raad van de
Europese Unie

Andere EUinstellingen en
-organen

Internationale
instellingen,
verenigingen en
accountantsfirma's

Groep
Agenda 2030
voor duurzame
ontwikkeling

Europese
Investeringsbank:
afdeling
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Accountancy Europe

Secretaris-generaal van de
Commissie

Bureau voor
intellectuele
eigendom van de
Europese Unie:
coördinatie
Interne Controle

KPMG, PWC, E&Y,
Deloitte

Directeur-generaal van de
dienst Interne Audit

Contactpunt bij
het directoraatgeneraal Intern
Beleid van de
Unie van het
Europees
Parlement

HCI Canada

Europese Commissie
Commissarissen: eerste
vicevoorzitter Frans
Timmermans, vicevoorzitter
Jyrki Katainen, commissaris
Günther Oettinger en hun
kabinetten

Hoofd van het Europees
Centrum voor politieke
strategie
Directoraten-generaal (DG's)
van de Europese Commissie:
DG Begroting, Eurostat,
DG Personele Middelen en
Veiligheid, DG Financiële
Stabiliteit, Financiële Diensten
en Kapitaalmarktenunie,
Europees Centrum voor
politieke strategie

OESO: afdeling
Begroting en
Openbare Uitgaven,
eenheid
Beleidssamenhang
voor ontwikkeling
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Enquête:
Wij hebben een korte enquête toegestuurd aan de Commissie, de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer, de Ombudsman,
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio's, de
Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank, de Europese Dienst voor
extern optreden en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, alsook
aan alle 41 EU-agentschappen (zowel uitvoerende als gedecentraliseerde
agentschappen en andere organen). De respons bedroeg 100 %.
In de analyse van de antwoorden zoals weergegeven in de grafieken komen niet alle
antwoorden op een totaal van 100 %. Dit komt doordat sommige cijfers zijn afgerond
en omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven op een vraag.
Onderzoek van stukken:
Wij hebben relevante documenten geëvalueerd en geanalyseerd, zoals de jaarlijkse
activiteitenverslagen van alle DG's van de Commissie, resoluties van het Europees
Parlement, conclusies van de Raad, resoluties van de Verenigde Naties,
controleverslagen van HCI's, documenten van het netwerk voor prestatieontwikkeling
van EU-agentschappen en verschillende academische studies en nota's over
duurzaamheidsverslaglegging en SDG's.
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Bijlage II — Informatie met betrekking tot duurzaamheid die wordt gepubliceerd of verzameld door EUinstellingen en -agentschappen
Gepubliceerd

ALGEMENE BEKENDMAKING
Governancestructuur
Risicobeoordeling
Ethisch gedrag
Betrokkenheid van belanghebbenden
Materialiteitsmatrix
ECONOMISCH
Bestrijding van corruptie en omkoping
MILIEUGERELATEERD
Energie, water, biodiversiteit
SOCIAAL
Diversiteitsbeheer
Werving
Opleiding en onderwijs
Gezondheid en veiligheid op het werk
Betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap
Mensenrechtenbeoordeling
OVERIGE
Niet-financiële informatie
Beoordeling SDG's
Andere kwesties in verband met SDG's

EU-instellingen
92 %
83 %
92 %
33 %
17 %

|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
||||||||
||||

Informatie verzameld
Niet gepubliceerd

EUagentschappen
95 %
90 %
58 %
51 %
15 %

||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||
||||

EU-instellingen
0%
17 % ||||
0%
8 % ||
8 % ||

EUagentschappen
3%
7%
10 %
10 %
10 %

|
||
|||
|||
|||

Informatie niet verzameld
EU-instellingen
8%
0%
8%
58 %
75 %

||
||
|||||||||||||||
|||||||||||||||||||

3%
3%
32 %
39 %
75 %

|
|
||||||||
||||||||||
|||||||||||||||||||

83 % |||||||||||||||||||||

80 % ||||||||||||||||||||

8 % ||

10 % |||

83 % |||||||||||||||||||||

34 % |||||||||

0%

29 % |||||||

17 % ||||

37 % |||||||||

92 %
92 %
83 %
75 %
42 %
25 %

63 %
90 %
75 %
22 %
20 %
14 %

5%
5%
20 %
29 %
12 %
3%

8%
0%
0%
8%
42 %
75 %

32 %
5%
5%
49 %
68 %
83 %

|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||
||||||

92 % |||||||||||||||||||||||
50 % |||||||||||||
33 % ||||||||

||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||||||
|||||
||||

85 % |||||||||||||||||||||
20 % |||||
15 % ||||

0%
8%
17 %
17 %
17 %
0%

||
||||
||||
||||

0%
17 % ||||
0%

|
|
|||||
|||||||
|||
|

5% |
5% |
0%

8 % ||

EUagentschappen

||

||
|||||||||||
|||||||||||||||||||

8 % ||
33 % ||||||||
67 % |||||||||||||||||

10 % |||

||||||||
|
|
||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||

10 % |||
75 % |||||||||||||||||||
85 % |||||||||||||||||||||
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Acroniemen en afkortingen
EER: uitgebreide externe verslaglegging (Extended External Reporting)
EIB: Europese Investeringsbank
EMAS: milieubeheer- en milieuauditsysteem
EUIPO: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
GRI: Global Reporting Initiative
HCI: Hoge controle-instantie
IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board
IIRC: International Integrated Reporting Council
INTOSAI WGEA: werkgroep voor milieucontroles van de Internationale Organisatie van
Hoge Controle-instanties
ISO: Internationale Organisatie voor normalisatie (International Organization for
Standardization)
MFK: meerjarig financieel kader
Mt: miljoen ton
SASB: Sustainability Accounting Standards Board
SDG's: Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)
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Woordenlijst
EMAS: milieubeheersysteem dat is vastgelegd in een verordening van het Europees
Parlement en de Raad. Organisaties moeten worden gecertificeerd door een
onafhankelijke externe controleur.
Gedecentraliseerd agentschap: bereidt EU-beleid voor en voert het uit. Heeft een
eigen begroting en wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Materialiteitsmatrix: grafische methode om vast te stellen of een bepaald onderwerp
van materieel belang is. Hierbij wordt aandacht besteed aan twee dimensies:
a) significantie van economische, milieugerelateerde en sociale effecten, en b) invloed
op de beoordelingen en beslissingen van belanghebbenden.
Multistakeholderplatform: platform om de Europese Commissie op EU-niveau te
ondersteunen bij en te adviseren over de tenuitvoerlegging van de SDG's. Het platform
bestaat uit dertig vertegenwoordigers op hoog niveau uit de overheidssector, het
maatschappelijk middenveld en de particuliere sector. Het werd in mei 2017 opgericht.
Uitvoerend agentschap: entiteit die is belast met uitvoerende en operationele taken
met betrekking tot EU-programma's. De begroting die het agentschap uitvoert, is
afkomstig van de Commissie. Het agentschap wordt opgericht voor een vaste termijn.
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De Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben zich ertoe
verbonden de Agenda 2030 en de
17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals, SDG's) ten uitvoer te leggen. In deze
evaluatie wordt een inventaris opgemaakt van de
verslaglegging over de verwezenlijking van de SDG's en
duurzaamheid op EU-niveau, enerzijds, en de
verslaglegging door afzonderlijke EU-instellingen en
-agentschappen, anderzijds.
Duurzaamheidsverslaglegging omvat het meten en
bekendmaken van, alsook het verantwoording aﬂeggen
aan interne en externe belanghebbenden over, de
prestaties van een organisatie ten aanzien van de
doelstelling van duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt
ingegaan op de manier waarop een organisatie bij haar
activiteiten rekening houdt met duurzaamheidskwesties
en op haar impact op milieu-, sociaal en economisch
gebied.
Uit deze evaluatie komt naar voren dat de Commissie geen
verslag uitbrengt over de bijdrage die met de begroting
en het beleid van de EU wordt geleverd aan de
verwezenlijking van de SDG's. Alleen op het gebied van
extern optreden is de Commissie begonnen haar systeem
voor verslaglegging over prestaties aan te passen in
verband met de SDG's en duurzaamheid. De Commissie
heeft onlangs een discussienota gepubliceerd waarin zij
een aantal van haar beleidsmaatregelen in verband met
de SDG's beschrijft. Duurzaamheidsverslaglegging is
momenteel echter niet geïntegreerd in het prestatiekader
van de Commissie en de noodzakelijke voorwaarden voor
zinvolle duurzaamheidsverslaglegging, zoals een
langetermijnstrategie, blijven nog grotendeels onvervuld.
Momenteel worden er slechts door één EU-instelling (de
Europese Investeringsbank) en één EU-agentschap (het
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese
Unie) duurzaamheidsverslagen gepubliceerd.
Deze evaluatie vormt geen controle. In dit document
wordt ingegaan op opkomende kwesties en worden feiten
vastgesteld. Het is grotendeels gebaseerd op openbaar
beschikbare informatie en eerdere werkzaamheden.
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