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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΣΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

I. Απαντήσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με την συνοπτική 

έκθεση (παράγραφοι I-IX): 

Η βιώσιμη χρηματοδότηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιωσιμότητα. 

Αυτό γίνεται με τη διοχέτευση των ιδιωτικών επενδύσεων στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, 

ανθεκτική στο κλίμα, αποδοτική σε πόρους και βιώσιμη οικονομία, ως συμπλήρωμα της δημόσιας 

χρηματοδότησης.  

Η Επιτροπή έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη νομοθεσία στον τομέα της βιώσιμης 

χρηματοδότησης, η οποία έχει γίνει ακόμη πιο ζωτική, δεδομένης της ανάγκης για βιώσιμη ανάκαμψη 

από την κρίση της COVID-19.  

Η στρατηγική για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, που δημοσιεύθηκε 

στις 6 Ιουλίου 2021, προσδιορίζει τομείς για περαιτέρω δράση για την υποστήριξη της μετάβασης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τη βιωσιμότητα. Οι πρωτοβουλίες της στρατηγικής 

αναδεικνύουν την παγκόσμια ηγεσία της ΕΕ στον καθορισμό διεθνών προτύπων για βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με όλους τους διεθνείς εταίρους, μεταξύ άλλων 

μέσω της διεθνούς πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, για να εργαστούν από κοινού για τη 

δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς βιώσιμου χρηματοδοτικού συστήματος. 

Η στρατηγική συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που καταγράφει την 

πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 2018. Το Σχέδιο Δράσης 2018 

περιλάμβανε δέκα βασικές δράσεις που μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίου προς μια πιο βιώσιμη οικονομία, ενσωμάτωση της 

βιωσιμότητας στη διαχείριση κινδύνων και ενίσχυση της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας. 

Επιπλέον, για τη μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030 και την επίτευξη μιας 

κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050, η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη προσαρμογής στον 

στόχο του 55% («Fit for 55») (Ιούλιος 2021) το οποίο καλύπτει ευρύ πεδίο πολιτικής. 

Οι περισσότερες δράσεις του 2018 έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν οδηγήσει στην έγκριση του 

κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

(SFDR), του κανονισμού για την ταξινόμηση της ΕΕ, μίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το κλίμα 

βάσει της ταξινομίας της ΕΕ (Ιούνιος 2021) και της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που παρέχει τις 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις οικονομικές δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών και μη 

χρηματοοικονομικών εταιρείες (Ιούλιος 2021). Η υποχρεωτική γνωστοποίηση βάσει της εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων παρέχει ομοιόμορφες και 

διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών και των 

περιουσιακών στοιχείων που χρηματοδοτούν. Θα βοηθήσει τους επενδυτές και το κοινό να 

κατανοήσουν την πορεία των εταιρειών προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να λάβουν 

ενημερωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης 2018 θα οδηγήσει στην έκδοση της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης ταξινόμησης για τους υπόλοιπους τέσσερις περιβαλλοντικούς στόχους.  

Τον Απρίλιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με την οδηγία για την υποβολή 

εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD). Με την επιφύλαξη έγκρισης από το Συμβούλιο 

και το Κοινοβούλιο, η οδηγία θα επεκτείνει το πεδίο υποβολής εκθέσεων σε όλες τις μεγάλες 

εταιρείες και όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές (εκτός των εισηγμένων 

πολύ μικρών επιχειρήσεων)· θα απαιτεί τον έλεγχο (διασφάλιση) των αναφερόμενων πληροφοριών· 
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θα εισαγάγει λεπτομερέστερες απαιτήσεις αναφοράς και απαίτηση υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με 

τα υποχρεωτικά πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας της ΕΕ· θα απαιτεί από τις εταιρείες να 

«επισημαίνουν» ψηφιακά τις αναφερόμενες πληροφορίες, ώστε να είναι αναγνώσιμες από μηχανή και 

να τροφοδοτούνται στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της 

ένωσης κεφαλαιαγορών.  

Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει, όπου είναι δυνατόν, πτυχές του κανονισμού για την ταξινόμηση στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» εφαρμόζεται σε μεγάλο 

βαθμό σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω ενός αριθμού εργαλείων και κανονιστικών 

διατάξεων. Έχει μεταφερθεί στο μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), το οποίο είναι το 

μεγαλύτερο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (ΠΔΠ). 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων που καλύπτονται από τον 

κανονισμό για τις κοινές διατάξεις. Ευρέως ισοδύναμα κριτήρια, όπως ο έλεγχος βιωσιμότητας, η 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και οι κατάλογοι αποκλεισμού προβλέπονται 

στις νομικές πράξεις που στηρίζουν άλλα προγράμματα δαπανών για να διασφαλιστεί ότι η 

χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν θα οδηγήσει σε περιβαλλοντικές βλάβες. Στην περίπτωση της 

μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η τήρηση των κοινωνικών και ενισχυμένων 

προϋποθέσεων θα διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» με 

τον κατάλληλο τρόπο. 

Οι συντελεστές κλίματος της ΕΕ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των κλιματικών 

δαπανών στο ΠΔΠ 2021-2027 και στο Next Generation EU (Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), ευθυγραμμίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει της 

πρώτης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της ταξινομίας της ΕΕ . Οι συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα και 

η μεθοδολογία παρακολούθησης του κλίματος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αναγνωρίζουν επίσης 

τις προσπάθειες και τις επενδύσεις που δεν καλύπτονται από την ταξινομία ή δεν είναι απόλυτα 

σύμφωνες με αυτήν εάν έχουν ωστόσο ευεργετική επίδραση στο κλίμα ή είναι σημαντικές για την 

πράσινη μετάβαση. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

03. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι είναι δύσκολο να οργανωθεί η χρηματοδότηση μιας κοινωνικά δίκαιης 

και περιβαλλοντικά βιώσιμης μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική οικονομία. 

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, μεταξύ άλλων μέσω του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και της στρατηγικής για 

τη βιοποικιλότητα. 

04. Όσον αφορά την εκτίμηση 2021-2050 (1 τρισεκατομμύριο ετησίως), η Επιτροπή σημειώνει ότι η 

αναφερόμενη έκθεση αναφέρεται σε 28 τρισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 30 χρόνια, περίπου το 

80% των οποίων (23 τρισεκατομμύρια συνολικά ή 0,8 τρισεκατομμύρια ετησίως) θα προέλθουν από 

ανακατεύθυνση επενδύσεων που διαφορετικά θα χρηματοδοτούσαν τεχνολογίες υψηλής έντασης 

άνθρακα και η ΕΕ θα έπρεπε να διαθέσει επιπλέον 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα μέσο κενό 

180 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, για καθαρές τεχνολογίες και τεχνικές, κάτι που συμπίπτει με τις 

εκτιμήσεις της Επιτροπής του 2018. 

05. - Οι αγορές δεν τιμολογούν με βάση το πλήρες κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος των 

οικονομικών δραστηριοτήτων 

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η τρέχουσα τιμολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν ενσωματώνει 

περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες. Ενώ λαμβάνει φιλόδοξα μέτρα στην πολιτική για το 

κλίμα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι οι δομές των χρηματοπιστωτικών αγορών 

διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μετάβαση, και αυτές δεν είναι προς το παρόν κατάλληλες 

για την ενσωμάτωση προβλημάτων βιωσιμότητας.  
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Ταυτόχρονα, η Επιτροπή καθιέρωσε μια σταδιακή προσέγγιση, όπου επικεντρώθηκε στους 

κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί από άλλες δράσεις 

που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και κοινωνικές πτυχές. 

- Έλλειψη επαρκούς διαφάνειας και δημοσιοποίησης δεδομένων όσον αφορά τις βιώσιμες 

δραστηριότητες 

Οι απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης δεδομένων καλύπτονται από τον κανονισμό της ΕΕ 

για την ταξινόμηση και υποστηρίζονται περαιτέρω από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως 

ορίζονται από την ταξινομία της ΕΕ. 

Η υιοθέτηση της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) (που 

βελτιώνει την προηγούμενη οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών) και 

άλλων μέτρων που εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στην οικονομία (και επηρεάζουν ακόμη και 

την επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών στατιστικών λογαριασμών) θα λειτουργήσει επίσης κατά 

της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας, παρέχοντας αξιόπιστα στοιχεία αναφοράς σχετικά με το 

σε ποιο βαθμό οι οικονομικές δραστηριότητες είναι πράσινες. 

- Για ορισμένες βιώσιμες επενδύσεις υπάρχουν πιθανώς μεγαλύτεροι κίνδυνοι και κόστος 

χρηματοδότησης 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εκτιμήσεις για τις βιώσιμες επενδυτικές ανάγκες ενδέχεται να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και ότι η δημόσια στήριξη στη χρηματοδότηση και την 

κινητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη με 

πολλούς τρόπους, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ (Next 

Generation EU), μέσω ειδικών έργων τεχνικής υποστήριξης (για παράδειγμα αυτά για τον πράσινο 

προϋπολογισμό και την πράσινη φορολογία) και άλλα εργαλεία. 

06. Με βάση ολοκληρωμένες συζητήσεις με κράτη μέλη και διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς 

και πληροφορίες από δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για τη 

χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία τον Ιούλιο του 2021. Η στρατηγική 

ακολουθεί δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2018 και θα αναπτύξει περαιτέρω τον τομέα της 

βιώσιμης χρηματοδότησης. Η στρατηγική παρέχει έναν οριζόντιο χάρτη πορείας με νέες δράσεις για 

την ανακατεύθυνση των ιδιωτικών επενδύσεων προς βιώσιμα έργα και δραστηριότητες για την 

υποστήριξη των διαφόρων δράσεων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η 

Επιτροπή αναγνωρίζει ότι για μια ομαλή μετάβαση, απαιτείται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την 

έκθεση στους κινδύνους για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μη αξιοποιήσιμων 

στοιχείων ενεργητικού και των επιπτώσεών τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτή η 

στρατηγική είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι για το μελλοντικό βιώσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο. 

09. Ο στόχος του 30% των κλιματικών δαπανών ισχύει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το 

Next Generation EU, με αποτέλεσμα 625 δισεκατομμύρια ευρώ για κλιματικές δαπάνες για την 

περίοδο 2021-2027. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τον τομεακό στόχο 37%, 

εμπίπτει σε αυτό.  

Εκτός από τα κλιματικά κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα διατεθούν περαιτέρω πόροι σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως το ετήσιο 7,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2024 και το 10% το 

2026 και 2027 για τη στήριξη της βιοποικιλότητας, καθώς και εθνική συγχρηματοδότηση και 

ιδιωτικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν για την παροχή της απαραίτητης χρηματοοικονομικής 

δεξαμενής για επενδύσεις αειφορίας.  

Από εκεί και πέρα, η βελτίωση των εκτιμήσεων που αφορούν και στηρίζουν τη δράση μηδενικής 

ρύπανσης και τις δράσεις της κυκλικής οικονομίας (στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας) θα 

παράσχει περαιτέρω ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών στόχων. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι επενδύσεις δημιουργούν επίσης συνέργειες σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς 

στόχους, π.χ. συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22. Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που δημιουργήθηκε από την ταξινομία της ΕΕ, η 

οποία ξεκίνησε επίσημα το έργο της το φθινόπωρο του 2020, έχει ως αποστολή να παράσχει εκθέσεις 

για τους υπόλοιπους τέσσερις περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται από την ταξινομία της ΕΕ 

και την πιθανή επέκταση της ταξινομίας της ΕΕ στους κοινωνικούς στόχους, καθώς και για την 

ανάπτυξη της ταξινομίας σε σχέση με οικονομικές δραστηριότητες που δεν έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οικονομικές δραστηριότητες που βλάπτουν 

σημαντικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εργάζεται για κανόνες προληπτικής εποπτείας που θα ενσωματώνουν τους 

κλιματικούς κινδύνους. 

23. Κοινή απάντηση στα σημεία 23-24: 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και άλλα μέτρα πρέπει 

να αναπτυχθούν περαιτέρω. Στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ, η 

Επιτροπή εξετάζει την επέκταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις μεταφορές και τα κτίρια και τη συμπλήρωσή 

του με μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), καθώς και με τη στήριξη των 

περιβαλλοντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων (ETR). Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι 

άλλοι τομεακοί κανονισμοί ενσωματώνουν περαιτέρω τις εκτιμήσεις για το κλίμα. H νομοθετική 

δέσμη «Fit For 55» ενισχύει περαιτέρω το οικονομικό μήνυμα. 

26. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον 

επιδοτήσεων αποτελεί σημαντικό μοχλό για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η 

Επιτροπή εργάζεται ενεργά για αυτό μέσω της υποστήριξης των βέλτιστων πρακτικών και της 

οικοδόμησης δέσμευσης σε όλα τα κράτη μέλη (π.χ. μέσω έργων του μέσου τεχνικής υποστήριξης, 

οικολογικών προϋπολογισμών και μεταρρύθμισης της φορολογίας). 

27. Κοινή απάντηση στα σημεία 27-28:  

Στο έγγραφο εργασίας του υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τη στρατηγική για τη 

χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιούλιο 

του 2021, παρέχεται καταγραφή της προόδου του Σχεδίου Δράσης 2018. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης παρατηρούνται ορισμένες καθυστερήσεις. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κατάταξη των πράσινων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 

μέτρων) είναι σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί εκτεταμένη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων, 

ενδιαφερόμενων μερών και ιδίως των κρατών μελών της ΕΕ. 

29. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα αποτελέσματα των μέτρων του σχεδίου δράσης μπορεί να 

παρακολουθούνται καλύτερα. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης χρήσης των κανόνων ταξινόμησης, η ενσωμάτωση 

μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών κινδύνων και η βελτίωση της αναφοράς βιωσιμότητας θα 

εκδηλωθούν επίσης στην πρακτική χρηματοδότησης, μέσω βελτιωμένης βιωσιμότητας και πρακτικής 

περιβαλλοντικής αναφοράς και ελέγχου, με παρατηρήσιμες επιπτώσεις στη βιώσιμη χρηματοδότηση. 

32. Η ταξινομία της ΕΕ απαιτεί τη μέτρηση του φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα των επενδύσεων 

σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τη βελτίωση της διαφάνειας και την προώθηση της υπεύθυνης 

λήψης αποφάσεων.  

Οι χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα αποκαλύπτουν πληροφορίες βάσει των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου που καθορίζονται από την ταξινομία της ΕΕ. 

35. Κοινή απάντηση στα σημεία 35-36: 

Οι συμπληρωματικές νομοθετικές προτάσεις θα διευκρινίσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα ορισμένων 

δραστηριοτήτων βάσει του κανονισμού για την ταξινόμηση, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της 

πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 
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Επιπλέον, για την παροχή σχετικών κριτηρίων στην αγορά, οι αναφερόμενοι τομείς (παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο και πυρηνική ενέργεια) θα υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση. 

42. Το πλαίσιο οικολογικής σήμανσης της ΕΕ είναι προαιρετικό σύστημα που επαληθεύεται από 

τρίτους και το οποίο θεσπίστηκε το 1992 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010). 

Η ανάπτυξη των κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι απαιτήσεις για την επαλήθευση καθορίζονται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 66/2010 της ΕΕ για το οικολογικό σήμα.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για το οικολογικό σήμα, κάθε κράτος μέλος θα ορίσει έναν 

αρμόδιο φορέα (που μπορεί να είναι ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 

την επαλήθευση ότι τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που υποβάλλουν αίτηση για το οικολογικό σήμα 

της ΕΕ συμμορφώνονται με τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης της ΕΕ, πριν τους απονείμει το 

οικολογικό σήμα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συντάξει εγχειρίδιο χρήσης για τους αρμόδιους φορείς με 

οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης με τα κριτήρια 

οικολογικής σήμανσης της ΕΕ. 

Είναι ευθύνη των κρατών μελών να ορίσουν τους αρμόδιους φορείς, αλλά το παράρτημα V του 

κανονισμού για το οικολογικό σήμα της ΕΕ καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για αυτούς. Σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του κανονισμού για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας 

αρμόδιων φορέων («CB Forum») με σκοπό την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού 

της ΕΕ για το οικολογικό σήμα μεταξύ αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, τα προϊόντα οικολογικού 

σήματος της ΕΕ υπάγονται στις αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς. Όσον αφορά την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης των υποκείμενων επενδύσεων με τα κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ, 

αυτές οι πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν σύμφωνα με το CSRD και θα αναθεωρηθούν από τους 

ελεγκτές. Οι αρμόδιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των 

υποκείμενων επενδύσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που υποβάλλουν αίτηση για το οικολογικό 

σήμα της ΕΕ, με την ταξινομία της ΕΕ, θα βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες, όπως 

αναθεωρήθηκαν από τους ελεγκτές. 

47. Η τακτική συχνότητα και η έκταση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές καθορίζονται στους σχετικούς τομεακούς κανόνες που αναφέρονται στο SFDR. Στην 

πραγματικότητα, το SFDR προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποίησης βιωσιμότητας στην ήδη υπάρχουσα 

γνωστοποίηση/πληροφόρηση για προϊόντα που απαιτούνται βάσει αυτών των τομεακών κανόνων. 

Οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις (που θα δημοσιευτούν το καλοκαίρι του 2021) και τα ρυθμιστικά 

τεχνικά πρότυπα που θα υιοθετηθούν μέχρι το τέλος του 2021 θα παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση 

με στόχο την εναρμόνιση και αποσαφήνιση της εποπτείας της εφαρμογής SFDR. 

65. Το σύστημα παρακολούθησης του κλίματος και τα κριτήρια για το πρόγραμμα InvestEU έπρεπε 

να σχεδιαστούν και να υιοθετηθούν πριν από την τελική έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

της ταξινομίας της ΕΕ.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό InvestEU, η παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος για τα 

κεφάλαια InvestEU πρέπει να γίνεται μέσω της μεθοδολογίας παρακολούθησης της Ένωσης, η οποία 

βασίζεται στα κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές InvestEU για την παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος 

προβλέπουν μια εκ των προτέρων ένδειξη της αναμενόμενης συμβολής στους κλιματικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους στο στάδιο της έγκρισης. Προβλέπουν επίσης εκ των υστέρων υποβολή 

εκθέσεων για κάθε υποστηριζόμενη χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη. Οι εταίροι υλοποίησης 

αναφέρουν αποκλίσεις των αποτελεσμάτων από τις αρχικές προσδοκίες στις εκ των υστέρων εκθέσεις 

τους. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές Invest EU για την παρακολούθηση του κλίματος 

και του περιβάλλοντος προβλέπει τη δυνατότητα για τους εταίρους υλοποίησης να παρακολουθούν 

τις κλιματικές και περιβαλλοντικές ενέργειες χρησιμοποιώντας κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ (όταν 

εγκριθούν). Συνεπώς, είναι επίσης δυνατό για τους λιγότερο έμπειρους εταίρους υλοποίησης να 

χρησιμοποιήσουν αρχικά ένα απλούστερο σύστημα παρακολούθησης της Ένωσης και να μεταβούν 

πλήρως στην ταξινομία της ΕΕ όταν είναι έτοιμοι. 

66. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) βασίζεται 

στη ζήτηση και μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά βιώσιμο έργο με προφίλ υψηλότερου κινδύνου. 

Πολλά σχέδια προσαρμογής στο κλίμα δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, γίνονται συχνά από δημόσιες 

αρχές και επομένως δεν είναι πάντα κατάλληλα για επιστρεπτέα στήριξη. Επομένως, η παρατήρηση 

ότι τα περισσότερα βιώσιμα έργα σχετίζονται με τον μετριασμό του κλίματος είναι σύμφωνη με αυτό 

που θα μπορούσε να αναμένεται για ένα μέσο που στοχεύει σε οικονομικά βιώσιμα έργα τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και στοχεύουν στην κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

71. Όπως σημειώνεται από την Ειδική Έκθεση του ΕΕΣ για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών 

Συμβουλών (EIAH), ο EIAH θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός σε σχέση με άλλα προγράμματα 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του JASPERS, το οποίο έχει ως κεντρική γεωγραφική περιοχή 

λειτουργίας την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και να καλύπτει τους τομείς που 

αναφέρονται για την παροχή υποστήριξης τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία και ανάπτυξη 

έργων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω επιχορηγήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά (ESI) Ταμεία. Ο EIAH είναι μια πρωτοβουλία που βασίζεται στη ζήτηση και 

δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επενδυτικών έργων, προσφέροντας 

προσαρμοσμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους ευρωπαϊκούς φορείς υλοποίησης έργων. Ο 

καθορισμός προτεραιοτήτων για υπηρεσίες για διάφορους τομείς και κράτη μέλη για τον EIAH 

αντιβαίνει στην ουσία της πρωτοβουλίας EFSI με γνώμονα τη ζήτηση.  

Ο EIAH έχει αναπτύξει μια ισχυρή πλατφόρμα συνεργασίας με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και 

ιδρύματα, με άμεση χρηματοδότηση και υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ορισμένες από αυτές στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 

παρέχουν περισσότερες τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμη 

υποδομή. Η δομή του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU είναι σε καλή θέση για να στηριχθεί στις 

βάσεις που παρέχει ο EIAH και να αντιμετωπίσει ορισμένες ανησυχίες που εγείρει η ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση όσον αφορά τη δημιουργία 

βιώσιμων επενδυτικών έργων. 

72. Η αποστολή και η προστιθέμενη αξία της πύλης είναι η δημοσιοποίηση και η αύξηση της 

προβολής των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών για τους φορείς υλοποίησης έργων που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν την πύλη. Η Επιτροπή δεν έχει την εντολή να εκτελέσει τη δέουσα τεχνική και 

οικονομική επιμέλεια των δημοσιευμένων προτάσεων έργων ούτε να κατευθύνει τους επενδυτές σε 

συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον η Επιτροπή δεν διαθέτει ούτε τους πόρους ή τις αρμοδιότητες για την 

εκτέλεση της δέουσας επιμέλειας του έργου. Αυτό αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα των δυνητικών 

επενδυτών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού InvestEU, η Επιτροπή θα 

διαβιβάσει δημοσιευμένα έργα στην πύλη InvestEU στους σχετικούς εταίρους υλοποίησης και, όπου 

ενδείκνυται, στον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU. 

73. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι σε ορισμένα σχέδια δεν υπάρχουν λεπτομερείς ποσοτικοποιήσεις των 

επενδυτικών αναγκών, γεγονός που περιπλέκει επίσης τη συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη και στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 

Υποστήριξης ξεκίνησε μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός 

των δημόσιων οικονομικών - αξιολόγηση των επιπτώσεων των δημοσιονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών στην εκπλήρωση εθνικών και διεθνών δεσμεύσεων», η οποία στοχεύει κυρίως να βοηθήσει 
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να αναπτυχθούν οι ικανότητες των κρατών μελών για να ποσοτικοποιήσουν τις επενδυτικές ανάγκες, 

να εντοπίσουν κενά και να αναπτύξουν πολιτική για τη γεφύρωσή τους. 

76. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), το μεγαλύτερο πρόγραμμα στο πλαίσιο του 

Next Generation EU, απαιτεί αξιολόγηση «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH) βάσει του 

άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση, ενώ η εφαρμογή των λεπτομερών κριτηρίων DNSH, 

όπως εγκρίθηκαν στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι προαιρετική. Ομοίως με το RRF, γενικά 

ισοδύναμα κριτήρια (π.χ. έλεγχος βιωσιμότητας, ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του 

κλίματος και κατάλογος αποκλεισμού) προβλέπονται στις νομικές πράξεις που στηρίζουν άλλα 

προγράμματα δαπανών για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα οδηγήσει σε 

περιβαλλοντικές βλάβες. Επιπλέον, η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής που συνοδεύει το ΠΔΠ 2021-2027 προβλέπει μια οριζόντια αρχή 

«μη πρόκλησης βλάβης» που ισχύει για ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027. 

Δεν είναι δυνατή η ενιαία διατύπωση της αρχής της «μη πρόκλησης βλάβης» στους διάφορους τομείς 

πολιτικής του προϋπολογισμού της ΕΕ, εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί κύκλοι εφαρμογής, 

τρόποι διαχείρισης και οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.   

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της «μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης» μέσω κοινωνικών και ενισχυμένων προϋποθέσεων. 

77. Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» έχει ενσωματωθεί στον RRF και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στην υλοποίηση όλων των Ταμείων που υπόκεινται στον κανονισμό περί κοινών 

διατάξεων (ΚΚΔ).  

Όπως εξηγείται στην απάντηση στο σημείο 75, οι διαφορετικοί κύκλοι υλοποίησης, οι τρόποι 

διαχείρισης και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν συνάδουν με μια 

προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης για να προσδιοριστεί το κατά πόσον προκαλείται σημαντική 

βλάβη στο περιβάλλον. 

78. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου 

Συνοχής, δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου με εξαίρεση την αντικατάσταση 

συστημάτων θέρμανσης και καυστήρων στερεών καυσίμων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 

άλλων υποδομών όπου αυτό υποστηρίζει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Τέτοιες 

περιορισμένες επενδύσεις που σχετίζονται με το φυσικό αέριο θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες και 

να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο που να υποστηρίζει τη 

μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. 

 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα μέτρα 

που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας με τη χρήση ορυκτών 

καυσίμων, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

ότι συμμορφώνονται κατά γενικό κανόνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».  

Από την άποψη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, μπορούν να ληφθούν έκτακτα μέτρα που 

σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας με τη χρήση φυσικού αερίου, 

καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής (σύμφωνα με το παράρτημα III των οδηγιών 

DNSH), και υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή θα συμβάλει στους στόχους της ΕΕ για την 

απαλλαγή από τον άνθρακα για το 2030 και το 2050. Καμία επένδυση στην παραγωγή άνθρακα ή 

πετρελαίου και/ή θερμότητας δεν θα περάσει από την αξιολόγηση DNSH. 

79. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης του κλίματος που στηρίζει το ΠΔΠ 

2021-2027 έχει αντιμετωπίσει αρκετές από τις ελλείψεις της μεθοδολογίας που στηρίζει το ΠΔΠ 

2014-2020, οι οποίες εντοπίστηκαν από τις προηγούμενες εκθέσεις του ΕΕΣ. 
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Η μεθοδολογία παρακολούθησης του κλίματος 2021-2027, όπως κατοχυρώθηκε για παράδειγμα στον 

κανονισμό RRF, βασίζεται στη μεθοδολογία του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) 2014-

2020, αλλά έχει τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη πτυχές των κριτηρίων ταξινομίας της ΕΕ και 

παρέχει τη βάση για την παρακολούθηση του κλίματος σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό. 

Η μεθοδολογία παρακολούθησης του κλίματος 2021-2027 επιτρέπει την αναγνώριση τόσο της 

μείζονος συνεισφοράς για το κλίμα με συντελεστή κλίματος 100% βάσει κριτηρίων που εμπνέονται 

από την ταξινομία της ΕΕ όσο και πιο περιορισμένων συνεισφορών για το κλίμα (με συντελεστή 

40%), καθώς και την αξιολόγηση με πιο λεπτομερή τρόπο της συμβολή στους κλιματικούς στόχους 

διαφορετικών δράσεων και ταχύτητας υλοποίησης, για παράδειγμα σχετικά με διαφορετικές δράσεις 

ενεργειακής απόδοσης. 

80. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η μεθοδολογία για την παρακολούθηση του κλίματος έχει ενισχυθεί 

σημαντικά πριν από το ΠΔΠ 2021-2027. Συγκεκριμένα, η απόδοση του συντελεστή 100% 

καθοδηγείται τώρα από σημαντικά αυστηρότερα κριτήρια, τα οποία βασίζονται, στο μέτρο του 

δυνατού, στα τεχνικά κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ και υπολογίζουν όχι μόνο την πρόθεση αλλά και τα 

αποτελέσματα των διαφόρων δραστηριοτήτων.  

Ο συντελεστής κλίματος της ΕΕ 40% αποδίδεται σε δραστηριότητες που, αν και δεν πληρούν τα 

ολοκληρωμένα τεχνικά κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ, συμβάλλουν ωστόσο στους 

περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες μπορεί, για 

παράδειγμα, να βρίσκονται σε μια μεταβατική πορεία προς την επίτευξη του σημαντικού επιπέδου 

συνεισφοράς. 

Για τα πράσινα ομόλογα που θα εκδώσει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του τμήματος του RRF 

για το κλίμα, η Επιτροπή θα προτείνει ένα πλαίσιο πράσινων ομολόγων, το οποίο θα είναι όσο το 

δυνατόν ευθυγραμμισμένο με το προτεινόμενο πρότυπο πράσινου ομολόγου. Το πλαίσιο των 

πράσινων ομολόγων της ΕΕ θα βασίζεται σε γνωστά και καθιερωμένα πρότυπα της αγοράς, ενώ θα 

ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη δομή του RRF όπου, μεταξύ άλλων, οι αρχές δαπανών είναι 

χωριστές από το ίδρυμα έκδοσης. Θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις στους επενδυτές ότι τα 

έσοδα χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά για πράσινες επενδύσεις.  

Σύμφωνα με αυτήν την καλύτερη στην κατηγορία προσέγγιση, η Επιτροπή θα επιδιώξει την 

επαλήθευση του πλαισίου πράσινων ομολόγων της από ανεξάρτητο φορέα. 

Πλαίσιο 5 - Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των κριτηρίων 

ταξινομίας της ΕΕ που εστιάζουν επί του παρόντος μόνο σε δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα 

ουσιαστικά κριτήρια συνεισφοράς και άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η ΚΓΠ, η οποία καλύπτει 

ευρύτερο φάσμα επιλεξιμότητας για οικονομική υποστήριξη με όχι απαραίτητα χαμηλότερο επίπεδο 

φιλοδοξίας από την ταξινομία. Ως εκ τούτου, αυτή η ποικιλομορφία αντικατοπτρίζεται στην 

παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα. 

81. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει ήδη ενσωματώσει, όπου είναι 

δυνατόν, πτυχές της ταξινομίας στους συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση των κλιματικών δαπανών στο ΠΔΠ 2021-2027 και το Next Generation EU. Επιπλέον, 

οι συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα και η μεθοδολογία του κλίματος γενικά για τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν προσπάθειες και επενδύσεις που δεν καλύπτονται ή δεν είναι 

απόλυτα σύμφωνες με την ταξινομία, αλλά οι οποίες ενδέχεται ωστόσο να έχουν ευεργετική 

επίδραση στο κλίμα ή να είναι σημαντικές για την πράσινη μετάβαση.  

Όσον αφορά τον κίνδυνο πιθανής βλάβης από τις δαπάνες της ΕΕ, η Επιτροπή παραπέμπει στην 

απάντησή της στο σημείο 75.  
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Η Επιτροπή θεωρεί τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα προγράμματα 

χρηματοδότησης κατάλληλους για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και υπογραμμίζει ότι οι ρόλοι 

των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων διαφέρουν. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η χρήση 

της ταξινομίας για αποφάσεις χρηματοδότησης της ΕΕ ή σε άλλα τμήματα της πολιτικής της ΕΕ, θα 

πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και θα συζητείται με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διαδικασίες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

82. Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση εργάζεται επί του παρόντος όσον αφορά τις 

συμβουλές που θα διαβιβαστούν προς την Επιτροπή σχετικά με την πιθανή επέκταση της ταξινομίας 

της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός των μηχανισμών 

τιμολόγησης στην οικονομία, για να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και άλλων περιβαλλοντικών υποβαθμίσεων είναι μια διαδικασία, σχετικά με την οποία 

εργάζεται συνεχώς η Επιτροπή. 

Σύσταση 1 - Ολοκλήρωση των μέτρων του σχεδίου δράσης και αποσαφήνιση των ρυθμίσεων 

συμμόρφωσης και ελέγχου 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 α).  

Ο κανονισμός για την ταξινόμηση εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ για το κλίμα (που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021) και η επικείμενη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την ταξινομία των υπόλοιπων τεσσάρων περιβαλλοντικών στόχων θα 

ολοκληρώσουν το σχέδιο δράσης.  

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις αναλυτικές και συμβουλευτικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο του σχεδίου δράσης στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εργασίας της Επιτροπής για το 2021, το οποίο προβλέπει νομοθετική πρόταση για βιώσιμη εταιρική 

διακυβέρνηση για την προώθηση μακροπρόθεσμης βιώσιμης και υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς. 

Στόχος είναι να υποβληθεί μια πρόταση έως το τέλος του 2021. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 β).  

γ) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 γ). 

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στις συστάσεις 1 β και 1 γ: 

Το άρθρο 8 του κανονισμού για την ταξινόμηση απαιτεί από τις χρηματοπιστωτικές και μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να γνωστοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι 

δραστηριότητές τους ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό για την ταξινόμηση.  

Αυτή η υποχρέωση γνωστοποίησης εμπίπτει στο εταιρικό δίκαιο (λογιστική οδηγία όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές). 

Επί του παρόντος, η Επιτροπή πρότεινε το CSDR, το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις της οδηγίας για 

τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές (υπόκειται σε έγκριση από τους συννομοθέτες που αναμένεται 

έως τα μέσα του 2022) και θα απαιτήσει από τους ελεγκτές να επαληθεύουν και να εκφράζουν γνώμη 

σχετικά με τη συμμόρφωση των αναφορών βιωσιμότητας με τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης 

της υποβολής εκθέσεων για την ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού για την 

ταξινόμηση). Θα αναπτυχθούν πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας για όλες τις εταιρείες που θα 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μελλοντικών υποχρεώσεων CSRD, δηλαδή μεγάλες εταιρείες 

(εισηγμένες και μη εισηγμένες) και θα αναπτυχθούν πρότυπα αναφοράς ΜΜΕ για εισηγμένες ΜΜΕ. 
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Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, το άρθρο 8 του κανονισμού για την ταξινόμηση (η κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη του) και τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει του SFDR (που θα εγκριθούν 

έως το τέλος του 2021) απαιτούν την γνωστοποίηση της ευθυγράμμισης των υποκείμενων 

επενδύσεων με τον κανονισμό για την ταξινόμηση.  

Στο πλαίσιο του SFDR, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζονται στις αρμόδιες αρχές που έχουν ήδη 

οριστεί βάσει των τομεακών κανόνων που αναφέρονται στο SFDR για την εποπτεία και την 

παρακολούθηση τέτοιων γνωστοποιήσεων (δηλαδή οι αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών των κρατών 

μελών). Αυτές οι αρχές θα βασίζονται στις πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν από 

χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 

Σύσταση 2 – Μεγαλύτερη συμβολή στη βιώσιμη χρηματοδότηση με τιμολόγηση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν τη σύσταση.  

Όπως αναγνωρίζεται σε αυτήν την έκθεση, η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα χρησιμοποιεί μια σειρά 

εργαλείων για την επίτευξη των στόχων μας. Η δέσμη «Fit for 55» αυξάνει περαιτέρω τη φιλοδοξία.  

Για παράδειγμα, ως μέρος της δέσμης, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας 

εκπομπών της ΕΕ στο τρέχον πεδίο εφαρμογής του και την τροποποίηση του αποθεματικού 

σταθερότητας της αγοράς. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μεταφραστούν σε χαμηλότερη προσφορά 

δικαιωμάτων και δυνητικά υψηλότερη τιμή άνθρακα - αν και, σύμφωνα με τους περισσότερους 

αναλυτές της αγοράς, η αγορά προβλέπει ήδη μελλοντικές νομοθετικές αλλαγές σύμφωνα με την 

αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 55% τουλάχιστον έως το 2030 

σε σύγκριση με το 1990, όπως κατοχυρώθηκε στον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55», η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία 

μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ή CBAM). 

Ομοίως, για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στη στρατηγική για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε 

μια βιώσιμη οικονομία υποβάλλονται προτάσεις για την ενσωμάτωση του κινδύνου βιωσιμότητας στο 

πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

87. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το EFSI βασίζεται στη ζήτηση και μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά 

βιώσιμο έργο με προφίλ υψηλότερου κινδύνου. Πολλά έργα προσαρμογής στο κλίμα δεν είναι 

οικονομικά βιώσιμα, γίνονται συχνά από δημόσιες αρχές και επομένως δεν είναι κατάλληλα για 

επιστρεπτέα στήριξη. Ως εκ τούτου, η παρατήρηση ότι τα περισσότερα βιώσιμα έργα σχετίζονται με 

τον μετριασμό του κλίματος είναι σύμφωνη με αυτό που μπορεί να αναμένεται για ένα μέσο που 

στοχεύει σε οικονομικά βιώσιμα έργα τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και στοχεύουν 

στην κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό InvestEU, η παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος 

InvestEU θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος παρακολούθησης της Ένωσης με κατάλληλα 

κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ. Τα σχετικά σχέδια κριτηρίων ταξινομίας της ΕΕ αποτυπώνονται στο 

σύστημα παρακολούθησης της Ένωσης και επιπλέον, οι εταίροι υλοποίησης μπορούν να 

παρακολουθούν πλήρως τις κλιματικές και περιβαλλοντικές πράξεις χρησιμοποιώντας σημαντικά 

κριτήρια συνεισφοράς της ταξινομίας της ΕΕ (όταν εγκριθούν). Αυτό το σύστημα παρέχει ευελιξία 

στους λιγότερο έμπειρους εταίρους υλοποίησης ώστε να χρησιμοποιούν ένα απλούστερο σύστημα 

παρακολούθησης της Ένωσης και να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία της ΕΕ όταν είναι έτοιμοι. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές InvestEU για την παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος 

προβλέπουν υποβολή εκθέσεων για τα κλιματικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα εκ των προτέρων 

καθώς και εκθέσεων εκ των υστέρων βάσει αποτελεσμάτων. 
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Σύσταση 3 – Αναφορά στοιχείων για τα αποτελέσματα του InvestEU σε σχέση με το κλίμα και 

το περιβάλλον 

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν τη σύσταση. 

Σύσταση 4 – Δημιουργία δεξαμενής βιώσιμων έργων 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 4 α). 

Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα στοχεύσει στην αύξηση της εστίασής του σε έργα που θα 

μπορούσαν τελικά να υποστηριχθούν από το Ταμείο InvestEU. Όπου είναι δυνατόν, και ανάλογα με 

το ενδιαφέρον των φορέων υλοποίησης έργων, θα δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές και τομείς που 

έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις στο κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, του φυσικού κεφαλαίου, της ενεργειακής απόδοσης και 

της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, η ΕΤΕπ αναπτύσσει ενεργά νέα συμβουλευτική υποστήριξη 

καθώς και υποστήριξη στο πλαίσιο υφιστάμενων εντολών, όπως ο EIAH και o JASPERS, για πελάτες 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως περιγράφεται στον οδικό χάρτη της για την 

κλιματική τράπεζα, συμμετέχοντας σε προηγούμενο στάδιο στα κράτη μέλη όπου η προληπτική 

υποστήριξη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μεγαλύτερης δεξαμενής δράσεων για το κλίμα και 

επενδύσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Διάφορες γραμμές συμβουλευτικής υποστήριξης 

βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναπτύσσονται το 2021, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

εργαστηρίων ενεργειακής χρηματοδότησης των κρατών μελών, με επίκεντρο την κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη, την πράσινη πύλη για τις ενδιάμεσες τράπεζες και το επερχόμενο σχέδιο 

προσαρμογής της ΕΤΕπ το 2021. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 4 β). 

89. Μια ενιαία διατύπωση της αρχής της «μη πρόκλησης βλάβης» σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

προϋπολογισμού της ΕΕ δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε κατάλληλη, εάν ληφθούν υπόψη οι 

διαφορετικοί κύκλοι εφαρμογής, τρόποι διαχείρισης και οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις κατά των περιβαλλοντικών βλαβών στις πολιτικές της 

Ένωσης.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της «μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης» μέσω κοινωνικών και ενισχυμένων προϋποθέσεων. 

Η εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH) κατά την έννοια του 

άρθρου 17 της ταξινομίας της ΕΕ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό RRF. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να αποδεικνύουν για κάθε μεταρρύθμιση και επένδυση ότι τηρείται η αρχή της DNSH 

για όλους τους περιβαλλοντικούς στόχους που περιλαμβάνονται. Κανένα εθνικό σχέδιο ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας δεν θα γίνει αποδεκτό εάν αυτό δεν αποδειχθεί. Η Επιτροπή παρείχε καθοδήγηση 

στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με την αρχή 

της DNSH. Αυτή η καθοδήγηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ταξινoμία της ΕΕ, αλλά αφήνει 

ευελιξία. Αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη, για παράδειγμα, να επιδεικνύουν συμμόρφωση με την αρχή 

και για επενδύσεις που δεν εμπίπτουν στην ταξινομία. 

90. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, μέσω 

διαφορετικών κύκλων και μεθοδολογιών. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την ταξινομία της ΕΕ, ή δραστηριότητες που, αν και 

δεν πληρούν τα αυστηρά τεχνικά κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ, συμβάλλουν εντούτοις στους 

στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ εφαρμόζει τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης του κλίματος της ΕΕ για το ΠΔΠ 2021-2027, η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 

ταξινομίας της ΕΕ, όπου είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο.  
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Η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα εκτιμάται εκ των προτέρων και 

θα υπολογιστεί εκ των υστέρων βάσει αυτής της δημόσιας και διαφανούς μεθοδολογίας, η οποία έχει 

ήδη κατοχυρωθεί σε διάφορες νομικές πράξεις. Αυτή η μεθοδολογία στοχεύει στην εκτίμηση όλων 

των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Το σύστημα στάθμισης 

που χρησιμοποιείται βασίζεται στα τεχνικά κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ και ευθυγραμμίζεται στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, με αυτά. Η δέσμευση να αφιερωθεί το ισοδύναμο τουλάχιστον του 30% του 

ΠΔΠ 2021-2027 σε κλιματικούς στόχους βασίζεται σε αυτή τη μεθοδολογία. 

Ορισμένες επενδύσεις στο πλαίσιο του RRF δεν καλύπτονται από την ταξινομία της ΕΕ. Άλλες δεν 

πληρούν όλα τα κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ. Ωστόσο και οι δύο τύποι επενδύσεων μπορούν να 

συμβάλουν στις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το πλαίσιο για 

τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ, το οποίο συζητήθηκε επίσης στην απάντησή μας στο σημείο 79, θα 

παρέχει στους επενδυτές όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

Σύσταση 5 – Εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και των κριτηρίων 

της ταξινομίας της ΕΕ με συνέπεια σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση 5 α). 

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε, στην ανακοίνωση της ΕΕ για την πράσινη συμφωνία, να εφαρμόσει την 

αρχή της «μη πρόκλησης βλάβης» ως βασική αρχή των δράσεών της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

είχε αναλάβει στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. 

Στην πράξη, αυτό μεταφράστηκε στη δέσμευση της διοργανικής συμφωνίας που συνοδεύει το ΠΔΠ 

2021-2027 για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης βλάβης» κατά τον σχεδιασμό της 

ενσωμάτωσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας. 

Για να διασφαλιστεί η υιοθέτηση αυτής της αρχής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει διάφορες 

εγγυήσεις που λειτουργούν σε συνέργεια με τους πρωταρχικούς στόχους των επιμέρους κεφαλαίων. 

Αυτό μεταφράζεται, για παράδειγμα, σε έλεγχο βιωσιμότητας για τα προγράμματα που επενδύουν σε 

υποδομές, σε κοινωνικές και ενισχυμένες προϋποθέσεις στη μελλοντική ΚΓΠ ή σε καταλόγους 

επενδύσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Όπου είναι σχετικό και εφαρμόσιμο, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, η αρχή αυτή έχει 

συμπεριληφθεί στη σχετική νομοθεσία, όπως ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων και ο μηχανισμός 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με άμεσο σύνδεσμο με την ταξινομία της ΕΕ.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ομοιόμορφη εφαρμογή της αρχής της ταξινομίας της ΕΕ «μη πρόκληση 

σημαντικής βλάβης» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 

ενδεδειγμένη λόγω της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ, όσον αφορά τους 

κύκλους, τους τρόπους διαχείρισης, τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τους τελικούς στόχους. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση 5 β).  

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριληφθεί η κατάλληλη αναφορά στην αρχή 

της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στην επικείμενη πρόταση για έναν αναθεωρημένο 

δημοσιονομικό κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του και τη διαφοροποιημένη 

φύση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί, σε αυτό το στάδιο, να 

αναλάβει δεσμεύσεις για το ακριβές περιεχόμενο της μελλοντικής νομοθετικής πρότασης. 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει την αρχή της «μη πρόκλησης 

βλάβης» στη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει το ΠΔΠ 2021-2027, η οποία ισχύει για όλα τα 

προγράμματα ΠΔΠ. Η Επιτροπή έχει πλήρη πίστη στη δέσμευση των εταίρων σε αυτήν τη συμφωνία. 
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γ) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση 5 γ).  

Όπως εξηγήθηκε πρόσφατα στην «Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ» του Ιουνίου του 2021, η Επιτροπή ενίσχυσε τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης του κλίματος για το ΠΔΠ 2021-2027. Ειδικότερα, έχει σημειώσει σημαντική 

βελτίωση, κάνοντας μετάβαση από τους «δείκτες του Ρίο του ΟΟΣΑ» που χρησιμοποιήθηκαν στο 

ΠΔΠ 2014-2020 στους «συντελεστές κλίματος της ΕΕ» που χρησιμοποιήθηκαν στο ΠΔΠ 2021-2027. 

Αυτοί οι συντελεστές κλίματος της ΕΕ, οι οποίοι έχουν κατοχυρωθεί σε πολλές βασικές πράξεις, 

ευθυγραμμίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει της πρώτης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης της ταξινομίας της ΕΕ.  

Η μεθοδολογία παρακολούθησης της Επιτροπής διασφαλίζει επίσης ότι οι συντελεστές κλίματος 

αποδίδονται με συνέπεια σε όλα τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ.  

Ο στόχος του 30% για την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης καθορίστηκε σε σχέση με αυτούς 

τους συντελεστές και η πρόοδος ως προς αυτόν τον στόχο πρέπει να επιτευχθεί σε αυτή τη βάση. Η 

ταξινομία της ΕΕ δεν είναι οριστική και πιθανότατα θα εξελιχθεί στη νομοθετική διαδικασία, 

επομένως η χρήση της για τη μέτρηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ στις 

προσπάθειες της ΕΕ για το κλίμα θα καθιστούσε αδύνατη την ύπαρξη σταθερής χρονικής σειράς. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλυτικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πλήρη 

εφαρμογή των απαιτήσεων της ταξινομίας της ΕΕ δεν είναι ούτε διαθέσιμες, ούτε απαιτείται η 

παροχή τους από τα κράτη μέλη ή τους εταίρους υλοποίησης, για τα προγράμματα δαπανών που 

τελούν υπό έμμεση και επιμερισμένη διαχείριση. Οι πληροφορίες είναι επίσης ελλιπείς για ορισμένα 

προγράμματα δαπανών που τελούν υπό άμεση διαχείριση. 

δ) Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν τη σύσταση 5 δ).  

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία της ΕΕ για το κλίμα προκειμένου να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη του κλιματικού στόχου 30%. Αυτά τα δεδομένα θα 

συμπληρωθούν με πληροφορίες σχετικά με το ύψος των δαπανών που εμπίπτουν στους τομείς 

παρέμβασης της μεθοδολογίας της ΕΕ για το κλίμα που λαμβάνουν συντελεστή 100% λόγω της 

εκπλήρωσης των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου της ταξινομίας της ΕΕ σχετικά με τον μετριασμό ή την 

προσαρμογή του κλίματος. 

Αυτές οι πληροφορίες, από το σχεδιασμό τους, θα δίνουν μερική εικόνα της συμβολής του 

προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους της Επιτροπής για το κλίμα. Στην περίπτωση της 

επιμερισμένης διαχείρισης, θα βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα όπως αναφέρονται από τα κράτη 

μέλη. 

91. Αυτή η έκθεση ήταν μέρος του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει 

την προσφάτως εγκριθείσα στρατηγική για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη 

οικονομία.  

Η προσφάτως εγκριθείσα στρατηγική και η προτεινόμενη νομοθετική δέσμη καθορίζουν τα επόμενα 

βήματα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Επιτροπής. 

Ειδικότερα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύουν τα δικά τους σχέδια μετάβασης και 

απαλλαγής από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων, 

και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτή η 

μεγαλύτερη διαφάνεια στους στόχους, τους δείκτες, τους ορισμούς και τις μεθοδολογίες θα επιτρέψει 

με τη σειρά της την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών με την πάροδο του 

χρόνου.  
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Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η πρόταση CSRD θα 

απαιτήσει από μεγάλες εταιρείες της ΕΕ και εισηγμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, 

ασφαλιστών και επενδυτών, να δημοσιεύουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους και την πρόοδο που 

σημειώθηκε προς την επίτευξή τους. 

Επιπροσθέτως, και βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο του SFDR, η Επιτροπή 

θα ενισχύσει τη ενημέρωση και την αποτελεσματικότητα της δράσης απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές για όλα τα επενδυτικά 

προϊόντα. 

Επιπλέον, το άρθρο 20 του κανονισμού για την ταξινόμηση αναθέτει στην πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση να παρακολουθεί και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή για τις τάσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τις ροές κεφαλαίων σε βιώσιμες 

επενδύσεις. Αυτή η εργασία θα ξεκινήσει ήδη το 2021. 

Σύσταση 6 – Παρακολούθηση και αναφορά στοιχείων σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση, και οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 6 α).  

Το άρθρο 20 του κανονισμού για την ταξινόμηση αναθέτει στην πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση να παρακολουθεί και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή για τις τάσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τις ροές κεφαλαίων σε βιώσιμες 

επενδύσεις. Αυτή η εργασία θα ξεκινήσει το 2021. 

Από τον Ιούνιο του 2021, ένας δείκτης που καταγράφει τις εξελίξεις στις αγορές των πράσινων 

ομολόγων έχει ήδη συμπεριληφθεί σε μια εργαλειοθήκη της ένωση κεφαλαιαγορών που ξεκίνησε 

πρόσφατα και οι συζητήσεις σχετικά με τη συμπερίληψη σε άλλους δείκτες συνεχίζονται. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα διερευνήσει πιθανές δράσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν την ευθυγράμμιση του χρηματοπιστωτικού τους τομέα με στόχους βιωσιμότητας. 

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στους αντίστοιχους τομείς τους, 

παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς σε βιώσιμες επενδύσεις. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 6 β).  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο και να επανεξετάζει τις δράσεις της. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής έως το τέλος του 2023 και θα 

υποστηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εφαρμογής τους. 

 

 

 


