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Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά: Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου
εκδίδει χάρτη πορείας για πιο πράσινη και καθαρή οικονομία
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού
επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, όπου διατυπώνονται στρατηγικές
συστάσεις για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τις βιώσιμες επενδύσεις.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της για βιώσιμα χρηματοοικονομικά
με βάση τις εν λόγω συστάσεις. Η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμα χρηματοοικονομικά
αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της Επιτροπής,
καθώς και μία από τις βασικές ενέργειες για την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και
της Ατζέντας της ΕΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 που
συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, χρειάζονται περίπου 180 δισ. EUR πρόσθετων επενδύσεων κάθε χρόνο. Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών,
καθώς μεγάλα ποσά ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν προς τέτοιου είδους
βιώσιμες επενδύσεις. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών στον
τομέα αυτό και να βοηθήσει τους επενδυτές που ενδιαφέρονται συνειδητά για τη βιωσιμότητα στην
επιλογή κατάλληλων έργων και επιχειρήσεων.
Ο αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η υπογραφή της
συμφωνίας του Παρισιού το 2015 αποτέλεσε ορόσημο για ολόκληρο τον κόσμο και για την παγκόσμια
οικονομία. Πορευόμαστε προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπου η ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές και οι έξυπνες τεχνολογίες βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, ενισχύουν τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, χωρίς να καταστρέφουν τον πλανήτη μας. Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση ενός βιώσιμου
μέλλοντος. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το εξαίσιο έργο της ΟΕΥΕ, το οποίο αποτελεί εξαιρετική
συνεισφορά στην επικείμενη στρατηγική μας.»
Ο αντιπρόεδρος Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την
ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η ΕΕ βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στην αποδοτική
χρήση των πόρων και τις κοινωνικές υποδομές, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων ,το οποίο εστιάζει ολοένα περισσότερο στην κλιματική δράση. Ταυτόχρονα, η
δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τους ιδιώτες επενδυτές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
επιτευχθεί η μετάβαση σε μια πιο καθαρή, πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλική
οικονομία. Η τελική έκθεση της ΟΕΥΕ μας προσφέρει έναν χάρτη πορείας προς αυτήν ακριβώς την
κατεύθυνση και χαιρετίζουμε την πολύτιμη συμβολή της σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα.»
Η σημερινή τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου καταγράφει τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ ως προς την ανάπτυξη μιας βιώσιμης χρηματοοικονομικής
πολιτικής. Προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας να
επανασυνδεθεί με την πραγματική οικονομία, στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική ως προς τη
χρήση των πόρων και πιο κυκλική οικονομία. Η ομάδα υποστηρίζει ότι ο επαναπροσανατολισμός των
ροών επενδύσεων προς μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα θα βελτιώσει επίσης τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η έκθεση προτείνει:
- ένα σύστημα ταξινόμησης, ή «ταξινομίας», για να καταστεί σαφές στην αγορά τι είναι «βιώσιμο»
- αποσαφήνιση των καθηκόντων των επενδυτών όσον αφορά την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου
χρηματοπιστωτικού συστήματος
- βελτίωση της δημοσίευσης στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις σχετικά
με τον τρόπο που συνυπολογίζεται η βιωσιμότητα στη λήψη των αποφάσεών τους
- ένα σήμα σε επίπεδο ΕΕ για τα πράσινα επενδυτικά ταμεία
- να συμπεριληφθεί η βιωσιμότητα στις εντολές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ)

- ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τα πράσινα ομόλογα.
Η έκθεση της ομάδας θα αποτελέσει τη βάση του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης της Επιτροπής για
βιώσιμα χρηματοοικονομικά, το οποίο θα υποβληθεί εντός των προσεχών εβδομάδων. Τόσο τα
πορίσματα της έκθεσης όσο και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής θα συζητηθούν σε διάσκεψη υψηλού
επιπέδου στις 22 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες.
Ιστορικό του φακέλου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός χρηματοπιστωτικού
συστήματος που στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2015, συνήφθησαν εμβληματικές διεθνείς
συμφωνίες, τόσο με την έγκριση της Ατζέντας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η ίδια η ΕΕ έχει θέσει
φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, μέσω του πλαισίου πολιτικής για
το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, της ενεργειακής ένωσης και του σχεδίου δράσης για την κυκλική
οικονομία.
Οι δεσμεύσεις αυτές, καθώς και η αυξημένη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη αντιμετώπισης
των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των κινδύνων για τη βιωσιμότητα, απαιτούν μια αποτελεσματική
στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Η Επιτροπή σύστησε την ανεξάρτητη ομάδα
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου τον Δεκέμβριο του 2016. Αποτελείται από 20 ανώτερους
εμπειρογνώμονες από την κοινωνία των πολιτών, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο
και παρατηρητές από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, με πρόεδρο τον κ. Christian Thimann.
Οι εργασίες για ορισμένες από τις βασικές συστάσεις της έκθεσης βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο
στάδιο, όπως συζητήθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της ομάδας της 13ης Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή έχει
προτείνει να συμπεριληφθούν παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση
(ΠΚΔ) στις εντολές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Επιπλέον, η Επιτροπή διενήργησε, από τις 13
Νοεμβρίου 2017 έως τις 22 Ιανουαρίου 2018, δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα καθήκοντα των
θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων ως προς τη βιωσιμότητα.
Η ΟΕΥΕ έλαβε υπόψη τις σχετικές εργασίες όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον και τα βιώσιμα
χρηματοοικονομικά, μεταξύ άλλων: τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2017· και τις
τελικές συστάσεις της έκθεσης που δημοσίευσε η ειδική ομάδα υπό την καθοδήγηση του κλάδου σχετικά
με τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD) στις 29 Ιουνίου
2017. Η ομάδα διενήργησε επίσης δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις από τους
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να τεκμηριώσει τις τελικές συστάσεις της.
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