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EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO 

ZIŅOJUMU: 

“ILGTSPĒJĪGS FINANSĒJUMS: VAJADZĪGA SASKAŅOTĀKA ES RĪCĪBA, LAI 

FINANSĒJUMU NOVIRZĪTU ILGTSPĒJĪGIEM IEGULDĪJUMIEM” 

 

KOPSAVILKUMS 

I. Komisijas un Eiropas Investīciju bankas atbildes par kopsavilkumu (I–IX punkts): 

Ilgtspējīgam finansējumam ir būtiska nozīme Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanā, kā arī ES 

starptautisko saistību izpildē klimata un ilgtspējas jomā. Tas tiek panākts, privātos ieguldījumus 

novirzot uz klimatneitrālu, klimatnoturīgu, resursefektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku un papildinot 

publisko finansējumu.  

Komisija ir koncentrējusi savus centienus uz tiesību aktu pieņemšanu ilgtspējīga finansējuma jomā, 

kas ir kļuvusi vēl būtiskāka, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt ilgtspējīgu atveseļošanos no 

Covid-19 krīzes.  

Stratēģijā pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanai, kas publicēta 2021. gada 6. jūlijā, ir 

noteiktas jomas turpmākai rīcībai nolūkā atbalstīt finanšu sistēmas pāreju uz ilgtspēju. Stratēģijas 

iniciatīvas izceļ ES vadošo lomu pasaulē attiecībā uz ilgtspējīga finansējuma starptautisko standartu 

noteikšanu. Komisija cieši sadarbosies ar visiem starptautiskajiem partneriem, tajā skaitā izmantojot 

starptautisko Ilgtspējīga finansējuma platformu, lai sadarbotos stabilas starptautiskas ilgtspējīgas 

finanšu sistēmas izveidē. 

Stratēģijai ir pievienots Komisijas dienestu darba dokuments, kurā sniegta informācija par 2018. gada 

rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanas gaitu. 2018. gada rīcības plānā bija iekļautas desmit 

galvenās darbības, kuras var iedalīt trīs kategorijās: kapitāla plūsmu pārorientēšana uz ilgtspējīgāku 

ekonomiku, ilgtspējas integrēšana riska pārvaldībā un pārredzamības un noturības veicināšana. 

Turklāt, lai līdz 2030. gadam samazinātu emisijas vismaz par 55 % un līdz 2050. gadam panāktu 

klimatneitrālu Eiropu, Komisija ir ierosinājusi paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” (2021. gada 

jūlijs), kas aptver plašas politikas jomas. 

Lielākā daļa 2018. gada darbību ir pabeigtas. To rezultātā ir pieņemta Ar ilgtspēju saistītās finanšu 

informācijas atklāšanas regula (SFDR), ES Taksonomijas regula, ES taksonomijas Deleģētais akts par 

klimatisko komponentu (2021. gada jūnijs) un deleģētais akts, kurā noteiktas ziņošanas prasības par 

finanšu un nefinanšu uzņēmumu saimnieciskajām darbībām (2021. gada jūlijs). Obligāta informācijas 

izpaušana saskaņā ar minēto deleģēto aktu par ziņošanas prasībām nodrošina vienotu un pārredzamu 

informāciju par to uzņēmumu un aktīvu ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kurus tie finansē. Tas 

palīdzēs ieguldītājiem un sabiedrībai izprast uzņēmumu virzību uz vides ilgtspēju un pieņemt 

apzinātus lēmumus. Turklāt 2018. gada rīcības plāna rezultātā tiks pieņemts taksonomijas deleģētais 

akts par atlikušajiem četriem vidiskajiem mērķiem.  

Komisija 2021. gada aprīlī pieņēma priekšlikumu par Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas 

direktīvu (CSRD). Ar nosacījumu, ka Padome un Parlaments pieņems direktīvu, tā paplašinās 

ziņošanas darbības jomu, attiecinot to uz visiem lielajiem uzņēmumiem un visiem uzņēmumiem, kas 

kotēti regulētos tirgos (izņemot kotētos mikrouzņēmumus); pieprasīs paziņotās informācijas revīziju 

(apliecinājumu); ieviesīs detalizētākas ziņošanas prasības un prasību ziņot saskaņā ar obligātajiem ES 

ilgtspējas ziņošanas standartiem; pieprasīs uzņēmumiem digitāli “marķēt” paziņoto informāciju, lai tā 

būtu mašīnlasāma un ievadīta Eiropas vienotajā piekļuves punktā, kas paredzēts kapitāla tirgu 

savienības rīcības plānā.  

Kad vien iespējams, Komisija ir integrējusi Taksonomijas regulas aspektus ES budžetā. Princips 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” lielā mērā tiek piemērots visā ES budžetā, izmantojot vairākus 

instrumentus un reglamentējošus noteikumus. Tas ir transponēts Atveseļošanas un noturības 

mehānismā (ANM), kas ir lielākā programma saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
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2027. gadam. Tas jāņem vērā, īstenojot visas programmas, uz kurām attiecas Kopīgo noteikumu 

regula. Tiesību aktos, kas ir citu izdevumu programmu pamatā, ir paredzēti kopumā līdzvērtīgi 

kritēriji, piemēram, ilgtspējas pārbaude, klimatnoturība un izslēgšanas saraksti, lai nodrošinātu, ka ES 

finansējums nerada kaitējumu videi. Turpmākās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) gadījumā 

sociālo un uzlaboto nosacījumu ievērošana nodrošinās principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 

pienācīgu īstenošanu. 

ES klimata koeficienti, ko izmanto, lai mērītu klimata izdevumus 2021.–2027. gada DFS un Next 

Generation EU, cik vien iespējams ir saskaņoti ar tehniskās pārbaudes kritērijiem saskaņā ar ES 

ilgtspējas taksonomijas pirmo deleģēto aktu. ES klimata koeficienti un klimatrīcības apsekošanas 

metodika ES budžetā arī atzīst centienus un ieguldījumus, kas nav ietverti taksonomijā vai pilnībā 

neatbilst tai, ja tie tomēr rada labvēlīgu ietekmi uz klimatu vai ir būtiski zaļajai pārkārtošanai. 

 

IEVADS 

03. Komisija piekrīt, ka ir sarežģīti organizēt finansēšanu sociāli taisnīgai un vidiski ilgtspējīgai 

pārejai uz klimatneitrālu un noturīgu ekonomiku. Tāpēc Eiropas zaļajam kursam ir izšķiroša nozīme 

šā mērķa sasniegšanā, tostarp izmantojot aprites ekonomikas rīcības plānu un Biodaudzveidības 

stratēģiju. 

04. Attiecībā uz 2021.–2050. gada aplēsi (1 triljons gadā) Komisija norāda, ka minētais ziņojums 

atsaucas uz 28 triljoniem euro nākamo 30 gadu laikā, no kuriem aptuveni 80 % (kopumā 23 triljoni 

jeb 0,8 triljoni gadā) tiktu iegūti, pārvirzot ieguldījumus, ar ko citādi būtu finansētas oglekļietilpīgas 

tehnoloģijas, un ES būtu jāpiešķir papildu 5,4 triljoni euro, t. i., vidējā starpība 180 miljardu euro 

apmērā gadā, tīrām tehnoloģijām un metodēm, un tas sakrīt ar Komisijas 2018. gada aplēsēm. 

05. - Tirgi neatspoguļo visas saimnieciskās darbības sociālās un vides izmaksas 

Komisija piekrīt, ka pašreizējā cenu noteikšana finanšu tirgos neietver vidisko eksternalitāti. Veicot 

vērienīgus pasākumus klimata politikas jomā, Komisija arī atzīst, ka finanšu tirgus struktūrām ir 

svarīga nozīme arī pārejā un tās pašlaik nav piemērotas ilgtspējas apsvērumu iekļaušanai.  

Tajā pašā laikā Komisija izveidoja pakāpenisku pieeju, kurā galvenā uzmanība pievērsta klimata un 

vidiskajiem riskiem un pēc kuras būtu jāseko citām darbībām, kas varētu ietvert arī sociālos aspektus. 

- Pietiekamas pārredzamības un informācijas par ilgtspējīgām darbībām trūkums 

Pārredzamības un informācijas atklāšanas prasības ir aplūkotas ES Taksonomijas regulā, un tās vēl 

vairāk atbalsta deleģētie akti, kā noteikts ES ilgtspējas taksonomijā. 

Arī Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvas pieņemšana (kas uzlabo iepriekšējo 

Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu) un citi pasākumi, ko arvien vairāk piemēro visā 

ekonomikā (pat tādi, kas ietekmē vides statistikas pārskatu atjaunināšanu), palīdzēs novērst 

zaļmaldināšanu, sniedzot skaidru norādi par to, cik lielā mērā saimnieciskā darbība ir zaļa. 

- Daļa ilgtspējīgo ieguldījumu ir saistīti ar potenciāli augstākiem finansēšanas riskiem un 

izmaksām 

Komisija atzīst, ka ilgtspējīgu ieguldījumu vajadzību aplēses laika gaitā var mainīties un ka būtisks ir 

valsts atbalsts finansējumam un katalizatoram. Tāpēc Komisija daudzējādā ziņā atbalsta dalībvalstis, 

izmantojot ES budžetu un ES atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU), īpašus tehniskā 

atbalsta projektus (piemēram, zaļo budžeta plānošanu un zaļos nodokļus) un citus instrumentus. 

06. Pamatojoties uz visaptverošām diskusijām ar dalībvalstīm un dažādām Eiropas struktūrām, kā arī 

uz sabiedriskajā apspriešanā saņemto informāciju, Komisija 2021. gada jūlijā pieņēma stratēģiju 

pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanai. Stratēģija ir turpinājums darbībām, kas paredzētas 

2018. gada rīcības plānā, un turpinās attīstīt ilgtspējīga finansējuma jomu. Stratēģija nodrošina 

transversālu ceļvedi ar jaunām darbībām, lai privātos ieguldījumus novirzītu ilgtspējīgiem projektiem 
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un darbībām, ar ko atbalsta dažādās darbības, kas noteiktas Eiropas zaļajā kursā. Komisija atzīst, ka 

pienācīgai pārejai ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā uz pakļautību klimata riskiem, tostarp 

iespējamiem balasta aktīviem, un to ietekmi uz finanšu stabilitāti. Šī stratēģija ir vēl viens svarīgs 

elements turpmākajā ilgtspējīga finansējuma sistēmā. 

09. Mērķis par 30 % izdevumu novirzīšanu klimatam attiecas uz ES budžetu kopā ar Next Generation 

EU, kā rezultātā laikposmā no 2021.–2027. gadam klimata izdevumiem ir paredzēti 625 miljardi 

EUR. Tas ietver arī Atveseļošanas un noturības mehānismu, kura nozares mērķis ir 37 %.  

Papildus klimata piešķīrumiem ES budžetā papildu resursi tiks veltīti vides jautājumiem, piemēram, 

ikgadējie 7,5 % no ES budžeta 2024. gadā un 10 % 2026. un 2027. gadā biodaudzveidības atbalstam, 

kā arī valsts līdzfinansējums un privātie ieguldījumi, kas piesaistīti, lai nodrošinātu nepieciešamo 

finanšu rezervi ieguldījumiem ilgtspējas jomā.  

Turklāt aplēšu uzlabošana attiecībā uz nulles piesārņojuma rīcību un aprites ekonomikas darbībām 

(saskaņā ar zaļo kursu) un to atbalstam sniegs papildu finansēšanas iespējas vidisko mērķu 

sasniegšanai. Daudzos gadījumos investīcijas rada arī sinerģiju starp dažādiem vidiskajiem mērķiem, 

piemēram, vienlaikus atbalstot klimatu un biodaudzveidību. 

 

APSVĒRUMI 

22. ES ilgtspējas taksonomijas izveidotajai Ilgtspējīga finansējuma platformai, kas oficiāli sāka darbu 

2020. gada rudenī, ir uzdots ziņot par atlikušajiem četriem ES ilgtspējas taksonomijas noteiktajiem 

vidiskajiem mērķiem un par iespējamu ES ilgtspējas taksonomijas attiecināšanu uz sociālajiem 

mērķiem, kā arī par taksonomijas attīstību attiecībā uz saimnieciskajām darbībām, kurām nav būtiskas 

ietekmes uz vides ilgtspēju, un saimnieciskajām darbībām, kas būtiski kaitē vides ilgtspējai. 

Vienlaikus Komisija strādā pie prudenciāliem noteikumiem, kuros būs integrēti klimata riski. 

23. Kopīga atbilde uz 23.-24. punktu 

Komisija atzīst, ka ir jāturpina pilnveidot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un citus 

pasākumus. Pašreizējās ES ETS reformas ietvaros Komisija apsver iespēju paplašināt ES ETS, to 

attiecinot arī uz transportu un ēkām, un papildināt to ar oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (CBAM) 

un atbalstīt vides nodokļu reformas (ETR). Tajā pašā laikā Komisija uzsver, ka arī citi nozaru 

noteikumi integrē klimata apsvērumus. Tiesību aktu pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %” vēl vairāk 

stiprina ekonomikas signālu. 

26. Komisija atzīst, ka videi kaitīgu subsīdiju pakāpeniska pārtraukšana ir svarīgs līdzeklis vidisko 

mērķu sasniegšanai. Komisija aktīvi strādā pie tā, atbalstot paraugpraksi un veidojot iesaisti visās 

dalībvalstīs (piemēram, izmantojot tehniskā atbalsta instrumenta projektus, veicinot zaļo budžeta 

plānošanu un nodokļu reformu). 

27. Kopīga atbilde uz 27.-28. punktu  

Pārskats par progresu saistībā ar 2018. gada rīcības plānu ir sniegts Komisijas dienestu darba 

dokumentā, kas pievienots stratēģijai pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanai, kuru Komisija 

pieņēma 2021. gada jūlijā. Komisija atzīst, ka rīcības plāna īstenošana kavējas. Tomēr jāatzīmē, ka 

zaļo darbību (tostarp enerģētikas pasākumu) klasifikācijas izveide ir sarežģīts uzdevums, kam 

nepieciešama plaša sadarbība ar ekspertiem, ieinteresētajām personām un jo īpaši ES dalībvalstīm. 

29. Komisija atzina, ka rīcības plāna pasākumu rezultātus varētu uzraudzīt labāk. Tomēr finanšu 

sistēmas pārveide, tostarp arvien plašāka taksonomijas noteikumu izmantošana, ilgtermiņa vidisku 

risku iekļaušana un uzlabota ziņošana par ilgtspēju, tiks atspoguļota arī finansēšanas praksē, uzlabojot 

ilgtspēju un ziņošanas un pierādīšanas praksi vides jomā, kam būs novērojama ietekme uz ilgtspējīgu 

finansējumu. 



 

4 
 

32. ES ilgtspējas taksonomija nosaka, ka ieguldījumu draudzīgumu videi mēra saskaņā ar ES 

noteikumiem, uzlabojot pārredzamību un veicinot atbildīgu lēmumu pieņemšanu.  

Finanšu un nefinanšu uzņēmumi atklās informāciju, pamatojoties uz tehniskās pārbaudes kritērijiem, 

kas noteikti ES ilgtspējas taksonomijā. 

35. Kopīga atbilde uz 35.-36. punktu 

Papildu tiesību aktu priekšlikumi (tostarp attiecībā uz lauksaimniecību, kodolenerģiju un dabasgāzi) 

vēl vairāk precizēs konkrētu darbību ilgtspēju saskaņā ar Taksonomijas regulu. 

Turklāt, lai nodrošinātu tirgum atbilstīgus kritērijus, minētās nozares (elektroenerģijas ražošana no 

gāzes un kodolenerģijas) tiks analizētas sīkāk. 

42. ES ekomarķējuma sistēma ir brīvprātīga trešo personu pārbaudīta shēma, kas izveidota 1992. gadā 

(Regula (EK) Nr. 66/2010). 

Kritēriju izstrāde ar mērķi finanšu produktiem piešķirt ES ekomarķējumu un verifikācijas prasības ir 

noteiktas Regulā (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu.  

Saskaņā ar ES Ekomarķējuma regulu katra dalībvalsts pirms ES ekomarķējuma piešķiršanas 

izraudzīsies kompetento iestādi (kas var būt privāta vai publiska struktūra), kuras uzdevums būs 

pārbaudīt, vai finanšu produkti, par kuriem iesniedz pieteikumu ES ekomarķējuma saņemšanai, atbilst 

ES ekomarķējuma kritērijiem. Komisija izstrādās lietošanas rokasgrāmatu kompetentajām iestādēm ar 

instrukcijām un norādījumiem par to, kā pārbaudīt atbilstību ES ekomarķējuma kritērijiem. 

Dalībvalstu pienākums ir iecelt kompetentās iestādes, bet ES Ekomarķējuma regulas V pielikumā ir 

noteiktas vispārīgas prasības attiecībā uz tām. Saskaņā ar ES Ekomarķējuma regulas 13. pantu 

Komisija izveido kompetento iestāžu darba grupu (“KI forums”), lai veicinātu ES Ekomarķējuma 

regulas konsekventu īstenošanu kompetentajās iestādēs. Turklāt ES ekomarķējuma produkti ir tirgus 

uzraudzības iestāžu kompetencē. Pārbaudot pamatā esošo ieguldījumu atbilstību ES ilgtspējas 

taksonomijas kritērijiem, šī informācija tiks atklāta saskaņā ar CSRD, un to pārskatīs revidenti. 

Kompetentās iestādes, kas atbild par to, lai pārbaudītu ES ekomarķējuma saņemšanai iesniegto 

finanšu produktu pamatā esošo ieguldījumu atbilstību ES ilgtspējas taksonomijai, paļausies uz šo 

informāciju, ko izskatījuši revidenti. 

47. Regulārais pārbaužu biežums un apjoms, kas jāveic valsts kompetentajām iestādēm, ir noteikts 

attiecīgajos SFDR minētajos nozaru noteikumos. Faktiski SFDR jau esošajai produkta informācijas 

atklāšanai/informācijai, kas prasīta saskaņā ar šiem nozaru noteikumiem, pievieno ilgtspējas 

informācijas atklāšanas prasību. 

Jautājumi un atbildes (ko publicēs 2021. gada vasarā) un regulatīvie tehniskie standarti, kas tiks 

pieņemti līdz 2021. gada beigām, sniegs papildu norādes, kuru mērķis ir saskaņot un precizēt SFDR 

piemērošanas uzraudzību. 

65. Pirms ES ilgtspējas taksonomijas deleģēto aktu galīgās pieņemšanas bija jāizstrādā un jāpieņem 

programmas InvestEU klimatrīcības apsekošanas sistēma un kritēriji.  

Saskaņā ar InvestEU regulu InvestEU līdzekļu klimatiskā un vidiskā aspekta apsekošana ir jāveic, 

izmantojot Savienības apsekošanas metodiku, kas ir balstīta uz ES ilgtspējas taksonomijas kritērijiem. 

InvestEU klimatiskā un vidiskā aspekta apsekošanas norādījumos ir paredzēts, ka apstiprināšanas 

posmā jāsniedz ex ante norāde par paredzamo ieguldījumu klimata un vidisko mērķu sasniegšanā. 

Tajos paredzēta arī ex post ziņošana par katru atbalstīto finansēšanas vai investīciju darbību. 

Īstenošanas partneri ex post ziņojumos norāda rezultātu atšķirības no sākotnējām iecerēm. 

Jāatzīmē, ka Invest EU klimatiskā un vidiskā aspekta apsekošanas vadlīnijās ir paredzēta iespēja 

īstenošanas partneriem sekot līdzi darbībām klimata un vides jomā, izmantojot ES ilgtspējas 
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taksonomijas kritērijus (kad tie tiek pieņemti). Tāpēc mazāk pieredzējušiem īstenošanas partneriem ir 

arī iespējams sākotnēji izmantot vienkāršāku Savienības apsekošanas sistēmu un pilnībā pāriet uz ES 

ilgtspējas taksonomiju, kad tā būs gatava. 

66. Komisija atgādina, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir balstīts uz pieprasījumu un 

var atbalstīt finansiāli dzīvotspējīgu projektu ar augstāku riska profilu. Daudzi projekti, kas saistīti ar 

pielāgošanos klimata pārmaiņām, nav ekonomiski dzīvotspējīgi, tos bieži īsteno publiskās iestādes, 

tāpēc tie ne vienmēr ir piemēroti atmaksājama atbalsta saņemšanai. Tāpēc novērojums, ka 

visilgtspējīgākie projekti ir saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu, atbilst tam, ko varētu sagaidīt 

attiecībā uz instrumentu, kas vērsts uz finansiāli dzīvotspējīgiem un augstāka riska projektiem, kuru 

mērķis ir piesaistīt privāto finansējumu. 

71. Kā norādīts ERP īpašajā ziņojumā par Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIKC), EIKC būtu 

jāpapildina citas ES programmas, tostarp JASPERS, kuru galvenā ģeogrāfiskā darbības teritorija ir 

Viduseiropa un Austrumeiropa, kā arī jāaptver nozares, kas norādītas tehniskās palīdzības atbalsta 

sniegšanai, nolūkā sagatavot un izstrādāt projektus, kas finansējami no ESI fondu dotācijām. EIKC ir 

uz pieprasījumu balstīta iniciatīva, kas izveidota ar mērķi uzlabot investīciju projektu kvalitāti, 

piedāvājot pielāgotu konsultatīvo atbalstu Eiropas projektu virzītājiem. Prioritāšu noteikšana 

pakalpojumiem dažādās nozarēs un dalībvalstīs attiecībā uz EIKC ir pretrunā ESIF iniciatīvas uz 

pieprasījumu balstītajai būtībai.  

EIKC ir izveidojis stabilu platformu sadarbībai ar valsts attīstību veicinošām bankām un iestādēm ar 

tiešu finansējumu un ekspertu atbalstu vairākām no tām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, lai 

uzlabotu to spēju sniegt vairāk vietējo konsultāciju pakalpojumu, tostarp ilgtspējīgas infrastruktūras 

jomā. Konsultāciju centra InvestEU struktūra ir labi piemērota, lai balstītos uz EIKC sniegto pamatu 

un risinātu konkrētas bažas, ko paudusi augsta līmeņa ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma 

jautājumos saistībā ar ilgtspējīgu ieguldījumu projektu izstrādi. 

72. Portāla uzdevums un pievienotā vērtība ir publiskot un palielināt informētību par potenciālajām 

ieguldījumu iespējām projektu virzītājiem, kuri vēlas izmantot portālu. Komisijai nav pilnvaru veikt 

publicētu projektu priekšlikumu rūpīgu tehnisko un finansiālo pārbaudi un novirzīt ieguldītājus 

konkrētiem projektiem. Komisijai arī nav resursu vai kompetences, lai veiktu projektu rūpīgu 

pārbaudi. Tas ir potenciālo ieguldītāju pienākums un kompetence. 

Tomēr saskaņā ar InvestEU regulas 26. panta 3. punktu Komisija InvestEU portālā publiskotos 

projektus nosūtīs attiecīgajiem īstenošanas partneriem un attiecīgā gadījumā konsultāciju centram 

InvestEU. 

73. Komisija piekrīt, ka dažos plānos trūkst detalizētas kvantitatīvas informācijas par ieguldījumu 

vajadzībām, kas arī sarežģī salīdzināmību starp dalībvalstīm. Komisija turpina sniegt atbalstu 

dalībvalstīm, un saskaņā ar tehniskā atbalsta instrumentu tā ir sākusi jaunu pamatiniciatīvu “Valsts 

finanšu zaļināšana – budžeta un fiskālās politikas ietekmes uz valsts un starptautisko saistību izpildi 

novērtēšana”, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt veidot dalībvalstu spējas noteikt ieguldījumu 

vajadzības, apzināt trūkumus un izstrādāt politiku to novēršanai. 

76. Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), kas ir lielākā programma Next Generation EU 

ietvaros, pieprasa veikt novērtējumu par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” (NBK), pamatojoties 

uz Taksonomijas regulas 17. pantu, savukārt detalizēto NBK kritēriju piemērošana, kas pieņemta 

deleģētajos aktos, ir fakultatīva. Līdzīgi kā ANM arī tiesību aktos, kas ir citu izdevumu programmu 

pamatā, ir paredzēti kopumā līdzvērtīgi kritēriji (piemēram, ilgtspējas pārbaude, klimatnoturība, 

izslēgšanas saraksts), lai nodrošinātu, ka ES finansējums nerada kaitējumu videi. Turklāt iestāžu 

nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kas pievienots 2021.–2027. gada DFS, ir 

paredzēts horizontāls princips “nenodarīt kaitējumu”, kas attiecas uz visu 2021.–2027. gada DFS. 



 

6 
 

Ņemot vērā dažādos īstenošanas ciklus, pārvaldības veidus un finansētās darbības, dažādās ES 

budžeta politikas jomās nav iespējams vienveidīgi formulēt principu “nenodarīt kaitējumu”.  

Komisija uzskata, ka turpmākā KLP nodrošinās principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” īstenošanu, 

izmantojot sociālus un uzlabotus nosacījumus. 

77. ANM ir iekļauts princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”, un tas ir jāņem vērā, īstenojot visus 

fondus, uz kuriem attiecas Kopīgo noteikumu regula (KNR).  

Kā paskaidrots atbildē uz 75. punktu, dažādajiem īstenošanas cikliem, pārvaldības veidiem un 

darbībām, ko finansē ES, nevar piemērot universālu pieeju, lai noteiktu, vai videi tiek nodarīts būtisks 

kaitējums. 

78. Saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Kohēzijas fondu ieguldījumi gāzes 

infrastruktūrā nav atļauti, izņemot ar cieto kurināmo darbināmu apkures sistēmu un katlu nomaiņu 

īpašos apstākļos un citu infrastruktūru aizstāšanu, ja tas veicina pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

enerģiju un var tikt izmantoti atjaunojamos un mazoglekļa energoresursos, kā noteikts ERAF un 

Kohēzijas fonda regulas 7. panta 1. punkta h) apakšpunktā. Šādiem ierobežotiem ieguldījumiem, kas 

saistīti ar dabasgāzi, vajadzētu būt labi pamatotiem, un tiem būtu jāveicina siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana tādā veidā, kas atbalsta pāreju uz klimatneitralitāti. 

 

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu pasākumus, kas saistīti ar 

enerģijas un/vai siltuma ražošanu, izmantojot fosilo kurināmo, kā arī saistīto pārvades un sadales 

infrastruktūru, parasti nevajadzētu uzskatīt par principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” atbilstīgiem.  

No klimata pārmaiņu mazināšanas viedokļa ārkārtas pasākumus, kas saistīti ar elektroenerģijas un/vai 

siltuma ražošanu, izmantojot dabasgāzi, kā arī ar saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, var veikt 

katrā gadījumā atsevišķi (saskaņā ar NBK vadlīniju III pielikumu) un ar nosacījumu, ka šis atbalsts 

palīdzēs sasniegt ES dekarbonizācijas mērķus 2030. un 2050. gadam. Neviens ieguldījums ogļu vai 

naftas elektrostacijās un/vai siltuma ražošanā neizturēs NBK novērtējumu. 

79. Komisija norāda, ka klimatrīcības apsekošanas metodikā, kas ir 2021.–2027. gada DFS pamatā, ir 

novērsti vairāki 2014.–2020. gada DFS pamatā esošās metodikas trūkumi, kas tika konstatēti 

iepriekšējos ERP ziņojumos. 

2021.–2027. gada klimatrīcības apsekošanas metodika, kas paredzēta, piemēram, ANM regulā, balstās 

uz 2014.–2020. gada KNR metodiku, bet ir grozīta, lai ņemtu vērā ES ilgtspējas taksonomijas kritēriju 

aspektus, un nodrošina pamatu klimatrīcības apsekošanai visā budžetā. 

2021.–2027. gada klimatrīcības apsekošanas metodika ļauj atzīt gan lielu ieguldījumu klimata jomā 

(piešķirot 100 % klimata koeficientu, pamatojoties uz kritērijiem, kas balstīti ES ilgtspējas 

taksonomijā), gan ierobežotākus ieguldījumus klimata jomā (piešķirot 40 % koeficientu), kā arī sīkāk 

izvērtēt dažādu darbību ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā un to īstenošanas ātrumu, piemēram, 

attiecībā uz dažādām energoefektivitātes darbībām. 

80. Komisija atgādina, ka klimatrīcības apsekošanas metodika ir ievērojami uzlabota, gatavojoties 

2021.–2027. gada DFS. Jo īpaši 100 % svēruma piešķiršana tagad ir balstīta uz ievērojami 

stingrākiem kritērijiem, kuros, cik vien iespējams, ir ņemti vērā ES ilgtspējas taksonomijas tehniskie 

kritēriji un kuros ņem vērā ne tikai dažādu darbību nolūku, bet arī ietekmi.  

ES klimata koeficients 40 % apmērā tiek piešķirts darbībām, kas, lai gan neatbilst ES ilgtspējas 

taksonomijas integrētajiem tehniskajiem kritērijiem, tomēr veicina vides un klimata mērķu 

sasniegšanu. Šādas saimnieciskās darbības var būt, piemēram, pārejas procesā, lai sasniegtu būtiskāku 

ieguldījuma līmeni. 

Attiecībā uz zaļajām obligācijām, ko Komisija emitēs, lai finansētu ANM klimata daļu, Komisija nāks 

klajā ar zaļo obligāciju regulējumu, kas, cik vien iespējams, būs saskaņots ar ierosināto zaļo obligāciju 
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standartu. ES zaļo obligāciju regulējuma pamatā būs labi zināmi un vispāratzīti tirgus standarti, 

vienlaikus ņemot vērā ANM īpašo struktūru, kurā cita starpā tērējošās iestādes ir nošķirtas no 

emitentiestādes. Tas ieguldītājiem sniegs nepieciešamās garantijas, ka ieņēmumi patiešām ir tikuši 

izmantoti zaļajiem ieguldījumiem.  

Saskaņā ar savu paraugpraksē balstīto pieeju Komisija centīsies panākt, ka tās zaļo obligāciju 

regulējumu pārbauda neatkarīga puse. 

5. izcēlums. Komisija vērš uzmanību uz būtisko atšķirību starp ES ilgtspējas taksonomijas kritērijiem, 

kas pašlaik koncentrēti tikai uz darbībām, kuras pārsniedz būtiskos ieguldījuma kritērijus, un citām ES 

politikas jomām, piemēram, KLP, kas aptver plašāku atbilstības spektru finansiālā atbalsta 

saņemšanai un kam ne vienmēr ir zemāks vērienīguma līmenis nekā taksonomijai. Tādējādi šī 

dažādība ir atspoguļota izdevumu klimatrīcības apsekošanā. 

81. Komisija atgādina, ka ES budžetā, kad vien iespējams, ES klimata koeficientos jau ir integrēti 

taksonomijas aspekti, kurus izmanto klimata izdevumu mērīšanai DFS 2021.–2027. gadam un Next 

Generation EU. Turklāt ES klimata koeficientos un klimata metodoloģijā kopumā attiecībā uz ES 

budžetu ir arī jāatzīst centieni un ieguldījumi, kas netiek segti vai pilnībā neatbilst taksonomijai, jo tie 

tomēr var radīt labvēlīgu ietekmi uz klimatu vai būt nozīmīgi zaļajai pārkārtošanai.  

Attiecībā uz iespējamā kaitējuma risku, ko rada ES izdevumi, Komisija atsaucas uz savu atbildi uz 

75. punktu.  

Komisija uzskata, ka ES tiesību aktos paredzētie noteikumi, kas attiecas uz finansēšanas 

programmām, ir piemēroti politikas mērķu sasniegšanai, un uzsver, ka publiskā un privātā 

finansējuma loma ir atšķirīga. Komisija atkārtoti norāda, ka taksonomijas izmantošana ES 

finansēšanas lēmumos vai citos ES politikas virzienos būtu jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi un 

jāapspriež ar citām ES iestādēm saskaņā ar attiecīgajām likumdošanas procedūrām. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

82. Ilgtspējīga finansējuma platforma pašlaik izstrādā ieteikumus Komisijai par ES ilgtspējas 

taksonomijas iespējamo paplašināšanu, cita starpā iekļaujot arī sociālās darbības. Tomēr cenu 

noteikšanas mehānismu pārveidošana ekonomikā, lai atspoguļotu patiesās vides piesārņojuma un citas 

vides degradācijas izmaksas, ir process, pie kura Komisija pastāvīgi strādā. 

1. ieteikums. Pabeigt rīcības plānā paredzētos pasākumus un precizēt atbilstības 

nodrošināšanas un revīzijas noteikumus 

a) Komisija pieņem 1. ieteikuma a) punktu.  

Taksonomijas regula tika pieņemta un stājās spēkā. Rīcības plānu papildinās ar ES ilgtspējas 

taksonomijas Deleģēto aktu par klimatisko komponentu (pieņemts 2021. gada jūnijā) un gaidāmo 

deleģēto aktu par atlikušo četru vidisko mērķu taksonomiju.  

Komisija turpina analītisko un konsultatīvo darbu, kas saskaņā ar rīcības plānu veikts korporatīvās 

pārvaldības jomā saskaņā ar Komisijas 2021. gada darba programmu, kurā paredzēts tiesību akta 

priekšlikums par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, lai ilgtermiņā veicinātu ilgtspējīgu un atbildīgu 

korporatīvo rīcību. Mērķis ir līdz 2021. gada beigām iesniegt priekšlikumu. 

b) Komisija pieņem 1. ieteikuma b) punktu.  

c) Komisija pieņem 1. ieteikuma c) punktu. 

Komisijas kopējā atbilde uz 1. ieteikuma b) un c) punktu. 
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Taksonomijas regulas 8. pantā ir noteikts, ka finanšu un nefinanšu uzņēmumiem ir jāatklāj 

informācija par to, kā un cik lielā mērā to darbības ir saskaņotas ar Taksonomijas regulu.  

Šis informācijas atklāšanas pienākums ietilpst uzņēmējdarbības tiesībās (Grāmatvedības direktīva, kas 

grozīta ar Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu). 

Pašlaik Komisija ierosināja CSDR, ar kuru groza Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvas 

noteikumus (ar nosacījumu, ka likumdevēji to pieņems līdz 2022. gada vidum), un pieprasīs 

revidentiem pārbaudīt un sniegt atzinumu par ilgtspējas ziņojumu atbilstību prasībām (tostarp par 

taksonomijas ziņojumiem saskaņā ar Taksonomijas regulas 8. pantu). Ilgtspējas ziņošanas standarti 

tiks izstrādāti visiem uzņēmumiem, uz kuriem attieksies turpmākie CSRD pienākumi, t. i., lieliem 

uzņēmumiem (kotētiem un nekotētiem uzņēmumiem), un attiecībā uz kotētiem MVU tiks izstrādāti 

MVU ziņošanas standarti. 

Attiecībā uz finanšu produktiem Taksonomijas regulas (tās deleģētā akta) 8. pantā un regulatīvajos 

tehniskajos standartos saskaņā ar SFDR (kas jāpieņem līdz 2021. gada beigām) ir noteikts pienākums 

atklāt pamatā esošo ieguldījumu saskaņošanu ar Taksonomijas regulu.  

Saistībā ar SFDR dalībvalstīm būtu jāpaļaujas uz kompetentajām iestādēm, kas saskaņā ar SFDR 

minētajiem nozaru noteikumiem jau ir norīkotas šādas informācijas atklāšanas uzraudzībai un 

pārraudzībai (t. i., uz dalībvalstu finanšu tirgu iestādēm). Šīs iestādes balstīsies uz informāciju, ko 

finanšu un nefinanšu uzņēmumi izpaudīs, kā paskaidrots iepriekš. 

 2. ieteikums. Labāk veicināt ilgtspējīgu finansējumu, nosakot cenu siltumnīcefekta gāzu 

emisijām 

Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Kā atzīts šajā ziņojumā, ES klimata politika mērķu sasniegšanai izmanto virkni instrumentu. Pakete 

“Gatavi mērķrādītājam 55 %” vēl vairāk palielina ieceru vērienu.  

Piemēram, šīs paketes ietvaros Komisija ierosina stiprināt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu tās 

pašreizējā darbības jomā un grozīt tirgus stabilitātes rezervi. Šīs reformas nozīmētu mazāku kvotu 

piedāvājumu un, iespējams, augstāku oglekļa cenu – lai gan lielākā daļa tirgus analītiķu uzskata, ka 

tirgus jau paredz turpmākas izmaiņas tiesību aktos saskaņā ar ES klimata mērķiem 2030. gadā 

samazināt neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā noteikts ierosinātajā Eiropas 

Klimata aktā.  

Turklāt paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ietvaros Komisija iesniedza priekšlikumu par oglekļa 

ievedkorekcijas mehānisma (jeb CBAM) izveidi. 

Tāpat arī attiecībā uz finanšu sektoru stratēģijā pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanai ir 

izvirzīti priekšlikumi ilgtspējas riska iekļaušanai finanšu sistēmas regulējumā. 

87. Komisija atgādina, ka ESIF ir balstīts uz pieprasījumu un var atbalstīt finansiāli dzīvotspējīgu 

projektu ar augstāku riska profilu. Daudzi projekti, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

nav ekonomiski dzīvotspējīgi, tos bieži īsteno publiskās iestādes, un tāpēc tie nav piemēroti 

atmaksājamam atbalstam. Tāpēc novērojums, ka visilgtspējīgākie projekti ir saistīti ar klimata 

pārmaiņu mazināšanu, atbilst tam, ko var sagaidīt attiecībā uz instrumentu, kura mērķis ir piesaistīt 

privāto finansējumu finansiāli dzīvotspējīgiem un augstāka riska projektiem.  

Saskaņā ar InvestEU regulu InvestEU klimatiskā un vidiskā aspekta apsekošana ir jāveic, izmantojot 

Savienības izsekošanas sistēmu, pienācīgi izmantojot ES ilgtspējas taksonomijas kritērijus. Attiecīgais 

ES ilgtspējas taksonomijas kritēriju projekts ir atspoguļots Savienības izsekošanas sistēmā, turklāt 
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īstenošanas partneri var pilnībā sekot līdzi darbībām klimata un vides jomā, izmantojot ES ilgtspējas 

taksonomijas būtiska ieguldījuma kritērijus (kad tie tiks pieņemti). Šī sistēma ļauj mazāk 

pieredzējušiem īstenošanas partneriem izmantot vienkāršāku Savienības izsekošanas sistēmu un 

pielāgoties ES ilgtspējas taksonomijai, kad tie būs gatavi. InvestEU klimatiskā un vidiskā aspekta 

apsekošanas norādījumos ir paredzēta ziņošana par klimata un vides rezultātiem ex ante, kā arī ex 

post, pamatojoties uz rezultātiem. 

 3. ieteikums. Ziņot par programmas InvestEU ar klimatu un vidi saistītajiem rezultātiem 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

 4. ieteikums. Izveidot ilgtspējīgu projektu plūsmu 

a) Komisija piekrīt 4. ieteikuma a) punktam. 

Konsultāciju centra InvestEU mērķis būs vairāk koncentrēties uz projektiem, kurus galu galā varētu 

atbalstīt no fonda InvestEU. Ja iespējams un atkarībā no projektu virzītāju ieinteresētības, par 

prioritārām tiks uzskatītas tās jomas un nozares, kurās ir vislielākā vajadzība pēc ieguldījumiem 

klimata un vides jomā, tostarp pielāgošanās klimata pārmaiņām, dabas kapitāls, energoefektivitāte, 

aprites ekonomika. Turklāt EIB aktīvi izstrādā jaunu konsultatīvu atbalstu, kā arī atbalstu, izmantojot 

esošās pilnvaras, piemēram, EIKC un JASPERS, gan publiskiem, gan privātiem klientiem, kā 

izklāstīts tās Klimata bankas ceļvedī, augšupejoši iesaistoties dalībvalstīs, kurās proaktīvs atbalsts var 

palīdzēt izveidot lielāku klimata pasākumu un vides ilgtspējas ieguldījumu plūsmu. 2021. gadā tiek 

īstenoti vai tiek izstrādāti vairāki konsultatīvā atbalsta virzieni, tostarp, bet ne tikai, dalībvalstu 

enerģētikas finansēšanas semināri, kuros galvenā uzmanība pievērsta Centrāleiropai un 

Austrumeiropai, zaļais portāls starpniekbankām un EIB gaidāmais 2021. gada pielāgošanās plāns. 

b) Komisija pieņem 4. ieteikuma b) punktu. 

89. Ņemot vērā dažādos īstenošanas ciklus, pārvaldības veidus un finansētās darbības, nav ne 

nepieciešami, ne piemēroti vienveidīgi formulēt principu “nenodarīt kaitējumu” dažādās ES budžeta 

politikas jomās. Tas nenozīmē, ka Savienības politikā nav aizsardzības pasākumu pret kaitējumu 

videi.  

Komisija uzskata, ka turpmākā KLP nodrošinās principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” īstenošanu, 

izmantojot sociālus un uzlabotus nosacījumus. 

Saskaņā ar ANM regulu obligāti jāpiemēro princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” (NBK) ES 

ilgtspējas taksonomijas 17. panta nozīmē. Dalībvalstīm par katru reformu un ieguldījumu jāparāda, ka 

NBK princips ir ievērots attiecībā uz visiem iekļautajiem vidiskajiem mērķiem. Valsts atveseļošanas 

un noturības plāns netiks pieņemts, ja tas netiks parādīts. Komisija ir sniegusi norādījumus 

dalībvalstīm par to, kā var pierādīt atbilstību NBK principam. Šie norādījumi lielā mērā ir balstīti uz 

ES ilgtspējas taksonomiju, bet pieļauj elastību. Tas ļauj dalībvalstīm, piemēram, pierādīt atbilstību 

šim principam arī attiecībā uz ieguldījumiem, uz kuriem taksonomija neattiecas. 

90. No ES budžeta finansē ļoti plašu darbību spektru, izmantojot dažādus ciklus un metodes. Turklāt 

no ES budžeta finansē darbības, uz kurām neattiecas ES ilgtspējas taksonomija, vai darbības, kas, kaut 

arī neatbilst ES ilgtspējas taksonomijas stingrajiem tehniskajiem kritērijiem, tomēr veicina ES klimata 

mērķu sasniegšanu. Tāpēc ES piemēro ES klimatrīcības apsekošanas metodiku 2021.–2027. gada 

DFS, kurā, ja iespējams un ir lietderīgi, tiek ņemti vērā ES ilgtspējas taksonomijas kritēriji.  

ES budžeta ieguldījums klimata rīcībā tiek lēsts ex ante un tiks aprēķināts ex post, pamatojoties uz šo 

publisko un pārskatāmo metodiku, kas tagad ir nostiprināta vairākos tiesību aktos. Šīs metodikas 

mērķis ir ņemt vērā visas darbības, kas veicina ES klimata mērķu sasniegšanu. Izmantotajā svēruma 

sistēmā tiek ņemti vērā ES ilgtspējas taksonomijas tehniskie kritēriji, un tā tiek maksimāli saskaņota 
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ar tiem. Apņemšanās klimata mērķiem veltīt vismaz 30 % no 2021.–2027. gada DFS ir balstīta uz šo 

metodiku. 

Daži ieguldījumi saskaņā ar ANM neietilpst ES ilgtspējas taksonomijā. Citi neatbilst visiem ES 

ilgtspējas taksonomijas kritērijiem. Tomēr abi ieguldījumu veidi var veicināt ES centienus cīņā pret 

klimata pārmaiņām. ES zaļo obligāciju regulējums, kas apspriests arī mūsu atbildē uz 79. punktu, 

sniegs ieguldītājiem visu attiecīgo informāciju. 

 5. ieteikums. Konsekventi piemērot principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” un ES ilgtspējas 

taksonomijas kritērijus visā ES budžetā 

a) Komisija daļēji pieņem 5. ieteikuma a) punktu. 

Paziņojumā par ES zaļo kursu Komisija apņēmās īstenot principu “nenodarīt kaitējumu” kā tās 

darbību pamatprincipu saskaņā ar tās Parīzes nolīguma saistībām. 

Praksē tas ir atspoguļots iestāžu nolīgumā, kas pievienots 2021.–2027. gada DFS, proti, klimata un 

bioloģiskās daudzveidības integrēšanas procesa izstrādē piemērot principu “nenodarīt kaitējumu”. 

Lai nodrošinātu šā principa izmantošanu, ES budžetā ir iekļauti vairāki aizsardzības pasākumi, kas 

darbojas sinerģijā ar atsevišķu fondu primārajiem mērķiem. Tas izpaužas, piemēram, kā ilgtspējas 

pārbaude programmām, kas iegulda infrastruktūrā, sociālu un stingrāku nosacījumu piemērošana 

turpmākajā KLP vai tādu investīciju saraksti, kurus nevar finansēt no ES budžeta. 

Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem, šis princips ir iekļauts attiecīgajos 

tiesību aktos, piemēram, Kopīgo noteikumu regulā un Atveseļošanas un noturības mehānismā, kam ir 

tieša saikne ar ES ilgtspējas taksonomiju.  

Komisija uzskata, ka ES ilgtspējas taksonomijas principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” vienāda 

piemērošana visā ES budžetā nav nedz iespējama, nedz piemērota, ņemot vērā ES izdevumu 

programmu dažādību to ciklu, pārvaldības veidu, aptverto darbību un galīgo mērķu ziņā. 

b) Komisija daļēji piekrīt 5. ieteikuma b) punktam.  

Komisija apsvērs, kā gaidāmajā priekšlikumā pārskatītajai Finanšu regulai iekļaut atbilstīgu atsauci uz 

principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, ņemot vērā tās piemērošanas jomu un Savienības budžeta 

atšķirīgo raksturu. Tomēr šajā posmā Komisija nevar uzņemties saistības par turpmākā tiesību akta 

priekšlikuma precīzu saturu. 

Komisija arī atgādina, ka tā ir apņēmusies īstenot nekaitēšanas principu iestāžu nolīgumā, kas 

pievienots 2021.–2027. gada DFS un kas attiecas uz visām DFS programmām. Komisija pilnībā 

paļaujas, ka partneri ievēros saistības attiecībā uz šo nolīgumu. 

c) Komisija daļēji akceptē 5. ieteikuma c) punktu.  

Kā nesen paskaidrots 2021. gada jūnija paziņojumā par ES budžeta izpildes satvaru, Komisija 2021.–

2027. gada DFS ir pastiprinājusi klimatrīcības apsekošanas metodiku. Konkrētāk, tā ir īstenojusi 

būtisku uzlabojumu, pārejot no “ESAO Rio politikas rādītājiem”, kas izmantoti 2014.–2020. gada 

DFS, uz “ES klimata koeficientiem”, kas izmantoti 2021.–2027. gada DFS. Šie ES klimata 

koeficienti, kas ir noteikti vairākos pamataktos, cik vien iespējams, ir saskaņoti ar tehniskās pārbaudes 

kritērijiem, kas noteikti ES ilgtspējas taksonomijas pirmajā deleģētajā aktā.  

Komisijas uzraudzības metodika arī nodrošina, ka klimata koeficienti tiek konsekventi attiecināti uz 

visām ES izdevumu programmām.  
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Attiecībā uz šiem koeficientiem tika noteikts 30 % klimata politikas integrēšanas mērķis, un, 

pamatojoties uz to, ir jānosaka progress šā mērķa sasniegšanā. ES ilgtspējas taksonomija nav galīga 

un, visticamāk, likumdošanas procedūrā attīstīsies, tāpēc, izmantojot to, lai novērtētu ES budžeta 

ieguldījumu ES centienos klimata jomā, nebūtu iespējams izveidot stabilas laikrindas. 

Būtu arī jāatzīmē, ka detalizēta informācija, kas vajadzīga, lai pilnībā piemērotu ES ilgtspējas 

taksonomijas prasības, nav pieejama un dalībvalstīm vai īstenošanas partneriem tā nav jāsniedz par 

izdevumu programmām, kam piemēro netiešo un dalīto pārvaldību. Informācija ir nepilnīga arī 

attiecībā uz dažām tiešās pārvaldības izdevumu programmām. 

d) Komisija pieņem 5. ieteikuma d) apakšpunktu.  

Komisija izmantos ES klimata metodiku, lai ziņotu par virzību uz 30 % klimata mērķrādītāja 

sasniegšanu. Šos datus papildinās informācija par izdevumu summu ES klimata metodoloģijas 

intervences jomās, kam piešķirts 100 % koeficients, jo tās atbilst ES ilgtspējas taksonomijas tehniskās 

pārbaudes kritērijiem attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos tām. 

Šī ziņošana pēc būtības sniegs daļēju priekšstatu par ES budžeta ieguldījumu EK klimata mērķu 

sasniegšanā. Dalītas pārvaldības gadījumā tās pamatā būs esošie dati, ko paziņojušas dalībvalstis. 

91. Šis ziņojums bija daļa no Komisijas dienestu darba dokumenta, kas pievienots nesen pieņemtajai 

stratēģijai pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanai.  

Nesen pieņemtajā stratēģijā un ierosinātajā tiesību aktu kopumā ir izklāstīti turpmākie pasākumi 

Komisijas vērienīgo mērķu sasniegšanai. 

Konkrētāk, finanšu iestādes publisko savus ilgtspējas pārkārtošanās un dekarbonizācijas plānus, 

tostarp starpposma un ilgtermiņa mērķus, un to, kā tās plāno samazināt savu vidiskās pēdas 

nospiedumu. Šī mērķu, rādītāju, definīciju un metodiku lielāka pārredzamība savukārt ļaus uzraudzīt 

darbību efektivitāti laika gaitā.  

Ar nosacījumu, ka Padome un Parlaments pieņems priekšlikumu par CSRD, lieliem ES uzņēmumiem 

un kotētiem uzņēmumiem, tostarp bankām, apdrošinātājiem un ieguldītājiem, būs jāatklāj savi 

ilgtspējas mērķi un gūtie panākumi to sasniegšanā. 

Turklāt un pamatojoties uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem saskaņā ar SFDR, Komisija 

pastiprinās prasību par finanšu tirgus dalībnieku veikto dekarbonizācijas darbību atklāšanu un 

efektivitāti attiecībā uz visiem ieguldījumu produktiem. 

Turklāt Taksonomijas regulas 20. pantā Ilgtspējīga finansējuma platformai ir uzdots uzraudzīt un 

regulāri ziņot Komisijai par tendencēm Savienības un dalībvalstu līmenī attiecībā uz kapitāla 

plūsmām ilgtspējīgos ieguldījumos. Šis darbs sāksies jau 2021. gadā. 

 6. ieteikums. Uzraudzīt rīcības plāna ilgtspējīgam finansējumam un nākotnes stratēģijas 

īstenošanu un ziņot par tiem 

a) Komisija piekrīt 6. ieteikuma c) punktam.  

Taksonomijas regulas 20. pantā Ilgtspējīga finansējuma platformai ir uzdots uzraudzīt un regulāri 

ziņot Komisijai par tendencēm Savienības un dalībvalstu līmenī attiecībā uz kapitāla plūsmām 

ilgtspējīgos ieguldījumos. Šis darbs sāksies 2021. gadā. 

Kopš 2021. gada jūnija nesen ieviestajā kapitāla tirgu savienības instrumentu kopumā jau ir iekļauts 

rādītājs, kas atspoguļo norises zaļo obligāciju tirgos, un turpinās diskusijas par iekļaušanu citos 

rādītāju kopumos. 
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Turklāt Komisija izpētīs iespējamās darbības, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm novērtēt to finanšu 

nozares atbilstību ilgtspējas mērķiem; 

Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Centrālā banka savās attiecīgajās jomās seko līdzi 

jaunākajām tirgus norisēm ilgtspējīgu ieguldījumu jomā. 

b) Komisija pieņem 6. ieteikuma b) punktu.  

Komisija turpinās regulāri izvērtēt progresu un pārskatīt savas darbības. Komisija līdz 2023. gada 

beigām ziņos par stratēģijas īstenošanu un aktīvi atbalstīs dalībvalstu centienus to īstenošanā. 

 

 

 


