RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE
CONTURI EUROPENE:
„FINANȚAREA DURABILĂ: ESTE NEVOIE DE ACȚIUNI MAI CONSECVENTE DIN
PARTEA UE PENTRU A REDIRECȚIONA FINANȚAREA CĂTRE INVESTIȚII
DURABILE”

SINTEZĂ
I. Răspunsuri din partea Comisiei și a Băncii Europene de Investiții privind sinteza (punctele I-IX):
Finanțarea durabilă joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor Pactului verde european, precum și
în îndeplinirea angajamentelor internaționale ale UE în materie de climă și durabilitate. Acest lucru se
realizează prin canalizarea investițiilor private către o economie neutră din punct de vedere climatic,
rezilientă la schimbările climatice, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabilă, ca
o completare a finanțării publice.
Comisia și-a concentrat eforturile asupra legiferării în domeniul finanțării durabile, lucru care a
dobândit o importanță și mai mare, având în vedere necesitatea unei redresări durabile în urma crizei
provocate de pandemia de COVID-19.
Strategia de finanțare a tranziției către o economie durabilă, publicată la 6 iulie 2021, identifică
domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a sprijini tranziția sistemului financiar
către durabilitate. Inițiativele strategiei evidențiază poziția de lider mondial a UE în ceea ce privește
stabilirea de standarde internaționale în materie de finanțare durabilă. Comisia va colabora
îndeaproape cu toți partenerii internaționali, inclusiv prin intermediul Platformei internaționale pentru
finanțarea durabilă, pentru a coopera în vederea construirii unui sistem internațional de finanțare
durabilă solid.
Strategia este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care oferă informații cu privire
la progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor din cadrul planului de acțiune din 2018.
Planul de acțiune din 2018 cuprindea zece acțiuni cheie care se pot încadra în trei categorii:
reorientarea fluxurilor de capital către o economie mai durabilă, integrarea durabilității în gestionarea
riscurilor și promovarea transparenței și a durabilității.
În plus, pentru a reduce emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030 și pentru a clădi o Europă neutră din
punct de vedere climatic până în 2050, Comisia a propus un pachet legislativ „Pregătiți pentru 55“
(iulie 2021), care acoperă domenii de politică ample.
Cele mai multe dintre acțiunile prevăzute în planul de acțiune din 2018 au fost finalizate. Acestea au
dus la adoptarea Regulamentului privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă, a
Regulamentului privind taxonomia UE, a unui act delegat privind clima în temeiul taxonomiei UE
(iunie 2021) și a actului delegat care prevede cerințe de raportare cu privire la activitățile economice
ale întreprinderilor financiare și nefinanciare (iulie 2021). Publicarea obligatorie în temeiul actului
delegat menționat privind cerințele de raportare oferă informații uniforme și transparente cu privire la
performanța de mediu a întreprinderilor și a activelor pe care le finanțează. Acest lucru va permite
investitorilor și publicului să aibă o înțelegere a traiectoriei întreprinderilor către durabilitatea
mediului și să ia decizii în cunoștință de cauză. În plus, planul de acțiune din 2018 va conduce la
adoptarea unui act delegat privind taxonomia cu privire la celelalte patru obiective de mediu.
În aprilie 2021, Comisia a adoptat o propunere de directivă pentru raportarea de către întreprinderi de
informații privind durabilitatea (CSRD). Sub rezerva adoptării de către Consiliu și de către Parlament,
această directivă va extinde domeniul de aplicare al raportării la toate societățile mari și la toate
societățile cotate pe piețele reglementate (cu excepția microîntreprinderilor cotate); va solicita
auditarea (asigurarea) informațiilor raportate; va introduce anumite cerințe de raportare mai detaliate
și a unei cerințe de raportare în conformitate cu standardele obligatorii ale UE de raportare cu privire
la durabilitate; va solicita întreprinderilor să „eticheteze” în format digital informațiile raportate, astfel
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încât acestea să poată fi citite automat și să fie integrate în punctul unic de acces european prevăzut în
planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital.
Comisia a integrat, în măsura posibilului, aspecte ale Regulamentului privind taxonomia UE.
Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” se aplică în mare măsură la nivelul bugetului UE
printr-o serie de instrumente și dispoziții de reglementare. Acesta se regăsește în Mecanismul de
redresare și reziliență, care este cel mai mare program din cadrul financiar multianual (CFM)
2021-2027. Acest principiu trebuie să fie avut în vedere la punerea în aplicare a tuturor programelor
care intră sub incidența Regulamentului privind dispozițiile comune. În actele juridice care stau la
baza altor programe de cheltuieli sunt prevăzute criterii în general echivalente, cum ar fi verificarea
durabilității, liste de imunizare la schimbările climatice și de excludere, pentru a se asigura că
finanțarea din partea UE nu aduce prejudicii mediului. În cazul viitoarei politici agricole comune
(PAC), respectarea condiționalității sociale și consolidate va asigura punerea în aplicare în mod
corespunzător a principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
Coeficienții UE pentru obiectivele climatice, care sunt utilizați pentru a măsura cheltuielile legate de
climă în CFM 2021-2027 și în Next Generation EU, sunt aliniați, în cea mai mare măsură posibilă, la
criteriile tehnice de examinare prevăzute în primul act delegat al taxonomiei UE. Coeficienții UE
pentru obiectivele climatice și metodologia UE de urmărire de urmărire a cheltuielilor climatice
pentru bugetul UE recunosc, de asemenea, și eforturile și investițiile care nu sunt acoperite de
taxonomie sau care nu sunt în deplină concordanță cu aceasta, în cazul în care produc totuși un efect
benefic asupra climei sau sunt relevante pentru tranziția verde.

INTRODUCERE
03. Comisia este de acord că nu este ușor să organizezi finanțarea unei tranziții juste din punct de
vedere social și durabile din punct de vedere ecologic către o economie rezilientă și neutră din punctul
de vedere al impactului asupra climei. Prin urmare, Pactul verde european este esențial pentru
atingerea acestui obiectiv, inclusiv prin planul de acțiune privind economia circulară și strategia
privind biodiversitatea.
04. În ceea ce privește estimarea pentru perioada 2021-2050 (o mie de miliarde pe an), Comisia
observă că raportul citat se referă la o sumă de 28 de mii de miliarde EUR în următorii 30 ani, dintre
care aproximativ 80 % (23 de mii de miliarde EUR în total sau 0,8 mii de miliarde pe an) ar proveni
din redirecționarea investițiilor care altfel ar fi fost făcute pentru a finanța tehnologii cu un nivel
ridicat de emisii de dioxid de carbon, iar UE ar trebui să aloce 5,4 mii de miliarde EUR în plus, adică
o diferență medie de180 de miliarde de euro pe an, pentru curățarea tehnologiilor și tehnicilor, cea din
urmă cifră fiind egală cu estimările Comisiei din 2018.
05. -Piețele nu reflectă costul social și de mediu complet al activităților economice
Comisia este de acord că prețurile actuale de pe piețele financiare nu integrează externalitățile de
mediu. Deși ia măsuri ambițioase în domeniul politicii climatice, Comisia recunoaște, de asemenea, că
piețele financiare joacă, la rândul lor un rol important în cadrul tranziției, iar, în prezent, acestea nu
sunt adecvate pentru integrarea considerentelor de durabilitate.
În același timp, Comisia a instituit o abordare etapizată, axată pe riscurile climatice și de mediu, care
ar trebui urmată de alte acțiuni care ar putea include și aspecte sociale.
- Gradul insuficient de transparență și de comunicare de informații referitoare la activitățile
durabile
Cerințele în materie de transparență și de informare sunt abordate în Regulamentul privind taxonomia
UE și sunt sprijinite în continuare de actele delegate, astfel cum se prevede în taxonomia UE.

2

Adoptarea Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (prin
care se aduc îmbunătățiri precedentei Directive privind prezentarea de informații nefinanciare),
precum și a altor măsuri aplicate din ce în ce mai mult în întreaga economie (chiar cele care au un
impact asupra actualizării conturilor statistice de mediu) va da rezultate și în combaterea
dezinformării ecologice, prin aceea că oferă un reper consistent în funcție de care putem evalua în ce
măsură activitățile economice au un caracter ecologic.
- Unele investiții durabile se confruntă cu riscuri și costuri de finanțare potențial mai ridicate
Comisia recunoaște că estimările privind nevoile de investiții durabile s-ar putea schimba în timp și că
sprijinul public pentru finanțare și catalizare este esențial. Prin urmare, Comisia sprijină statele
membre în multe moduri, prin intermediul bugetului UE și al Instrumentului de redresare al UE (Next
Generation EU), prin proiecte specifice de asistență tehnică ( de exemplu cele privind bugetul verde și
impozitarea ecologică) și prin alte instrumente.
06. Pe baza unor discuții cuprinzătoare cu statele membre și cu diferite organisme europene, precum
și pe baza contribuțiilor primite în urma unei consultări publice, Comisia a adoptat, în iulie 2021,
Strategia pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă. Strategia vine în continuarea
acțiunilor întreprinse în cadrul planului de acțiune din 2018 și va dezvolta în continuare domeniul
finanțării durabile. Strategia prevede o foaie de parcurs transversală cu noi acțiuni de redirecționare a
investițiilor private către proiecte și activități durabile, pentru a sprijini diferitele acțiuni prevăzute în
Pactul verde european. Comisia recunoaște că, pentru o tranziție ordonată, este necesară o
transparență deplină în ceea ce privește expunerea la riscurile climatice, inclusiv eventuale active
depreciate, precum și implicațiile acestora asupra stabilității financiare. Această strategie reprezintă o
altă piesă importantă pentru viitorul cadru financiar durabil.
09. Obiectivul de 30 % din cheltuielile legate de climă se aplică bugetului UE împreună cu
instrumentul Next Generation EU, ceea ce înseamnă cheltuieli în domeniul climei în valoare de
625 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Mecanismul de redresare și reziliență, cu obiectivul
său sectorial de 37 %, intră sub incidența acestui mecanism.
În afara alocărilor pentru climă din bugetul UE, vor fi alocate resurse suplimentare pentru problemele
legate de mediu, ca de pildă 7,5% din bugetul anual al UE în 2024 și 10% în 2026 și 2027 pentru
sprijinirea biodiversității, precum și cofinanțarea națională și investițiile private mobilizate pentru a
furniza rezerva financiară necesară pentru investițiile în durabilitate.
În plus, prin îmbunătățirea estimărilor privind acțiunile întreprinse pentru reducerea la zero a poluării
și acțiunile privind economia circulară (în cadrul Pactului verde) și în sprijinul acestora se vor crea noi
ocazii de finanțare în vederea abordării obiectivelor durabile. În multe cazuri, investițiile generează și
o serie de sinergii între mai multe obiective de mediu, contribuind de pildă simultan la obiectivele de
climă și la cele care țin de biodiversitate.
OBSERVAȚII
22. Platformei privind finanțarea durabilă instituită de taxonomia UE, care și-a început oficial
activitatea în toamna anului 2020, îi revine sarcina de a produce raportări cu privire la celelalte patru
obiective de mediu stabilite de taxonomia UE, la o posibilă extindere a taxonomiei UE către obiective
sociale, precum și cu privire la dezvoltarea taxonomiei cu privire la activitățile economice care nu au
un impact semnificativ asupra durabilității mediului și la activitățile economice care aduc prejudicii
majore durabilități mediului.
În același timp, Comisia lucrează la elaborarea unor norme prudențiale care să integreze riscurile
climatice.
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23. Răspuns comun la punctele 23-24:
Comisia recunoaște nevoia de a dezvolta pe mai departe sistemul UE de comercializare a certificatelor
de emisii (ETS) și a altor măsuri. În cadrul procesului de reformare al sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii, Comisia ia în calcul extinderea sistemului de comercializare
de emisii (EU ETS) la sectorul transporturilor și al construcțiilor, precum și adăugarea unui mecanism
de ajustare la frontieră în funcție de carbon și sprijinirea reformelor fiscale în materie de mediu. În
același timp, Comisia subliniază că aspectele legate de climă se regăsesc integrate în alte reglementări
sectoriale. Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” sporește și mai mult semnalul economic.
26. Comisia recunoaște că eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului reprezintă o pârghie
importantă pentru îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. Comisia a lansat deja acest demers prin
susținerea celor mai bune practici și prin sporirea angajamentului în toate statele membre (de exemplu
prin proiecte de instrumente de sprijin tehnic, prin ecologizarea bugetelor și prin reformarea
impozitării).
27. Răspuns comun la punctele 27-28:
Un bilanț al progreselor înregistrate prin punerea în aplicare a planului de acțiune din 2018 este
prezentat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește strategia de finanțare a
tranziției către o economie durabilă, pe care Comisia l-a adoptat în iulie 2021. Comisia recunoaște că
punerea în aplicare a planului de acțiune înregistrează anumite întârzieri. Cu toate acestea, trebuie
remarcat faptul că o clasificare a activităților verzi (inclusiv a măsurilor privind energia) este un
exercițiu complex care a necesitat o colaborare amplă cu experți, părți interesate și, în special, statele
membre ale UE.
29. Comisia recunoaște că este posibilă o mai bună monitorizare a rezultatelor generate de măsurile
prevăzute în planul de acțiune. Cu toate acestea, transformarea sistemului financiar, inclusiv utilizarea
din ce în ce mai frecventă a normelor privind taxonomia, includerea riscurilor de mediu pe termen
lung și o mai bună raportare a rezultatelor cu privire la durabilitate se vor manifesta, de asemenea, în
practica de finanțare, printr-o mai bună raportare în materie de durabilitate și o mai bună practică de
evaluare, cu efecte observabile asupra finanțării durabile.
32. Conform taxonomiei UE, este necesar să se stabilească în ce măsură investițiile efectuate în
conformitate cu normele UE sunt verzi, prin sporirea nivelului de transparență și prin promovarea
unui proces decizional responsabil.
Societățile financiare și nefinanciare vor publica informații pe baza criteriilor tehnice de examinare
stabilite în taxonomia UE.
35. Răspuns comun la punctele 35-36:
Propunerile legislative complementare vor clarifica și mai mult durabilitatea anumitor activități în
temeiul Regulamentului privind taxonomia, incluzând aici agricultura, energia nucleară și gazele
naturale.
În plus, pentru a oferi criterii relevante pentru piață, sectoarele menționate (producția de energie
electrică pe bază de gaze naturale și energie nucleară) vor face obiectul unei analize suplimentare.
42. Cadrul privind eticheta UE ecologică este un sistem verificat voluntar de terți, instituit în 1992
[Regulamentul (CE) nr 66/2010].
Elaborarea criteriilor în baza cărora produselor financiare li se atribuie eticheta ecologică a UE și
cerințele de verificare sunt stabilite în Regulamentul nr 66/2010 privind eticheta UE ecologică.
În conformitate cu Regulamentul privind eticheta UE ecologică, fiecare stat membru va desemna un
organism competent (care poate fi o entitate privată sau publică) responsabil de verificarea
conformității produselor financiare care solicită acordarea etichetei UE ecologice cu criteriile de
acordare a etichetei UE ecologice, înainte ca acestora să le fie acordată această etichetă. Comisia va
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elabora un manual de utilizare pentru organismele competente, manual care conține instrucțiuni și
orientări privind modul de verificare a conformității cu criteriile de acordare a etichetei UE ecologice.
Statelor membre le revine responsabilitatea desemnării organismelor competente, însă Anexa V la
Regulamentul privind eticheta UE ecologică stabilește cerințele generale pentru acestea. În
conformitate cu articolul 13 din Regulamentul privind eticheta UE ecologică, Comisia instituie un
grup de lucru format din organismele competente ( „Forumul organismelor competente“) cu scopul de
a încuraja o punere în aplicare coerentă a Regulamentului privind eticheta UE ecologică în rândul
organismelor competente. În plus, produsele care poartă eticheta UE ecologică intră în sfera de
competență a autorităților de supraveghere a pieței. În ceea ce privește verificarea conformității
investițiilor subiacente cu criteriile taxonomiei UE, aceste informații vor fi prezentate în conformitate
cu Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD).
Organismele competente responsabile cu verificarea conformității investițiilor subiacente în produse
financiare, care solicită eticheta UE ecologică , cu taxonomia UE, se vor baza pe aceste informații,
astfel cum au fost analizate de auditori.
47. Frecvența și amploarea controalelor care trebuie efectuate de autoritățile naționale competente
sunt stabilite în normele sectoriale relevante menționate în Regulamentul privind informațiile privind
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. De fapt, Regulamentul privind informațiile privind
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare adaugă o serie de cerințe cu privire la comunicarea de
informații privind durabilitatea, pe lângă cerințele deja existente referitoare la comunicarea de
informații privind produsele impuse de normele sectoriale.
Secțiunea de întrebări și răspunsuri (care va fi publicată în vara anului 2021) și standardele tehnice de
reglementare care vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2021, vor oferi orientări suplimentare menite
să armonizeze și să clarifice supravegherea aplicării Regulamentului privind informațiile privind
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.
65. A fost nevoie ca sistemul de urmărire a cheltuielilor legate de climă și criteriile pentru programul
InvestEU să fie concepute și adoptate înainte de adoptarea finală a actelor delegate privind taxonomia
UE.
În conformitate cu Regulamentul InvestEU, urmărirea cheltuielilor legate de climă și de mediu pentru
fondurile InvestEU trebuie realizată prin intermediul metodologiei de urmărire a Uniunii, care se
bazează pe criteriile taxonomiei UE.
Orientările InvestEU privind urmărirea cheltuielilor legate de climă și de mediu prevăd o indicare exante a contribuției preconizate la obiectivele climatice și de mediu în faza de aprobare. Se prevede, de
asemenea, raportarea ex -post pentru fiecare operațiune de finanțare sau de investiții care beneficiază
de sprijin. Partenerii de implementare indică în rapoartele lor ex-post neconcordanțele existente între
rezultatele obținute și așteptările inițiale.
Merită remarcat că orientările InvestEU privind urmărirea cheltuielilor legate de climă și de mediu
prevăd posibilitatea ca partenerii de implementare să urmărească operațiunile climatice și de mediu
utilizând criteriile taxonomiei UE (atunci când sunt adoptate). Prin urmare, este în egală măsură
posibil ca partenerii de implementare cu mai puțină experiență să folosească inițial un sistem de
urmărire mai simplu al Uniunii ș să treacă pe deplin la taxonomia UE atunci când vor fi pregătiți.
66. Comisia reamintește că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este determinat de
cerere și poate sprijini proiecte viabile din punct de vedere financiar cu profiluri de risc mai ridicate.
Multe proiecte de adaptare la schimbările climatice nu sunt viabile din punct de vedere economic,
sunt adesea realizate de către autoritățile publice și, prin urmare, nu îndeplinesc întotdeauna condițiile
pentru rambursarea sprijinului. Prin urmare, observația potrivit căreia majoritatea proiectelor durabile
se referă la atenuarea schimbărilor climatice este în concordanță cu așteptările legate de un instrument
care vizează proiecte viabile din punct de vedere financiar și cu un grad mai ridicat de risc, prin care
se urmărește mobilizarea finanțării private.
5

71. Astfel cum s-a menționat în Raportul special al CCE privind Platforma europeană de consiliere în
materie de investiții (EIAH), aceasta ar trebui să aibă un caracter suplimentar în raport cu alte
programe ale UE, inclusiv JASPERS, a cărui principală arie geografică de operare o reprezintă
Europa Centrală și de Est și ar trebui, în egală măsură, să acopere sectoarele indicate pentru furnizarea
de asistență tehnică pentru pregătirea și dezvoltarea proiectelor care urmează să fie finanțate prin
granturi din fondurile ESI. EIAH este o inițiativă bazată pe cerere, creată cu scopul de a îmbunătăți
calitatea proiectelor de investiții, sprijinind promotorii de proiecte europene prin oferirea de
consultanță personalizată. Definirea priorităților pentru servicii pentru diferite sectoare și state
membre pentru EIAH este în contrast cu esența inițiativei FEIS, care este determinată de cerere.
EIAH a dezvoltat o platformă solidă de cooperare cu băncile și instituțiile naționale de promovare, cu
finanțare directă din partea experților pentru o serie bănci și instituții naționale de promovare în țările
din Europa Centrală și de Est și cu scopul de a consolida capacitatea acestora de a presta mai multe
servicii de consultanță la nivel local, inclusiv pentru o infrastructură durabilă. Structura Platformei de
consiliere InvestEU se situează pe o poziție care îi permite să valorifice bazele oferite de EIAH și să
răspundă anumitor preocupări exprimate de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă
în ceea ce privește generarea de proiecte de investiții durabile.
72. Misiunea și valoarea adăugată a portalului este de a face cunoscute și de a spori vizibilitatea
eventualelor oportunități de investiții pentru promotorii de proiecte care doresc să utilizeze portalul.
Comisia nu are mandatul de a efectua diligența necesară din punct de vedere tehnic și financiar în
ceea ce privește propunerile de proiecte publicate și de a orienta investitorii către anumite proiecte. În
egală măsură, Comisia nu dispune nici de resursele și nici de competențele necesare pentru a efectua
diligența necesară în cadrul proiectului. Potențialii investitori sunt cei cărora le revine această
responsabilitate și cei care au această competență.
Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul InvestEU, Comisia va
transmite proiectele publicate pe portalul InvestEU partenerilor de implementare relevanți și, după
caz, Platformei de consiliere InvestEU.
73. Comisia este de acord că unele dintre planuri nu conțin cuantificări detaliate ale nevoilor de
investiții, ceea ce complică, de asemenea, comparabilitatea între statele membre. Comisia continuă să
ofere sprijin statelor membre, iar în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic a lansat o nouă inițiativă
emblematică intitulată „Ecologizarea finanțelor publice- evaluarea impactului politicilor bugetare și
fiscale asupra îndeplinirii angajamentelor naționale și internaționale”, care vizează în special să
contribuie la consolidarea capacităților statelor membre de a cuantifica nevoile de investiții, de a
identifica lacunele și de a elabora politici pentru a le elimina.
76. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), cel mai mare program din cadrul Next Generation,
necesită o evaluare de tipul „a nu aduce prejudicii semnificative”, în temeiul articolul 17 din
Regulamentul privind taxonomia, în timp ce aplicarea criteriilor detaliate aferente principiului „a nu
aduce prejudicii semnificative”, astfel cum au fost adoptate în actele delegate, este opțională. În mod
analog cu MRR, în actele juridice care stau la baza altor programe de cheltuieli, sunt prevăzute criterii
în general echivalente, cum ar fi verificarea durabilității, liste de imunizare la schimbările climatice și
de excludere, pentru a se asigura că finanțarea din partea UE nu aduce prejudicii mediului. În plus,
acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, care însoțește întregul
CFM 2021-2027, prevede un principiu orizontal de tipul „a nu aduce prejudicii semnificative”, care se
aplică întregului CFM 2021-2027.
Nu este posibilă o formulare universală a principiului de „a nu aduce prejudicii”, date fiind diferitele
cicluri de punere în aplicare, moduri de gestiune și activități finanțate.
Comisia consideră că viitoarea PAC va asigura punerea în aplicare a principiului de „a nu aduce
prejudicii semnificative” prin condiționalitate socială și consolidată.
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77. Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” a fost încorporat în Mecanismul de redresare și
reziliență și trebuie să fie luat în considerare la punerea în aplicare a tuturor fondurilor care fac
obiectul Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC).
Astfel cum s-a explicat în răspunsul la punctul 75,nu este posibilă o abordare universală pentru a
stabili dacă se aduc prejudicii semnificative mediului, din cauza diferitelor cicluri de punere în
aplicare, moduri de gestiune și activități finanțate de UE.
78. În cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și al Fondului de coeziune,
investițiile în infrastructurile de gaze naturale nu sunt permise, cu excepția înlocuirii sistemelor de
încălzire și a cazanelor pe combustibil solid în condiții specifice și a altor infrastructuri, în cazul în
care acestea sprijină tranziția către energia din surse regenerabile și pot fi utilizate pentru surse
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1)
litera (h) din Regulamentul privind FEDR și Fondul de coeziune. Astfel de investiții limitate legate de
gazele naturale ar trebui să fie bine justificate și să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră într-un mod care să sprijine tranziția către neutralitatea climatică.
Comisia reamintește că, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, măsurile legate de
generarea de energie și/sau de căldură utilizând combustibili fosili, precum și infrastructura aferentă
de transport și distribuție, ca o regulă generală, nu ar trebui să fie considerate conforme în temeiul
principiului de a„ nu aduce prejudicii semnificative“.
Din perspectiva atenuării schimbărilor climatice, se pot lua măsuri excepționale legate de generarea
de energie electrică și/sau termică prin utilizarea gazelor naturale, precum și de infrastructura aferentă
de transport și distribuție, de la caz la caz (în conformitate cu anexa III din orientările conexe
principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative“) și cu condiția ca acest sprijin să contribuie la
obiectivele UE în materie de decarbonizare pentru 2030 și 2050. Nicio investiție în producția de
cărbune sau petrol și/sau de căldură nu va fi considerată adecvată conform principiului de „a nu aduce
prejudicii semnificative”.
79. Comisia observă că în metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă care stă la baza
CFM 2021-2027 au fost soluționate anumite deficiențe ale metodologiei aflate la baza CFM
2014-2020, deficiențe care au fost identificate în urma rapoartelor anterioare ale CCE.
Metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă pentru perioada 2021-2027, astfel cum este
consacrată, de exemplu, în Regulamentul privind mecanismul de redresare și reziliență, pornește de la
metodologia RDC pentru perioada 2014-2020, după ce aceasta a fost modificată pentru a ține seama
de aspecte ale criteriilor din Taxonomia UE și asigura baza pentru urmărirea cheltuielilor legate de
climă la nivelul întregului buget.
Metodologia de urmărire a cheltuielilor pentru perioada 2021-2027 permite recunoașterea atât a
contribuției majore la schimbările climatice cu un coeficient climatic de 100 % calculat pe baza unor
criterii inspirate de taxonomia UE cât și a unor contribuții mai reduse la schimbările climatice (cu un
coeficient de 40 %), precum și evaluarea mai detaliată a contribuției pe care au avut-o diferitele
acțiuni și viteza de punere în aplicare la realizarea obiectivele climatice, de pildă cu privire la
diferitele acțiuni în domeniul eficienței energetice.
80. Comisia reamintește că metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă a fost consolidată
în mod semnificativ în perioada premergătoare CFM 2021-2027. În special, atribuirea ponderii de
100 % are acum la bază criterii semnificativ mai stricte, care în măsura posibilului, derivă din
criteriile tehnice din taxonomia UE și pun în balanță nu doar intenția, ci și efectele produse de diferite
activități.
Coeficientul climatic al UE de 40 % este atribuit activităților care, deși nu îndeplinesc criteriile
tehnice integrate din taxonomia UE, contribuie totuși la obiectivele de mediu și la cele climatice.
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Astfel de activități economice se pot afla, de exemplu, pe o traiectorie de tranziție către atingerea
nivelului contribuției semnificative.
Pentru obligațiunile verzi pe care Comisia le va emite pentru finanțarea componentei legate de climă a
Mecanismului de redresare și reziliență, Comisia va prezenta un cadru pentru aceste obligațiuni, care,
în măsura posibilului, va fi cât mai aliniat la standardul propus privind obligațiunile verzi. Cadrul UE
pentru obligațiunile verzi va avea la bază standarde de piață bine cunoscute și consacrate, ținând
seama în același timp de structura specifică a Mecanismului de redresare și reziliență, conform căreia,
printre altele, autoritățile care efectuează cheltuieli sunt separate de instituția emitentă. Acesta va oferi
investitorilor garanțiile necesare cu privire la faptul că veniturile au fost într-adevăr utilizate pentru
investiții verzi.
Conform acestei abordări de tip „cel mai bun din categoria sa”, Comisia va solicita ca verificările
pentru cadrul său pentru obligațiunile verzi să fie efectuate de un organism independent.
Caseta 5 — Comisia atrage atenția asupra diferenței fundamentale care există între criteriile
taxonomiei UE care se concentrează în prezent doar pe activitățile care depășesc criteriile privind
contribuția substanțială și alte politici ale UE, cum ar fi PAC, care acoperă un spectru mai larg de
eligibilitate pentru sprijin financiar, cu un nivel de ambiție care nu este neapărat mai scăzut decât cel
al taxonomiei. Prin urmare, această diversitate se reflectă în urmărirea cheltuielilor legate de climă.
81. Comisia reamintește că bugetul UE a integrat deja, ori de câte ori a fost posibil, aspecte ale
taxonomiei în coeficienții UE privind clima, care se folosesc pentru a măsura cheltuielile legate de
climă în CFM 2021-2027 și în Next Generation EU. În plus, coeficienții climatici și metodologia
legată în general de aspectele climatice pentru bugetul UE, trebuie să recunoască și eforturile și
investițiile care nu sunt acoperite sau care nu sunt în deplină concordanță cu taxonomia, întrucât
acestea ar putea totuși să producă și un efect benefic asupra climei sau ar putea fi relevante pentru
tranziția verde.
În ceea ce privește riscul unor eventuale prejudicii cauzate de cheltuielile UE, Comisia face trimitere
la răspunsul său la punctul 75.
Comisia consideră că normele stabilite în legislația în legislația UE care reglementează programele de
finanțare sunt adecvate pentru abordarea obiectivelor de politică și subliniază că rolurile finanțării
publice și private sunt diferite. Comisia reiterează faptul că utilizarea taxonomiei pentru decizii de
finanțare ale UE sau pentru alte politici ale UE ar trebui evaluată de la caz la caz și va fi discutată cu
celelalte instituții ale UE în conformitate cu procedurile legislative relevante.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
82. Platforma privind finanțarea durabilă lucrează în prezent la consilierea pe care o oferă Comisiei cu
privire la posibila extindere a taxonomiei UE, printre altele, la activitățile sociale. Cu toate acestea,
transformarea mecanismelor de stabilire a prețurilor în economie, pentru a reflecta costurile reale ale
poluării mediului și ale altor degradări ale mediului reprezintă un proces la care Comisia lucrează în
mod constant.
Recomandarea 1 Completarea măsurilor din planul de acțiune și clarificarea mecanismelor în
materie de conformitate și de audit
a) Comisia acceptă recomandarea 1a).
Regulamentul privind taxonomia a fost adoptat și a intrat în vigoare. Actul delegat privind taxonomia
UE în domeniul climei (adoptat în iunie 2021) și viitorul act delegat privind taxonomia celorlalte
patru obiective de mediu vor desăvârși planul de acțiune.

8

Comisia monitorizează activitatea analitică și consultativă desfășurată în cadrul planului de acțiune în
domeniul guvernanței corporative, în conformitate cu programul de lucru al Comisiei pentru 2021,
care prevede o propunere legislativă privind guvernanța corporativă durabilă în scopul promovării
unui comportament corporativ durabil și responsabil pe termen lung. Obiectivul este prezentarea unei
propuneri până la sfârșitul anului 2021.
b) Comisia acceptă recomandarea 1(b).
c) Comisia acceptă recomandarea 1(c).
Răspunsul comun al Comisiei la recomandările 1(b) și 1(c)
Articolul 8 din Regulamentul privind taxonomia impune întreprinderilor financiare și nefinanciare să
prezinte informații cu privire la modul și măsura în care activitățile lor sunt aliniate la Regulamentul
privind taxonomia.
Această obligație de publicare intră sub incidența dreptului societăților comerciale (Directiva
contabilă astfel cum a fost modificată prin Directiva privind raportarea nefinanciară).
În prezent, Comisia a propus Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind
durabilitatea, care modifică dispozițiile Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare (sub
rezerva adoptării de către colegiuitori până la jumătatea anului 2022) și va solicita auditorilor să
verifice și să exprime o opinie cu privire la conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele
(inclusiv raportarea taxonomiei în temeiul articolului 8 din Regulamentul privind taxonomia). Vor fi
elaborate standarde de raportare privind durabilitatea pentru toate întreprinderile, care vor intra sub
incidența viitoarelor obligații CSRD, și anume societățile mari (cotate și necotate la bursă), iar
standardele de raportare pentru IMM-uri vor fi elaborate pentru IMM-urile cotate.
În ceea ce privește produsele financiare, articolul 8 din Regulamentul privind taxonomia (actul
delegat al acestuia) și standardele tehnice de reglementare în temeiul Regulamentului privind
informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (care urmează să fie adoptate până
la sfârșitul anului 2021) impun publicarea alinierii investițiilor subiacente la Regulamentul privind
taxonomia.
În contextul Regulamentului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare
(SFDR), statele membre ar trebui să se bazeze pe autoritățile competente desemnate deja în temeiul
normelor sectoriale menționate în Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul
serviciilor financiare pentru supravegherea și monitorizarea acestor informații (și anume, autoritățile
piețelor financiare din statele membre). Aceste autorități se vor baza pe informațiile care vor fi
divulgate de întreprinderile financiare și nefinanciare, astfel cum s-a explicat mai sus.
Recomandarea 2 – O contribuție sporită la finanțarea durabilă prin stabilirea unui preț pentru
emisiile de gaze cu efect de seră
Comisia acceptă această recomandare.
După cum se recunoaște în prezentul raport, politica UE în domeniul climei utilizează o serie de
instrumente pentru a ne atinge obiectivele. Pachetul „Pregătiți pentru 55” sporește și mai mult nivelul
de ambiție.
De exemplu, în cadrul pachetului, Comisia propune consolidarea sistemului de comercializare a
certificatelor de emisii în domeniul său actual de aplicare și modificarea rezervei pentru stabilitatea
pieței. Aceste reforme s-ar traduce printr-o ofertă mai scăzută de certificate și un preț potențial mai
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ridicat al carbonului - deși, potrivit majorității analiștilor din domeniu, piața anticipează deja viitoare
modificări legislative în conformitate cu ambiția sporită a UE în materie de climă de reducere a
emisiilor nete cu cel puțin 55 % în 2030 comparativ cu 1990, astfel cum se prevede în propunerea de
lege europeană în domeniul climei.
În plus, ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55”, Comisia a prezentat o propunere de instituire a
mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon.
De asemenea, în ceea ce privește sectorul financiar, strategia pentru finanțarea tranziției către o
economie durabilă prezintă propuneri de integrare a riscului legat de durabilitate în cadrul sistemului
financiar.
87. Comisia reamintește că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este determinat de
cerere și poate sprijini proiecte viabile din punct de vedere financiar cu profiluri de risc mai ridicate.
Multe proiecte de adaptare la schimbările climatice nu sunt viabile din punct de vedere economic,
sunt adesea realizate de către autoritățile publice și, prin urmare, nu îndeplinesc condițiile pentru
rambursarea sprijinului. Prin urmare, observația potrivit căreia majoritatea proiectelor durabile se
referă la atenuarea schimbărilor climatice este în concordanță cu așteptările legate de un instrument
care vizează proiecte viabile din punct de vedere financiar și cu un grad mai ridicat de risc, prin care
se urmărește mobilizarea finanțării private.
În conformitate cu Regulamentul InvestEU, urmărirea cheltuielilor climatice și de mediu pentru
fondurile InvestEU trebuie realizată prin intermediul sistemului de urmărire al Uniunii, folosind în
mod adecvat criteriile taxonomiei UE. Proiectele relevante de criterii taxonomice ale UE se reflectă în
sistemul de urmărire al Uniunii și, în plus, partenerii de implementare pot urmări pe deplin
operațiunile climatice și de mediu utilizând criteriile privind contribuția substanțială a taxonomiei UE
(atunci când sunt adoptate). Acest sistem oferă flexibilitate pentru ca partenerii de implementare cu
mai puțină experiență să folosească un sistem de urmărire mai simplu al Uniunii și să se alinieze la
taxonomia UE atunci când vor fi pregătiți. Orientările InvestEU privind urmărirea cheltuielilor legate
de climă și de mediu prevăd raportarea ex ante și ex post a rezultatelor climatice și de mediu, pe baza
rezultatelor.
Recomandarea 3 – Raportarea cu privire la rezultatele InvestEU la nivel de program și de
proiect, din punctul de vedere al climei și al mediului
Comisia acceptă această recomandare.
Recomandarea 4 – Generarea unei rezerve de proiecte durabile
a) Comisia acceptă recomandarea 4 (a).
Platforma de consiliere InvestEU va urmări să pună un accent mai mare pe proiecte care ar putea fi
sprijinite în cele din urmă de Fondul InvestEU. Acolo unde este posibil și în funcție de interesul
promotorilor de proiecte, se va acorda prioritate domeniilor și sectoarelor care au cea mai mare nevoie
de investiții în domeniul climei și al mediului, inclusiv adaptarea la schimbările climatice, capitalul
natural, eficiența energetică, economia circulară. În plus, BEI lucrează la elaborarea unui nou sprijin
în materie de consultanță precum și a unui sprijin prin mandatele existente, cum ar fi EIAH și
JASPERS, atât pentru clienții publici, cât și pentru cei privați, astfel cum se subliniază în Foaia sa de
parcurs privind banca pentru climă, printr-un angajament în amonte în statele membre în care sprijinul
proactiv poate contribui la dezvoltarea unei rezerve mai mari de investiții în domeniul politicilor
climatice și al durabilității mediului. Mai multe linii de sprijin în domeniul consultanței sunt în
derulare sau în curs de elaborare în 2021, inclusiv, dar fără a se limita la atelierele de finanțare a
energiei organizate de statele membre, cu accent pe Europa Centrală și de Est, portalul verde pentru
băncile intermediare și viitorul Plan de adaptare al BEI pentru 2021.
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b) Comisia acceptă recomandarea 4 (b).
89. Nu este nici posibilă nici adecvată o formulare universală a principiului de „a nu aduce
prejudicii”, date fiind diferitele cicluri de punere în aplicare, moduri de gestiune și activități finanțate.
Acest lucru nu înseamnă că politicile Uniunii nu oferă garanții împotriva daunelor aduse mediului.
Comisia consideră că viitoarea PAC va asigura punerea în aplicare a principiului de „a nu aduce
prejudicii semnificative” prin condiționalitate socială și consolidată.
Aplicarea principiului de a „nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolul 17 din taxonomia
UE este obligatorie în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență. Pentru
fiecare reformă și investiție, stele membre trebuie să demonstreze că se respectă principiul de „a nu
aduce prejudicii semnificative” pentru toate obiectivele de mediu incluse. Dacă nu este demonstrată
respectarea acestui principiu, nu se va accepta niciun plan național de redresare și reziliență. Comisia
a oferit statelor membre orientări cu privire la modul în care poate fi demonstrată respectarea
principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”. În mare parte, aceste orientări se bazează pe
taxonomia UE, însă permit o anume flexibilitate. Acest lucru permite statelor membre, de exemplu, să
demonstreze conformitatea cu principiul menționat și pentru investițiile care nu intră sub incidența
taxonomiei.
90. Bugetul UE finanțează un spectru foarte larg de activități, prin diferite cicluri și metodologii. În
plus, bugetul UE finanțează activități care nu sunt acoperite de taxonomia UE sau activități care, deși
nu îndeplinesc criteriile tehnice stricte ale taxonomiei UE, contribuie totuși la obiectivele UE în
materie de climă. Din acest motiv, UE aplică metodologia UE de urmărire a cheltuielilor legate de
climă pentru CFM 2021-2027, care, atunci când este posibil și adecvat, ține seama de criteriile
taxonomiei UE.
Contribuția bugetului UE la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice este estimată ex ante și va
fi calculată ex-post pe baza acestei metodologii publice și transparente care a fost consacrată până în
prezent în mai multe acte juridice. Această metodologie are ca scop luarea în considerare a tuturor
activităților care contribuie la obiectivele UE în materie de climă. Sistemul de ponderare utilizat este
bazat pe criteriile tehnice ale taxonomiei UE și, în cea mai mare măsură cu putință, este și aliniat la
acestea. Angajamentul de a aloca echivalentul a cel puțin 30 % din CFM 2021-2027 obiectivelor
climatice se bazează pe această metodologie.
Unele investiții prevăzute în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență nu sunt acoperite de
taxonomia UE. Altele nu îndeplinesc toate criteriile taxonomiei UE. Cu toate acestea, ambele tipuri de
investiții pot contribui la eforturile UE de combatere a schimbărilor climatice. Cadrul UE pentru
obligațiunile verzi, despre care am discutat și în cadrul răspunsului oferit de noi la punctul 79, va oferi
investitorilor toate informațiile relevante.
Recomandarea 5 – Aplicarea principiului de a nu aduce prejudicii semnificative și a criteriilor
din taxonomia UE în mod consecvent pentru întregul buget UE
a) Comisia acceptă parțial recomandarea 5 (a).
În Comunicarea privind Pactul verde european, Comisia s-a angajat să pună în aplicare principiul de
„a nu aduce prejudicii”, ca principiu de bază al acțiunilor sale, în conformitate cu angajamentele
asumate în cadrul Acordului de la Paris.
În practică, acest lucru se regăsește în angajamentul din Acordul interinstituțional care însoțește CFM
2021-2027 de a aplica principiul de „a nu aduce prejudicii” în momentul în care este integrată
proiectarea aspectelor legate de climă și biodiversitate.
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Pentru a asigura asimilarea acestui principiu, bugetul UE include mai multe garanții care funcționează
în sinergie cu obiectivele principale ale fondurilor individuale. Acest lucru se regăsește, de pildă, în
evaluarea durabilității programelor care investesc în infrastructuri, în condiționalitatea socială și
consolidată din viitoarea PAC sau în liste de investiții care nu pot fi finanțate din bugetul UE.
Acolo unde este relevant și valabil, pe baza propunerilor Comisiei, acest principiu a fost inclus în
legislația relevantă, cum ar fi Regulamentul privind dispozițiile comune și Mecanismul de redresare și
reziliență, cu o legătură directă cu taxonomia UE.
Comisia consideră că o aplicare uniformă a principiului din taxonomia UE de „a nu aduce prejudicii
semnificative” la nivelul întregului buget al UE nu este nici fezabilă nici adecvată, dată fiind
diversitatea programelor de cheltuieli ale UE, din punctul de vedere al ciclurilor, modurilor de
gestionare, activităților acoperite și obiectivelor finale.
b) Comisia acceptă parțial recomandarea 5 (b).
Comisia va reflecta modul în care se poate include o trimitere adecvată la principiul de a „nu aduce
prejudicii semnificative” în viitoarea propunere de regulament financiar revizuit, ținând seama de
domeniul său de aplicare și de natura diferențiată a bugetului Uniunii. Cu toate acestea, Comisia nu
poate, în acest stadiu, să își asume angajamente cu privire la conținutul viitoarei propuneri legislative.
De asemenea, Comisia reamintește că s-a angajat să pună în aplicare principiul de „a nu aduce
prejudicii semnificative” în Acordul interinstituțional care însoțește CFM 2021-2027, care se aplică
tuturor programelor CFM. Comisia are încredere deplină în angajamentul partenerilor față de acest
acord.
c) Comisia acceptă parțial recomandarea 5 (c).
Astfel cum s-a explicat cel mai recent în „Comunicarea privind cadrul de performanță pentru bugetul
UE” din iunie 2021, Comisia și-a consolidat metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă
pentru CFM 2021-2027. În special, aceasta a pus în aplicare o îmbunătățire substanțială, trecând de la
„markerii Rio ai OCDE” utilizați în CFM 2014-2020 la „coeficienții UE pentru obiectivele climatice”,
folosiți în cadrul CFM 2021-2027. Acești coeficienți UE pentru obiective climatice, care au fost
consacrați în mai multe acte de bază, sunt aliniați, în cea mai mare măsură posibilă, la criteriile
tehnice de examinare prevăzute în primul act delegat al taxonomiei UE.
Metodologia de urmărire aplicată de Comisie asigură, de asemenea, faptul că acești coeficienți pentru
obiectivele climatice sunt atribuiți în mod consecvent în toate programele de cheltuieli ale UE.
Obiectivul de integrare a aspectelor legate de climă în proporție de 30 % a fost stabilit în ceea ce
privește acești coeficienți, iar progresele înregistrate în atingerea acestui obiectiv trebuie stabilite pe
această bază. Taxonomia UE nu este definitivă și este probabil să evolueze în cadrul procedurii
legislative, prin urmare utilizarea sa pentru a măsura contribuția bugetului UE la eforturile UE în
domeniul climei ar face imposibilă existența unor serii cronologice stabile.
De asemenea, se impune remarcat faptul că informațiile detaliate necesare pentru aplicarea integrală a
cerințelor privind taxonomia UE nu sunt disponibile și nici nu trebuie furnizate de către statele
membre sau de partenerii de implementare, pentru programele de cheltuieli cu gestiune indirectă și
partajată. În egală măsură, informațiile sunt incomplete pentru anumite programe de cheltuieli cu
gestiune directă.
d) Comisia acceptă recomandarea 5 (d).
Comisia va utiliza metodologia UE privind schimbările climatice pentru a raporta cu privire
progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului climatic de 30 %. Aceste date vor fi completate
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de informații cu privire la cuantumul cheltuielilor care intră sub incidența domeniilor de intervenție
ale metodologiei climatice a UE care primesc un coeficient de 100 % ca urmare a îndeplinirii
criteriilor tehnice de examinare ale taxonomiei UE privind atenuarea schimbărilor climatice sau
adaptarea la acestea.
Prin concepție, această raportare va oferi o imagine parțială a contribuției bugetului UE la obiectivele
CE în domeniul climei. În cazul gestiunii partajate, aceasta se va baza pe datele existente, astfel cum
au fost raportate de statele membre.
91. Acest raport a făcut parte din documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește strategia
recent adoptată pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă.
Strategia recent adoptată și pachetul legislativ propus stabilesc următoarele etape în direcția atingerii
obiectivelor ambițioase ale Comisiei.
În special, instituțiile financiare trebuie să prezinte informații cu privire la propriile planuri de
tranziție către durabilitate și de decarbonizare, inclusiv cu privire la obiectivele intermediare și pe
termen lung și la modul în care intenționează să își reducă amprenta de mediu. Această transparență
sporită în ceea ce privește obiectivele, indicatorii, definițiile și metodologiile va permite monitorizarea
eficacității acțiunilor în timp.
Sub rezerva adoptării de către Consiliu și Parlament, propunerea de Directivă privind raportarea de
către întreprinderi de informații privind durabilitatea va impune întreprinderilor mari din UE și
societăților cotate la bursă să facă publice obiectivele lor în materie de durabilitate și progresele
înregistrate în direcția realizării lor.
În plus, pornind de la standardul tehnic de reglementare din cadrul Regulamentului privind
informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, Comisia va consolida informațiile
prezentate cu privire la acțiunea de decarbonizare și la eficacitatea acestei acțiuni la nivelul
participanților la piața financiară, pentru toate produsele de investiții.
În plus, articolul 20 din Regulamentul privind taxonomia însărcinează Platforma privind finanțarea să
monitorizeze și să raporteze periodic Comisiei cu privire la tendințele de la nivelul Uniunii și al
statelor membre în ceea ce privește fluxurile de capital către investiții durabile. Această activitate va
începe deja în 2021.
Recomandarea 6 – Monitorizarea planului de acțiune pentru finanțarea durabilă și a strategiei
viitoare și raportarea cu privire la acestea
a) Comisia acceptă recomandarea 6 (a).
Articolul 20 din Regulamentul privind taxonomia însărcinează Platforma privind finanțarea să
monitorizeze și să raporteze periodic Comisiei cu privire la tendințele de la nivelul Uniunii și al
statelor membre în ceea ce privește fluxurile de capital către investiții durabile. Această activitate va
începe în 2021.
Începând din iunie 2021, un indicator care reflectă evoluțiile de pe piețele obligațiunilor verzi a fost
deja inclus într-un set de instrumente privind uniunea piețelor de capital, iar discuțiile privind
includerea în alte seturi de indicatori sunt în derulare.
În plus, Comisia va analiza posibile acțiuni de sprijinire a statelor membre în evaluarea alinierii
sectorului lor financiar la obiectivele de durabilitate.
Autoritățile europene de supraveghere și Banca Centrală Europeană, în domeniile lor respective,
urmăresc cele mai recente evoluții ale pieței în materie de investiții durabile.
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b) Comisia acceptă recomandarea 6 (b).
Comisa va continua să facă un bilanț periodic al progreselor înregistrate și să își revizuiască acțiunile.
Comisia va prezenta un raport cu privire la punerea în aplicare a strategiei până la sfârșitul anului
2023 și va sprijini în mod activ statele membre în eforturile lor de punere în aplicare.
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