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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV: 

„UDRŽATEĽNÉ FINANCOVANIE: NA PRESMEROVANIE FINANCOVANIA SMEROM 

K UDRŽATEĽNÝM INVESTÍCIÁM SÚ POTREBNÉ SÚDRŽNEJŠIE OPATRENIA EÚ“ 

 

ZHRNUTIE 

I. Odpovede Komisie a Európskej investičnej banky na zhrnutie (body I – IX): 

Udržateľné financovanie zohráva kľúčovú úlohu pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody, ako aj 

medzinárodných záväzkov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti. Ide o doplnok k verejnému 

financovaniu a uskutočňuje sa prostredníctvom nasmerovania súkromných investícií do prechodu na 

hospodárstvo, ktoré je klimaticky neutrálne, odolné proti zmene klímy, udržateľné a efektívne 

využívajúce zdroje. 

Komisia zamerala svoje úsilie na prijímanie právnych predpisov v oblasti udržateľného financovania, 

ktoré je stále dôležitejšie vzhľadom na potrebu udržateľnej obnovy po kríze spôsobenej pandémiou 

COVID-19. 

V stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo zverejnenej 6. júla 2021 sa identifikujú 

oblasti, v ktorých sú potrebné dodatočné opatrenia, aby sa podporil prechod finančného systému 

smerom k udržateľnosti. Iniciatívy v rámci tejto stratégie zdôrazňujú globálne vedúce postavenie EÚ 

pri stanovovaní medzinárodných noriem pre udržateľné financovanie. Komisia bude pracovať v úzkej 

súčinnosti so všetkými medzinárodnými partnermi, a to aj prostredníctvom Medzinárodnej platformy 

pre udržateľné financovanie, a bude spolupracovať na budovaní silného medzinárodného systému 

udržateľného financovania. 

K tejto stratégii je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa informuje o pokroku 

vo vykonávaní opatrení v rámci akčného plánu z roku 2018. Akčný plán z roku 2018 obsahoval desať 

kľúčových opatrení, ktoré možno rozdeliť do troch kategórií: presmerovanie kapitálových tokov do 

udržateľnejšieho hospodárstva, uplatňovanie hľadiska udržateľnosti v riadení rizík a posilnenie 

transparentnosti a trvalosti. 

Komisia okrem toho s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % a dosiahnuť do roku 2050 

klimaticky neutrálnu Európu predložila balík Fit for 55 (júl 2021), ktorý zahŕňa rozsiahle oblasti 

politiky. 

Väčšina opatrení z roku 2018 sa dokončila. Výsledkom je prijatie nariadenia o zverejňovaní 

informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, nariadenia o taxonómii EÚ, delegovaného 

aktu v oblasti klímy v rámci taxonómie EÚ (jún 2021) a delegovaného aktu, ktorým sa stanovujú 

požiadavky na podávanie správ o hospodárskej činnosti finančných a nefinančných spoločností (júl 

2021). Podľa uvedeného delegovaného aktu o požiadavkách na podávanie správ sa v rámci povinného 

zverejňovania poskytujú jednotné a transparentné informácie o výkonnosti spoločností z hľadiska 

životného prostredia a o aktívach, ktoré financujú. Investorom a verejnosti to pomôže pochopiť cestu 

spoločnosti smerom k dosiahnutiu environmentálnej udržateľnosti a prijímať informované 

rozhodnutia. Okrem toho akčný plán z roku 2018 povedie k prijatiu delegovaného aktu o taxonómii 

v súvislosti so zvyšnými štyrmi environmentálnymi cieľmi. 

Komisia v apríli 2021 prijala návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov. 

V smernici sa s výhradou jej prijatia Radou a Parlamentom rozšíri rozsah vykazovania na všetky 

veľké spoločnosti a všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch (okrem kótovaných 

mikropodnikov); požaduje audit (uistenie) v prípade vykazovaných informácií; zavádzajú 
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podrobnejšie požiadavky na vykazovanie a požiadavka vykazovania podľa povinných štandardov EÚ 

týkajúcich sa vykazovania informácií o udržateľnosti; od spoločností bude vyžadovať, aby 

vykazované informácie označovali digitálne tak, aby boli strojovo čitateľné a poskytovali sa 

jednotnému európskemu prístupovému bodu stanovenému v akčnom pláne únie kapitálových trhov. 

Komisia zahrnula aspekty nariadenia o taxonómii do rozpočtu EÚ vždy, keď to bolo možné. Zásada 

„nespôsobovať významnú škodu“ sa vo veľkej miere uplatňuje v rámci rozpočtu EÚ prostredníctvom 

viacerých nástrojov a regulačných ustanovení. Transponovala sa do Mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, ktorý je najrozsiahlejším programom viacročného finančného rámca (VFR) na roky 

2021 – 2027. Musí sa zohľadniť pri vykonávaní všetkých programov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

o spoločných ustanoveniach. V právnych aktoch, ktoré sú základom ďalších výdavkových programov, 

sa predpokladajú v zásade rovnocenné kritériá, ako napríklad overovanie udržateľnosti, overovanie 

zohľadnenia problematiky zmeny klímy a zoznamy vylúčenia, aby sa zabezpečilo, že financovanie 

EÚ nespôsobí škodu na životnom prostredí. Pokiaľ ide o budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku 

(SPP), dodržiavaním sociálnej a posilnenej podmienenosti sa primerane zabezpečí vykonávanie 

zásady „nespôsobovať významnú škodu“. 

Klimatické koeficienty EÚ, ktoré sa používajú na meranie výdavkov v oblasti klímy vo VFR na roky 

2021 – 2027 a v nástroji Next Generation EU, sú v maximálnej možnej miere zosúladené s kritériami 

technického preverovania podľa prvého delegovaného aktu o taxonómii EÚ. V rámci klimatických 

koeficientov EÚ a metodiky sledovania opatrení v oblasti klímy v rámci rozpočtu EÚ sa uznáva aj 

úsilie a investície, na ktoré sa taxonómia nevzťahuje, alebo ktoré s ňou nie sú úplne v súlade, ale 

napriek tomu majú priaznivý účinok na klímu alebo sú dôležité pre zelenú transformáciu. 

 

ÚVOD 

03. Komisia súhlasí, že je náročné zorganizovať financovanie sociálne spravodlivého 

a environmentálne udržateľného prechodu ku klimaticky neutrálnemu a odolnému hospodárstvu. 

Európska zelená dohoda je preto pri dosahovaní tohto cieľa kľúčová, a to aj prostredníctvom akčného 

plánu pre obehové hospodárstvo a stratégie biodiverzity. 

04. Pokiaľ ide o odhad na roky 2021 – 2050 (1 bilión EUR ročne), Komisia poznamenáva, že 

v citovanej správe sa uvádza suma 28 biliónov EUR na obdobie 30 rokov, pričom 80 % (celkovo 

23 biliónov EUR alebo 0,8 bilióna EUR ročne) z tejto sumy by pochádzalo z presmerovaných 

investícií, z ktorých by sa inak financovali uhlíkovo náročné technológie, a EÚ by musela prideliť 

dodatočných 5,4 bilióna EUR, t. j. priemerný rozdiel vo výške 180 miliárd EUR ročne, na čisté 

technológie a techniky, čo sa zhoduje s odhadmi Komisie z roku 2018. 

05. – Trhy neodzrkadľujú úplné sociálne a environmentálne náklady hospodárskych činností 

Komisia súhlasí, že súčasné stanovovanie cien na finančných trhoch nezohľadňuje environmentálne 

externality. Zatiaľ čo Komisia prijíma ambiciózne opatrenia v súvislosti s politikou v oblasti klímy, 

takisto uznáva, že aj štruktúry finančného trhu zohrávajú v rámci prechodu dôležitú úlohu a tieto 

v súčasnosti nie sú vhodné na začleňovanie aspektov udržateľnosti. 

Komisia zároveň stanovila fázový prístup, v ktorom sa zameriava na riziká vyplývajúce zo zmeny 

klímy a environmentálne riziká a na ktorý by mali nadväzovať ďalšie opatrenia, ktoré by mohli 

zahŕňať aj sociálne aspekty. 

– Nedostatočná transparentnosť a zverejňovanie informácií o udržateľných činnostiach 

Požiadavky týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania informácií sú upravené v nariadení 

o taxonómii EÚ, ktoré je podporené delegovanými aktmi, ako sa stanovuje v taxonómii EÚ. 

Prijatím smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (ktorou sa zlepšuje 

predchádzajúca smernica o nefinančnom vykazovaní) a ďalších opatrení, ktoré sa v rastúcej miere 
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uplatňujú v rámci hospodárstva (dokonca majú vplyv aj na aktualizáciu environmentálnych 

štatistických účtov), sa bude pôsobiť aj proti environmentálne klamlivým tvrdeniam (tzv. 

greenwashing), pričom budú spoľahlivou referenciou na stanovenie toho, do akej miery sú 

hospodárske činnosti ekologické. 

– Niektoré udržateľné investície čelia potenciálne vyšším rizikám a nákladom financovania 

Komisia uznáva, že odhady potrieb udržateľných investícií sa môžu časom meniť a verejná podpora 

pri financovaní a získavaní prostriedkov je mimoriadne dôležitá. Komisia preto podporuje členské 

štáty mnohými spôsobmi, a to prostredníctvom rozpočtu EÚ a Nástroja EÚ na obnovu (Next 

Generation EU), prostredníctvom špecializovaných projektov technickej podpory (napríklad projektov 

týkajúcich sa zeleného rozpočtovania a zelenej dane) a iných nástrojov. 

06. Komisia prijala v júli 2021 na základe komplexných diskusií s členskými štátmi a rôznymi 

európskymi orgánmi, ako aj informácií získaných v rámci verejnej konzultácie stratégiu financovania 

prechodu na udržateľné hospodárstvo. Táto stratégia nadväzuje na opatrenia akčného plánu z roku 

2018 a bude sa ňou ďalej rozvíjať oblasť udržateľného financovania. V stratégii sa stanovuje 

prierezový plán s novými opatreniami na presmerovanie súkromných investícií do udržateľných 

projektov a činností s cieľom podporiť jednotlivé opatrenia uvedené v Európskej zelenej dohode. 

Komisia uznáva, že na účely riadneho prechodu je potrebná úplná transparentnosť v súvislosti 

s expozíciou voči rizikám vyplývajúcim zo zmeny klímy vrátane prípadných uviaznutých aktív a ich 

vplyvom na finančnú stabilitu. Táto stratégia je ďalšou dôležitou časťou budúceho rámca pre 

udržateľné financovanie. 

09. Cieľ, ktorým je vynaložiť 30 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy, sa vzťahuje na rozpočet 

EÚ spolu s nástrojom Next Generation EU, čoho výsledkom je 625 miliárd EUR na výdavky v oblasti 

klímy na obdobie 2021 – 2027. Týka sa to aj mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti so 

sektorovým cieľom na úrovni 37 %. 

Okrem rozpočtových prostriedkov na opatrenia v oblasti klímy v rámci rozpočtu EÚ sa v súvislosti 

s otázkami životného prostredia vyhradia ďalšie zdroje, ako napríklad ročný podiel 7,5 % z rozpočtu 

EÚ v roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027 na podporu biodiverzity, ako aj vnútroštátne 

spolufinancovanie a súkromné investície s cieľom poskytnúť potrebnú finančnú rezervu pre investície 

do udržateľnosti. 

Okrem toho zlepšenie odhadov týkajúcich sa opatrenia nulového znečistenia a opatrení obehového 

hospodárstva (v rámci Európskej zelenej dohody) a ich podpory povedie k ďalším možnostiam 

financovania na dosiahnutie environmentálnych cieľov. Investície okrem toho v mnohých prípadoch 

vytvárajú synergie v rámci viacerých environmentálnych cieľov, ako napríklad súbežné prispievanie 

k opatreniam v oblasti klímy a v oblasti biodiverzity. 

 

PRIPOMIENKY 

22. Platforma pre udržateľné financovanie zriadená v rámci taxonómie EÚ, ktorá začala formálne 

svoju činnosť na jeseň 2020, je poverená predložením správy o zostávajúcich štyroch 

environmentálnych cieľoch stanovených v taxonómii EÚ a o prípadnom rozšírení rozsahu taxonómie 

EÚ na sociálne ciele, ako aj o rozvoji taxonómie, pokiaľ ide o hospodárske činnosti, ktoré nemajú 

výrazný vplyv na environmentálnu udržateľnosť, a hospodárske činnosti, ktoré významne poškodzujú 

environmentálnu udržateľnosť. 

Komisia zároveň pracuje na prudenciálnych pravidlách, do ktorých sa zahrnú riziká vyplývajúce zo 

zmeny klímy. 

23. Spoločná odpoveď na body 23 až 24: 

Komisia uznáva, že je potrebné ďalej rozvíjať systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a iné 

opatrenia. Komisia v rámci prebiehajúcej reformy EU ETS zvažuje rozšíriť EU ETS na sektor 
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dopravy a budov a doplniť tento systém mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach 

(CBAM) a podpornými reformami environmentálnej dane. Komisia zároveň zdôrazňuje, že v ďalších 

sektorovo špecifických nariadeniach sa vo väčšej miere zohľadňujú aspekty klímy. Legislatívnym 

balíkom Fit for 55 sa ešte viac posilňuje hospodársky signál. 

26. Komisia uznáva, že postupné rušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie je dôležitou pákou 

na plnenie jej environmentálnych cieľov. Komisia na tom aktívne pracuje prostredníctvom podpory 

najlepších postupov a budovania zapojenia všetkých členských štátov (napríklad prostredníctvom 

projektov nástroja technickej podpory, ekologizácie rozpočtov a reformy zdaňovania). 

27. Spoločná odpoveď na body 27 až 28: 

Pracovný dokument útvarov Komisie priložený k stratégii financovania prechodu na udržateľné 

hospodárstvo, ktorú Komisia prijala v júli 2021, obsahuje zhodnotenie pokroku dosiahnutého 

v súvislosti s akčným plánom z roku 2018. Komisia uznáva, že vykonávanie akčného plánu sa 

v určitej miere oneskorilo. Treba však podotknúť, že zostavenie klasifikácie zelených činností 

(vrátane opatrení v oblasti energetiky) je zložitou operáciou, ktorá si vyžadovala rozsiahlu spoluprácu 

s odborníkmi, zainteresovanými stranami a predovšetkým členskými štátmi EÚ. 

29. Komisia uznala, že výsledky opatrení akčného plánu sa môžu monitorovať lepšie. Transformácia 

finančného systému vrátane rastúceho využívania pravidiel taxonómie, zahrnutia dlhodobých 

environmentálnych rizík a zlepšeného podávania správ o udržateľnosti sa však odrazí aj v postupoch 

financovania, a to prostredníctvom lepšieho podávania správ v oblasti udržateľnosti a životného 

prostredia, a v postupoch overovania, čo bude mať viditeľné účinky na udržateľné financovanie. 

32. Taxonómia EÚ vyžaduje, aby sa ekologickosť investícií merala v súlade s pravidlami EÚ, čím sa 

zvýši transparentnosť a podporí zodpovedné prijímanie rozhodnutí. 

Finančné a nefinančné spoločnosti zverejnia informácie na základe kritérií technického preverovania 

stanovených v taxonómii EÚ. 

35. Spoločná odpoveď na body 35 až 36: 

V doplňujúcich legislatívnych návrhoch sa podrobnejšie objasní udržateľnosť určitých činností 

v rámci nariadenia o taxonómii vrátane poľnohospodárstva, jadrovej energie a zemného plynu. 

Okrem toho na to, aby sa trhu mohli poskytnúť relevantné kritériá, budú uvedené odvetvia (výroba 

elektrickej energie zo zemného plynu a jadrová energia) podrobené ďalšej analýze. 

42. Rámec environmentálnej značky EÚ je dobrovoľnou schémou overenou treťou stranou zriadenou 

v roku 1992 [nariadenie (ES) č. 66/2010]. 

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje vypracovanie kritérií, ktoré musia finančné produkty spĺňať, 

aby mohli byť označené environmentálnou značkou EÚ, ako aj požiadavky na overovanie. 

Podľa nariadenia o environmentálne značke EÚ každý členský štát určí príslušný orgán (môže to byť 

súkromný alebo verejný subjekt) poverený overením toho, či finančné produkty, v prípade ktorých sa 

žiada o environmentálnu značku EÚ, spĺňajú kritériá pre túto značku, a to predtým, ako sa označia 

environmentálnou značkou EÚ. Komisia vypracuje návrh používateľskej príručky pre príslušné 

orgány, ktorá bude obsahovať inštrukcie a usmernenia, ako overiť súlad s kritériami pre 

environmentálnu značku EÚ. 

Členské štáty sú zodpovedné za určenie príslušných orgánov, ale v prílohe V k nariadeniu 

o environmentálnej značke EÚ sa stanovujú všeobecné požiadavky týkajúce sa týchto orgánov. 

Komisia v súlade s článkom 13 nariadenia o environmentálnej značke EÚ vytvorí pracovnú skupinu 

príslušných orgánov („fórum príslušných orgánov“) s cieľom podporiť dôsledné vykonávanie 

nariadenia o environmentálnej značke EÚ príslušnými orgánmi. Produkty s environmentálnou 

značkou EÚ patria navyše do právomoci orgánov dohľadu nad trhom. Pokiaľ ide o overenie súladu 

podkladových investícií s kritériami taxonómie EÚ, tieto informácie sa zverejnia v súlade so 
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smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov a budú preskúmané audítormi. Príslušné 

orgány poverené overením súladu podkladových investícií finančných produktov, v prípade ktorých 

sa žiada o environmentálnu značku EÚ, s taxonómiou EÚ budú vychádzať z uvedených informácií 

preskúmaných audítormi. 

47. Pravidelná frekvencia a rozsah kontrol, ktoré majú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, sú 

stanovené v príslušných sektorových pravidlách, ako sa uvádzajú v nariadení o zverejňovaní 

informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb. V nariadení o zverejňovaní informácií 

o udržateľnosti v sektore finančných služieb sa k existujúcim zverejneným informáciám 

a informáciám o produkte požadovaným podľa týchto sektorových pravidiel pridávajú požiadavky 

týkajúce sa zverejňovania informácií o udržateľnosti. 

V otázkach a odpovediach (ktoré sa zverejnia v lete 2021) a v regulačných technických predpisoch, 

ktoré sa prijmú koncom roka 2021, sa poskytnú ďalšie usmernenia zamerané na harmonizáciu 

a objasnenie dohľadu nad uplatňovaním nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti 

v sektore finančných služieb. 

65. Systém sledovania opatrení v oblasti klímy a kritériá programu InvestEU sa museli navrhnúť 

a prijať pred konečným prijatím delegovaných aktov o taxonómii EÚ. 

V súlade s nariadením o programe InvestEU sa sledovanie opatrení v oblasti klímy a životného 

prostredia v prípade fondov programu InvestEU musí uskutočniť prostredníctvom metodiky 

sledovania EÚ, ktorá je založená na kritériách taxonómie EÚ. 

V usmerneniach týkajúcich sa sledovania opatrení v oblasti klímy a životného prostredia v rámci 

programu InvestEU sa predpokladá, že sa vo fáze schvaľovania uvedie ex ante údaj o očakávanom 

príspevku ku klimatickým a environmentálnym cieľom. Predpokladá aj podávanie správ ex post pre 

každé podporené financovanie alebo investičnú operáciu. Implementujúci partneri uvedú vo svojich 

ex post správach odchýlky vo výsledkoch od počiatočných očakávaní. 

Treba poznamenať, že v usmerneniach týkajúcich sa sledovania opatrení v oblasti klímy a životného 

prostredia v rámci programu InvestEU sa stanovuje, že implementujúci partneri majú možnosť 

sledovať operácie v oblasti klímy a životného prostredia pomocou kritérií taxonómie EÚ (po ich 

prijatí). Je preto takisto možné, aby menej skúsení implementujúci partneri používali jednoduchší 

únijný systém sledovania a úplne prešli na taxonómiu EÚ, keď bude hotová. 

66. Komisia pripomína, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je založený na dopyte 

a môže podporiť finančne životaschopný projekt s vyšším rizikovým profilom. Mnohé projekty 

adaptácie na zmenu klímy nie sú ekonomicky životaschopné, sú vykonávané verejnými orgánmi, 

a preto nie sú vždy vhodné pre návratnú podporu. Preto je zistenie, že väčšina udržateľných projektov 

sa týka zmierňovania zmeny klímy, v súlade s tým, čo by sa dalo očakávať od nástroja zameraného na 

finančne životaschopné projekty a projekty s vyšším rizikom, ktorých cieľom je mobilizovať 

súkromné financovanie. 

71. Ako sa uvádza v osobitnej správe EDA o Európskom centre investičného poradenstva (EIAH), 

EIAH by malo byť doplnkom k ostatným programom EÚ vrátane nástroja JASPERS, ktorého 

hlavnou geografickou oblasťou pôsobenia je stredná a východná Európa, a zároveň by malo zahŕňať 

sektory určené na poskytovanie podpory v oblasti technickej pomoci na účely prípravy a rozvoja 

projektov, ktoré sa majú financovať prostredníctvom grantov EŠIF. EIAH je iniciatívou založenou 

na dopyte, ktorá bola zriadená s cieľom zlepšiť kvalitu investičných projektov tak, že európskym 

predkladateľom projektov ponúka poradenskú podporu podľa individuálnych potrieb. Vymedzenie 

priorít, pokiaľ ide o služby pre jednotlivé sektory a členské štáty v rámci EIAH, je v rozpore 

s podstatou iniciatívy EFSI, ktorou je riadiť sa dopytom. 

EIAH vytvorilo rozsiahlu platformu spolupráce s národnými podpornými bankami a inštitúciami, 

ktorá zahŕňa priame financovanie a odbornú pomoc pre viaceré takéto banky a inštitúcie v krajinách 
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strednej a východnej Európy a ktorej cieľom je budovať ich kapacity na poskytovanie väčšieho 

rozsahu miestnych poradenských služieb vrátane udržateľnej infraštruktúry. Štruktúra Poradenského 

centra InvestEU má vhodnú pozíciu na to, aby mohla stavať na základoch, ktoré poskytla EIAH, a aby 

mohla riešiť určité obavy, ktoré vyjadrila expertná skupina na vysokej úrovni pre udržateľné 

financovanie v súvislosti s tvorbou udržateľných investičných projektov. 

72. Úlohou a pridanou hodnotou portálu je propagovať a zviditeľniť potenciálne investičné príležitosti 

pre predkladateľov projektov, ktorí chcú portál používať. Komisia nemá mandát na vykonávanie 

technickej a finančnej náležitej starostlivosti zverejnených návrhov projektov a na nasmerovanie 

investorov ku konkrétnym projektom. Komisia nemá ani zdroje, ani kompetencie na vykonávanie 

náležitej starostlivosti v súvislosti s projektmi. Patrí to do zodpovednosti a kompetencie potenciálnych 

investorov. 

Komisia však v súlade s článkom 26 ods. 3 nariadenia o Programe InvestEU postúpi projekty 

zverejnené na portáli InvestEU príslušným implementujúcim partnerom a, ak je to vhodné, aj 

Poradenskému centru InvestEU. 

73. Komisia súhlasí, že v niektorých plánoch chýba podrobná kvantifikácia investičných potrieb, čo 

takisto komplikuje porovnateľnosť medzi členskými štátmi. Komisia naďalej poskytuje podporu 

členským štátom a v rámci Nástroja technickej podpory spustila novú hlavnú iniciatívu s názvom 

Ekologizácia verejných financií – hodnotenie vplyvu rozpočtových a fiškálnych politík na plnenie 

vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov, ktorej cieľom je najmä pomôcť členským štátom 

budovať kapacity na účely kvantifikácie investičných potrieb, identifikácie medzier a rozvoja politiky 

na ich preklenutie. 

76. Podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je najrozsiahlejším programom v rámci 

nástroja Next Generation EU, sa vyžaduje posúdenie na základe zásady „nespôsobovať významnú 

škodu“ podľa článku 17 nariadenia o taxonómii, zatiaľ čo uplatňovanie podrobného kritéria 

„nespôsobovať významnú škodu“ prijatého v delegovaných aktoch je dobrovoľné. Podobne ako 

v prípade Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v právnych aktoch, ktoré sú základom 

ďalších výdavkových programov, predpokladajú v zásade rovnocenné kritériá (napríklad overovanie 

udržateľnosti, overovanie zohľadnenia problematiky zmeny klímy a zoznamy vylúčenia), aby sa 

zaistilo, že financovanie EÚ nespôsobí škodu na životnom prostredí. Okrem toho sa 

v medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou pripojenej k VFR 

na roky 2021 – 2027 stanovuje horizontálna zásada „nespôsobovať významnú škodu“, ktorá sa 

vzťahuje na celý VFR na roky 2021 – 2027. 

Nie je možné stanoviť univerzálnu formuláciu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ vhodnú pre 

všetky oblasti politiky v rámci rozpočtu EÚ vzhľadom na rôzne cykly vykonávania, spôsoby riadenia 

a financované činnosti. 

Komisia sa domnieva, že v rámci budúcej SPP sa zabezpečí vykonávanie zásady „nespôsobovať 

významnú škodu“ prostredníctvom sociálnej a posilnenej podmienenosti. 

77. Zásada „nespôsobovať významnú škodu“ bola začlenená do Mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti a musí sa zohľadniť pri vykonávaní všetkých fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

o spoločných ustanoveniach. 

Ako sa uviedlo v odpovedi na bod 75, rôzne cykly vykonávania, spôsoby riadenia a činnosti 

financované EÚ nie sú konzistentné s univerzálnym prístupom na stanovenie toho, či sa spôsobuje 

významná škoda na životnom prostredí. 

78. V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu nie sú investície do 

plynovej infraštruktúry povolené, s výnimkou výmeny vykurovacích systémov a kotlov na tuhé palivá 

za osobitných podmienok a iných infraštruktúr, v prípade, že sa nimi podporuje prechod na 
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obnoviteľnú energiu a môžu sa využiť na obnoviteľné zdroje energie a nízkouhlíkové zdroje energie, 

ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia o EFRR a nariadenia o Kohéznom fonde. 

Takéto obmedzené investície týkajúce sa zemného plynu by mali byť dobre odôvodnené a mali by 

prispievať k zníženiu emisií skleníkových plynov takým spôsobom, ktorý podporuje prechod ku 

klimatickej neutrálnosti. 

 

Komisia pripomína, že podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by sa opatrenia súvisiace 

s výrobou energie a/alebo tepla s využitím fosílnych palív, ako aj súvisiaca prenosová a distribučná 

infraštruktúra vo všeobecnosti nemali považovať za vyhovujúce s ohľadom na zásadu „nespôsobovať 

významnú škodu“. 

Z hľadiska zmiernenia zmeny klímy sa výnimočné opatrenia súvisiace s výrobou energie a/alebo tepla 

s využitím zemného plynu, ako aj súvisiaca prenosová a distribučná infraštruktúra môžu zaviesť 

v jednotlivých prípadoch (v súlade s prílohou III k usmerneniu týkajúcemu sa zásady „nespôsobovať 

významnú škodu“) a za predpokladu, že táto podpora prispeje k cieľom EÚ na roky 2030 a 2050 

v oblasti dekarbonizácie. Žiadne investície do výroby energie a/alebo tepla s využitím uhlia alebo 

ropy neprejdú posúdením na základe zásady „nespôsobovať významnú škodu“. 

79. Komisia poznamenáva, že metodikou sledovania opatrení v oblasti klímy, z ktorej vychádza VFR 

na roky 2021 – 2027, sa vyriešilo viacero nedostatkov metodiky, z ktorej vychádzal VFR na roky 

2014 – 2020, identifikovaných v predchádzajúcich správach EDA. 

Metodika sledovania opatrení v oblasti klímy na roky 2021 – 2027, zakotvená napríklad v nariadení 

o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, vychádza z metodiky stanovenej v nariadení 

o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020, ale bola zmenená tak, aby sa v nej zohľadnili 

aspekty kritérií taxonómie EÚ, a je základom pre sledovanie opatrení v oblasti klímy v rámci celého 

rozpočtu. 

Metodika sledovania opatrení v oblasti klímy na roky 2021 – 2027 umožňuje uznať veľké príspevky 

k opatreniam v oblasti klímy s klimatickým koeficientom 100 % na základe kritérií vychádzajúcich 

z taxonómie EÚ, ako aj obmedzenejšie príspevky k opatreniam v oblasti klímy (s koeficientom 40 %), 

a zároveň podrobnejšie posúdiť príspevok jednotlivých opatrení k cieľom v oblasti klímy a rýchlosť 

vykonávania, napríklad pokiaľ ide o rôzne opatrenia energetickej efektívnosti. 

80. Komisia pripomína, že metodika sledovania opatrení v oblasti klímy sa v rámci príprav VFR na 

roky 2021 – 2027 výrazne posilnila. Najmä prideľovanie váhy 100 % sa teraz riadi podstatne 

prísnejšími kritériami, ktoré, pokiaľ je to možné, vychádzajú z technických kritérií taxonómie EÚ, 

pričom sa posudzuje nielen zámer, ale aj účinky jednotlivých činností. 

Klimatický koeficient EÚ 40 % sa prideľuje činnostiam, ktoré hoci nespĺňajú začlenené technické 

kritériá taxonómie EÚ, prispievajú k cieľom v oblasti klímy a životného prostredia. Takéto 

hospodárske činnosti môžu byť napríklad na ceste smerom k dosiahnutiu významnej úrovne 

príspevku. 

Komisia v prípade zelených dlhopisov, ktoré vydá na účely financovania časti Mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti týkajúcej sa klímy, predloží rámec pre zelené dlhopisy, ktorý sa v čo 

najväčšej možnej miere zosúladí s navrhovanou normou pre zelené dlhopisy. Rámec EÚ pre zelené 

dlhopisy bude vychádzať z dobre známych a zavedených trhových noriem a zároveň bude 

zodpovedať osobitnej štruktúre Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kde sú okrem iného 

orgány vynakladajúce rozpočtové prostriedky oddelené od vydávajúcej inštitúcie. Investorom 

poskytne potrebné záruky, že výnosy sa skutočne použili na zelené investície. 

Komisia sa v súlade s týmto prístupom „najlepší vo svojej triede“ bude snažiť, aby bol rámec pre 

zelené dlhopisy overený nezávislou stranou. 
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Rámček 5 – Komisia upozorňuje na zásadný rozdiel medzi kritériami taxonómie EÚ, ktoré sa 

v súčasnosti zameriavajú len na činnosti s výkonnosťou nad rámec kritérií významného príspevku, 

a inými politikami EÚ, ako je SPP, ktorá zahŕňa širšie spektrum oprávnenosti na finančnú podporu 

s úrovňou ambícií, ktorá nie je nevyhnutne nižšia ako v prípade taxonómie. Táto rozličnosť sa preto 

prejavuje v sledovaní výdavkov v oblasti klímy. 

81. Komisia pripomína, že v rozpočte EÚ sa vždy, keď to bolo možné, už začlenili aspekty taxonómie 

do klimatických koeficientov EÚ, ktoré sa používajú na meranie výdavkov v oblasti klímy v rámci 

VFR na roky 2021 – 2027 a nástroja Next Generation EU. Okrem toho sa v rámci klimatických 

koeficientov EÚ a metodiky sledovania opatrení v oblasti klímy musí vo všeobecnosti v rozpočte EÚ 

takisto uznať úsilie a investície, na ktoré sa taxonómia nevzťahuje alebo ktoré s ňou nie sú úplne 

v súlade, pretože napriek tomu môžu mať priaznivý účinok na klímu alebo môžu byť dôležité pre 

zelenú transformáciu. 

Pokiaľ ide o riziko prípadnej škody spôsobenej výdavkami EÚ, Komisia odkazuje na svoju odpoveď 

na bode 75. 

Komisia považuje pravidlá stanovené v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa vzťahujú na programy 

financovania, za vhodné na dosiahnutie politických cieľov a zdôrazňuje, že úlohy verejného 

a súkromného financovania sa líšia. Komisia opakuje, že použitie taxonómie EÚ v rozhodnutiach 

o financovaní alebo v iných zložkách politiky EÚ by sa malo posudzovať na individuálnom základe 

a prerokuje sa s ostatnými inštitúciami EÚ v súlade s príslušnými legislatívnymi postupmi. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

82. Platforma pre udržateľné financovanie v súčasnosti pracuje na poradenstve určenom pre Komisiu 

v súvislosti s možným rozšírením taxonómie EÚ okrem iného na sociálne činnosti. Transformácia 

mechanizmu určovania cien v hospodárstve tak, aby odrážal skutočné náklady znečisťovania 

životného prostredia a inej degradácie životného prostredia, je procesom, na ktorom Komisia neustále 

pracuje. 

Odporúčanie 1 – Dokončiť opatrenia akčného plánu a objasniť mechanizmy dodržiavania 

predpisov a auditu 

a) Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. a). 

Nariadenie o taxonómii sa prijalo a nadobudlo účinnosť. Delegovaný akt o taxonómii EÚ v oblasti 

klímy (prijatý v júni 2021) a pripravovaný delegovaný akt o taxonómii týkajúci sa zvyšných štyroch 

environmentálnych cieľov doplnia akčný plán. 

Komisia nadväzuje na analytickú a konzultačnú prácu uskutočnenú v rámci akčného plánu v oblasti 

správy a riadenia spoločností v súlade s ročným pracovným programom Komisie na rok 2021, v rámci 

ktorého sa plánuje predloženie legislatívneho návrhu o udržateľnej správe a riadení spoločností 

s cieľom podporiť dlhodobé udržateľné a zodpovedné správanie spoločností. Cieľom je predložiť 

návrh do konca roka 2021. 

b) Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. b). 

c) Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. c). 

Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 1 písm. b) a c): 

V článku 8 nariadenia o taxonómii sa vyžaduje, aby finančné a nefinančné podniky zverejnili 

informácie o tom, ako a v akom rozsahu sú ich činnosti v súlade s nariadením o taxonómii. 
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Na povinnosť zverejňovať informácie sa vzťahuje právo obchodných spoločností (smernica 

o účtovníctve zmenená smernicou o zverejňovaní nefinančných informácií). 

Komisia v súčasnosti predložila návrh nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov, 

ktorým sa menia ustanovenia smernice o zverejňovaní nefinančných informácií (s výhradou jeho 

prijatia spoluzákonodarcami, ktoré sa očakáva v polovici roka 2022) a v ktorom sa bude vyžadovať, 

aby audítori overili, či je podávanie správ o udržateľnosti v súlade s požiadavkami (vrátane podávania 

správ o taxonómii podľa článku 8 nariadenia o taxonómii), a aby predložili svoje stanovisko. Normy 

týkajúce sa podávania správ o udržateľnosti sa vypracujú pre všetky spoločnosti, ktoré budú patriť do 

rozsahu pôsobnosti povinností podľa budúceho nariadenia o centrálnych depozitároch cenných 

papierov, t. j. pre veľké spoločnosti (kótované a nekótované), a normy pre podávanie správ MSP sa 

vypracujú pre kótované MSP. 

Pokiaľ ide o finančné produkty, v článku 8 nariadenia o taxonómii (a jeho delegovaného aktu) 

a v regulačných technických predpisoch podľa nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti 

v sektore finančných služieb (ktoré sa má prijať koncom roka 2021) sa vyžaduje zverejnenie 

informácií o súlade podkladových investícií s nariadením o taxonómii. 

Členské štáty by sa v kontexte nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore 

finančných služieb mali spoliehať na príslušné orgány, ktoré už boli v súlade so sektorovými 

pravidlami uvedenými v danom nariadení určené na účely dohľadu nad takýmto zverejňovaním a jeho 

monitorovania (t. j. orgány finančných trhov členských štátov). Tieto orgány sa budú opierať 

o informácie, ktoré zverejnia finančné a nefinančné podniky, ako sa uvádza v predchádzajúcom texte. 

Odporúčanie 2 – Lepšie prispievať k udržateľnému financovaniu stanovením ceny emisií 

skleníkových plynov 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Ako sa uznáva v tejto správe, politika EÚ v oblasti klímy využíva na dosiahnutie našich cieľov širokú 

škálu nástrojov. Balíkom Fit for 55 sa ambície ďalej zvyšujú. 

Komisia napríklad navrhuje ako súčasť tohto balíka posilniť systém EÚ na obchodovanie s emisiami 

v jeho súčasnom rozsahu a zmeniť trhovú stabilizačnú rezervu. Tieto reformy by sa premietli do 

nižšej ponuky kvót a potenciálne vyššej ceny uhlíka – hoci trh už podľa väčšiny trhových analytikov 

predvída budúce legislatívne zmeny v súlade so zvýšenou ambíciou EÚ v oblasti klímy znížiť do roku 

2030 čisté emisie aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990, ako je to zakotvené v navrhovanom 

európskom právnom predpise v oblasti klímy. 

Komisia okrem toho predloží v rámci balíka Fit for 55 návrh na zriadenie mechanizmu uhlíkovej 

kompenzácie na hraniciach (alebo CBAM). 

Podobne sa vo finančnom sektore v rámci stratégie financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo 

predložili návrhy na začlenenie rizík v oblasti udržateľnosti do rámca finančného systému. 

87. Komisia pripomína, že fond EFSI je založený na dopyte a môže podporovať finančne 

životaschopné projekty s vyšším rizikovým profilom. Mnohé projekty adaptácie na zmenu klímy nie 

sú ekonomicky životaschopné, sú vykonávané verejnými orgánmi, a preto nie sú vhodné pre návratnú 

podporu. Preto je zistenie, že väčšina udržateľných projektov sa týka zmierňovania zmeny klímy, 

v súlade s tým, čo sa môže očakávať od nástroja zameraného na finančne životaschopné projekty 

a projekty s vyšším rizikom, ktorých cieľom je mobilizovať súkromné financovanie. 

V súlade s nariadením o programe InvestEU sa sledovanie opatrení v oblasti klímy a životného prostredia 

v prípade programu InvestEU má uskutočniť prostredníctvom únijného systému sledovania, v rámci 

ktorého sa budú vhodným spôsobom uplatňovať kritériá taxonómie EÚ. Príslušné navrhované kritériá 
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taxonómie EÚ sú zohľadnené v únijnom systéme sledovania a implementujúci partneri môžu okrem toho 

plne sledovať operácie v oblasti klímy a životného prostredia pomocou kritérií významného príspevku 

v rámci taxonómie EÚ (po ich prijatí). Tento systém poskytuje flexibilitu menej skúseným 

implementujúcim partnerom, aby mohli používať jednoduchší únijný systém sledovania a úplne prešli na 

taxonómiu EÚ, keď bude hotová. V usmerneniach týkajúcich sa sledovania opatrení v oblasti klímy 

a životného prostredia v rámci programu InvestEU sa stanovuje podávanie správ o výsledkoch v oblasti 

klímy a životného prostredia ex ante, ako aj ex post, a to na základe výsledkov. 

Odporúčanie 3 – Podávať správy o výsledkoch programu InvestEU v oblasti klímy a životného 

prostredia 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Odporúčanie 4 – Vytvoriť databázu udržateľných projektov 

a) Komisia prijíma odporúčanie 4 písm. a). 

Poradenské centrum InvestEU sa bude snažiť vo väčšej miere zameriavať na projekty, ktoré by 

prípadne mohli byť financované z Fondu InvestEU. Ak to bude možné a v závislosti od záujmu 

predkladateľov projektov sa budú priorizovať oblasti a sektory, ktoré najviac potrebujú investície 

v oblasti klímy a životného prostredia vrátane adaptácie na zmenu klímy, prírodného kapitálu, 

energetickej efektívnosti a obehového hospodárstva. EIB navyše aktívne vyvíja novú poradenskú 

podporu a zároveň podporu prostredníctvom existujúcich mandátov ako EIAH a JASPERS pre 

klientov z verejného aj súkromného sektora, ako sa stanovuje v Pláne klimatickej banky, zapojením sa 

v členských štátoch, v ktorých môže aktívna podpora pomôcť vytvoriť väčšiu databázu opatrení 

v oblasti klímy a environmentálne udržateľných investícií. V roku 2021 sa už realizujú alebo vyvíjajú 

viaceré línie poradenskej podpory vrátane okrem iného workshopov členských štátov týkajúcich sa 

financovania v oblasti energetiky so zameraním na strednú a východnú Európu, Zeleného portálu pre 

sprostredkovateľské banky a nadchádzajúceho plánu EIB týkajúceho sa adaptácie na rok 2021. 

b) Komisia prijíma odporúčanie 4 písm. b). 

89. Univerzálna formulácia zásady „nespôsobovať významnú škodu“ vhodná pre všetky oblasti 

politík rozpočtu EÚ nie je vzhľadom na rôzne cykly vykonávania, spôsoby riadenia a financované 

činnosti potrebná ani vhodná. Neznamená to, že v politikách Únie neexistujú záruky proti škode na 

životnom prostredí. 

Komisia sa domnieva, že v rámci budúcej SPP sa zabezpečí vykonávanie zásady „nespôsobovať 

významnú škodu“ prostredníctvom sociálnej a posilnenej podmienenosti. 

Uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v zmysle článku 17 nariadenia o taxonómii 

EÚ je podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti povinné. Členské štáty musia 

v prípade každej reformy a investície preukázať, že sa zásada „nespôsobovať významnú škodu“ 

dodržiava pre všetky zahrnuté environmentálne ciele. Ak sa to nepreukáže, nebude akceptovaný 

žiadny národný plán obnovy a odolnosti. Komisia poskytla členským štátom usmernenie k tomu, ako 

možno preukázať dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“. Toto usmernenie je z veľkej 

časti založené na taxonómii EÚ, ale ponecháva sa ním flexibilita. Členským štátom sa tak napríklad 

umožňuje, aby preukázali dodržiavanie zásady aj v prípade investícií, ktoré nepatria do taxonómie. 

90. Z rozpočtu EÚ sa prostredníctvom rôznych cyklov a metodík financuje veľmi široké spektrum 

činností. Z rozpočtu EÚ sa okrem toho financujú činnosti, na ktoré sa nevzťahuje taxonómia EÚ, 

alebo činnosti, ktoré hoci nespĺňajú prísne technické kritériá taxonómie EÚ, prispievajú k cieľom EÚ 

v oblasti klímy. Z tohto dôvodu EÚ uplatňuje v prípade VFR na roky 2021 – 2027 metodiku EÚ pre 

sledovanie opatrení v oblasti klímy, ktorá vždy, keď je to možné a vhodné, zohľadňuje kritériá 

taxonómie EÚ. 
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Príspevok rozpočtu EÚ k opatreniam v oblasti klímy sa odhaduje ex ante a vypočíta ex post na 

základe tejto verejnej a transparentnej metodiky, ktorá je už zakotvená vo viacerých právnych aktoch. 

Cieľom tejto metodiky je zohľadniť všetky činnosti, ktoré prispievajú k cieľom EÚ v oblasti klímy. 

Používaný systém váženia vychádza z technických kritérií taxonómie EÚ a je s nimi v maximálnej 

možnej miere zosúladený. Záväzok venovať ekvivalent aspoň 30 % výdavkov VFR na roky 2021 –

 2027 na ciele v oblasti klímy je založený na tejto metodike. 

Na niektoré investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa taxonómia EÚ 

nevzťahuje. Iné investície zase nespĺňajú všetky kritériá taxonómie EÚ. Oba druhy investícií však 

môžu prispieť k úsiliu EÚ v boji proti zmene klímy. Rámec EÚ pre zelené dlhopisy, ktorý sa uvádza 

aj v našej odpovedi na bode 79, poskytne investorom všetky relevantné informácie. 

Odporúčanie 5 – Uplatňovať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ a kritériá taxonómie EÚ 

konzistentne v rámci celého rozpočtu EÚ 

a) Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 5 písm. a). 

Komisia sa v oznámení o Európskej zelenej dohode zaviazala v súlade so svojimi záväzkami podľa 

Parížskej dohody k vykonávaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ ako základnej zásady 

svojich opatrení. 

V praxi sa to premietlo do záväzku uvedeného v medziinštitucionálnej dohode pripojenej k VFR na 

roky 2021 – 2027 uplatňovať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ pri navrhovaní začleňovania 

opatrení v oblasti klímy a biodiverzity. 

Aby sa zabezpečilo uplatňovanie tejto zásady, rozpočet EÚ obsahuje viacero záruk, ktoré pôsobia 

v súčinnosti s hlavnými cieľmi jednotlivých fondov. Premieta sa to napríklad do overovania 

udržateľnosti programov, v rámci ktorých sa investuje do infraštruktúr, do sociálnej a posilnenej 

podmienenosti v budúcej SPP, alebo do zoznamov investícií, ktoré sa nemôžu financovať z rozpočtu 

EÚ. 

Táto zásada sa na základe návrhov Komisie podľa potreby začlenila do príslušných právnych 

predpisov, ako je nariadenie o spoločných ustanoveniach a Mechanizmus na podporu obnovy 

a odolnosti, s priamym prepojením na taxonómiu EÚ. 

Komisia sa domnieva, že jednotné uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ taxonómie 

EÚ v celom rozpočte EÚ nie je ani uskutočniteľné, ani vhodné, a to vzhľadom na rozličnosť 

výdavkových programov EÚ, pokiaľ ide o cykly, spôsoby riadenia, zahrnuté činnosti a konečné ciele. 

b) Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 5 písm. b). 

Komisia zváži, ako zahrnúť vhodný odkaz na zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ do 

pripravovaného návrhu revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách, pričom zohľadní jeho 

rozsah pôsobnosti a diferencovanú povahu rozpočtu Únie. Komisia však v tejto fáze nemôže prijať 

záväzky, pokiaľ ide o presný obsah budúceho legislatívneho návrhu. 

Komisia takisto pripomína, že sa zaviazala vykonávať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ 

v medziinštitucionálnej dohode pripojenej k VFR na roky 2021 – 2027, ktorá sa vzťahuje na všetky 

programy VFR. Komisia plne dôveruje záväzku partnerov vyplývajúcemu z tejto dohody. 

c) Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 5 písm. c). 

Ako sa uvádza v nedávnom oznámení z júna 2021 o výkonnostnom rámci pre rozpočet EÚ, Komisia 

posilnila svoju metodiku sledovania opatrení v oblasti klímy pre VFR na roky 2021 – 2027. Zaviedla 

najmä podstatné zlepšenie, ktorým je prechod od tzv. ukazovateľov OECD z Ria používaných vo 

VFR na roky 2014 – 2020 ku klimatickým koeficientom EÚ používaným vo VFR na roky 2021 –
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 2027. Tieto klimatické koeficienty EÚ, ktoré sa zakotvili vo viacerých základných aktoch, sú 

v maximálnej možnej miere zosúladené s kritériami technického preverovania podľa prvého 

delegovaného aktu o taxonómii EÚ. 

Metodika sledovania Komisie okrem toho zabezpečuje, že sa klimatické koeficienty prideľujú 

konzistentným spôsobom v rámci všetkých výdavkových programov EÚ. 

Cieľ začleňovania problematiky zmeny klímy na úrovni 30 % bol stanovený vzhľadom na tieto 

koeficienty a pokrok v dosahovaní tohto cieľa sa musí stanoviť na tomto základe. Taxonómia EÚ nie 

je konečná a pravdepodobne sa bude v rámci legislatívneho postupu vyvíjať, takže jej používanie na 

meranie príspevku rozpočtu EÚ k úsiliu EÚ v oblasti klímy by znemožnilo mať stabilné časové rady. 

Takisto treba poznamenať, že podrobné informácie potrebné na úplné uplatňovanie požiadaviek 

taxonómie EÚ nie sú v prípade výdavkových programov v nepriamom a zdieľanom riadení ani 

dostupné, ani sa nevyžaduje, aby ich členské štáty alebo implementujúci partneri poskytovali. 

Informácie nie sú úplné ani v prípade niektorých výdavkových programov s priamym riadením. 

d) Komisia prijíma toto odporúčanie 5 písm. d). 

Komisia bude prostredníctvom metodiky EÚ v oblasti klímy podávať správy o pokroku v dosahovaní 

klimatického cieľa na úrovni 30 %. Tieto údaje sa doplnia informáciami o sume výdavkov patriacich 

do oblastí intervencie metodiky EÚ v oblasti klímy, ktorým sa pridelil koeficient 100 % na základe 

toho, že spĺňajú kritériá technického preverovania taxonómie EÚ týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy 

alebo adaptácie na zmenu klímy. 

Týmto podávaním správ sa vzhľadom na to, ako bolo navrhnuté, poskytne čiastočný obraz 

o príspevku rozpočtu EÚ k cieľom EK v oblasti klímy. V prípade zdieľaného riadenia bude vychádzať 

z existujúcich údajov, ktoré poskytnú členské štáty. 

91. Táto správa je súčasťou pracovného dokumentu útvarov Komisie pripojeného k novoprijatej 

stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo. 

V tejto novoprijatej stratégii a navrhovanom legislatívnom balíku sa stanovujú ďalšie kroky smerom 

k dosiahnutiu ambicióznych cieľov Komisie. 

Finančné inštitúcie hlavne uverejnia vlastné plány týkajúce sa prechodu na udržateľnosť 

a dekarbonizácie vrátane strednodobých a dlhodobých cieľov a spôsobu, ako plánujú znížiť svoju 

environmentálnu stopu. Táto väčšia transparentnosť cieľov, ukazovateľov, vymedzení a metodík zase 

umožní monitorovanie účinnosti opatrení v priebehu času. 

V návrhu smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, s výhradou jeho prijatia Radou 

a Európskym parlamentom, sa vyžaduje, aby veľké spoločnosti a kótované spoločnosti EÚ vrátane 

bánk, poisťovateľov a investorov zverejnili svoje ciele v oblasti udržateľnosti a pokrok, ktorý dosiahli 

pri ich plnení. 

Okrem toho Komisia posilní zverejňovanie informácií a účinnosť opatrení v oblasti dekarbonizácie zo 

strany účastníkov finančného trhu pre všetky investičné produkty, pričom bude vychádzať 

z regulačných technických predpisov vypracovaných podľa nariadenia o zverejňovaní informácií 

o udržateľnosti v sektore finančných služieb. 

Platforma pre udržateľné financovanie sa okrem toho podľa článku 20 nariadenia o taxonómii 

poveruje monitorovaním trendov na úrovni Únie a členských štátov súvisiacich s tokmi kapitálu do 

udržateľných investícií a pravidelným podávaním správ o týchto trendoch Komisii. Táto práca sa 

začne už v roku 2021. 
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Odporúčanie 6 – Monitorovať výsledky akčného plánu a akýchkoľvek budúcich stratégií 

udržateľného financovania a podávať o nich správy 

a) Komisia prijíma odporúčanie 6 písm. a). 

Platforma pre udržateľné financovanie sa podľa článku 20 nariadenia o taxonómii poveruje 

monitorovaním trendov na úrovni Únie a členských štátov súvisiacich s tokmi kapitálu do 

udržateľných investícií a pravidelným podávaním správ o týchto trendoch Komisii. Táto práca sa 

začne v roku 2021. 

Od júna 2021 je ukazovateľ zachytávajúci vývoj na trhu so zelenými dlhopismi už zahrnutý 

v nedávno spustenom súbore nástrojov únie kapitálových trhov a v súčasnosti prebiehajú rokovania 

o jeho zahrnutí do ďalších súborov ukazovateľov. 

Komisia okrem toho preskúma možné opatrenia týkajúce sa pomoci členským štátom pri posudzovaní 

súladu ich finančného sektora s cieľmi v oblasti udržateľnosti. 

Európsky orgán dohľadu a Európska centrálna banka sledujú vo svojich príslušných oblastiach 

najnovší vývoj trhu v oblasti udržateľných investícií. 

b) Komisia prijíma odporúčanie 6 písm. b). 

Komisia bude naďalej pravidelne hodnotiť pokrok a preskúmavať svoje opatrenia. Komisia podá 

správu o vykonávaní tejto stratégie do konca roka 2023 a bude aktívne podporovať členské štáty v ich 

úsilí o vykonávanie. 

 

 

 


