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Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τους
κανόνες γνωστοποίησης για τις βιώσιμες επενδύσεις
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες για τις απαιτήσεις
γνωστοποίησης που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας.
Οι συμφωνηθέντες κανόνες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τους
δημιουργούς χρηματοοικονομικών προϊόντων και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στους
τελικούς επενδυτές. Οι κανόνες αυτοί, που για πρώτη φορά προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο του
2018, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της ΕΕ, βάσει του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης
της ΕΕ και του προγράμματος για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, για σύνδεση της
χρηματοδότησης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Υποστηρίζουν επίσης τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών του 2012 και τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων
του 2016 για την κλιματική αλλαγή.
Ο νέος κανονισμός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές
και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους περιβαλλοντικούς,
κοινωνικούς ή σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνους και ευκαιρίες, στο πλαίσιο της
υποχρέωσής τους να ενεργούν προς το συμφέρον των πελατών. Θεσπίζει επίσης ενιαίους κανόνες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει
να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη συμμόρφωσή τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των
ΠΚΔ κινδύνων και ευκαιριών. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζει τις ασυμμετρίες πληροφόρησης σε
θέματα βιωσιμότητας μεταξύ τελικών επενδυτών και συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή
χρηματοοικονομικών συμβούλων. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την
ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με τον αντίκτυπο των ΠΚΔ συμβάντων στην αξία των
επενδύσεων, για παράδειγμα σε στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται σε περιοχές που απειλούνται από
πλημμύρες. Ο κανονισμός απαιτεί επίσης τη γνωστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων σε ΠΚΔ
ζητήματα, όπως στοιχεία ενεργητικού που ρυπαίνουν το νερό ή καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων.
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την
Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ δεσμεύεται πλήρως να εφαρμόσει τη συμφωνία του
Παρισιού και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Χάρη στη
σημερινή συμφωνία, είμαστε βέβαιοι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα εργάζεται για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Οι νέοι κανόνες για τις γνωστοποιήσεις θα δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές και στους
πολίτες να κάνουν πιο τεκμηριωμένες επιλογές, έτσι ώστε τα χρήματά τους να χρησιμοποιούνται πιο
υπεύθυνα και να υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα.»
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την
ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η Συμφωνία των Παρισίων αποτελεί μια
ευκαιρία για μαζικές επενδύσεις. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Η σημερινή συμφωνία θα βοηθήσει τον
χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης να καταστεί ηγετικός παγκόσμιος προορισμός για επενδύσεις σε
πράσινες τεχνολογίες.»
Ο νέος κανονισμός διαρθρώνεται γύρω από τρεις κύριους πυλώνες:
1. Εξάλειψη της προβολής οικολογικού προσωπείου (μη τεκμηριωμένων ή παραπλανητικών
ισχυρισμών σχετικά με τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και τα οφέλη ενός επενδυτικού προϊόντος)
και αύξηση της ευαισθητοποίησης της αγοράς για θέματα βιωσιμότητας.
2. Ρυθμιστική ουδετερότητα: οι κανόνες καθιερώνουν μια εργαλειοθήκη γνωστοποίησης που
πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο από τους διάφορους φορείς των χρηματοπιστωτικών
αγορών. Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), και ιδίως η Μικτή Επιτροπή των Εποπτικών
Αρχών, θα εξασφαλίζουν περαιτέρω σύγκλιση και εναρμόνιση των γνωστοποιήσεων σε όλους τους
σχετικούς τομείς.

3. Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού: ο κανονισμός καλύπτει τους ακόλουθους τομείς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: i) εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων, ii) επενδυτικά προϊόντα
βασιζόμενα σε ασφάλιση (προϊόντα ασφάλισης ζωής με επενδυτικά συστατικά στοιχεία διαθέσιμα
ως ατομικά συμβόλαια ασφάλισης ζωής λιανικής, και ως ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης ζωής), iii)
ιδιωτικές και επαγγελματικές συντάξεις, iv) ατομική διαχείριση χαρτοφυλακίου και v) τόσο
ασφαλιστικές όσο και επενδυτικές συμβουλές.
Ιστορικό
Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις κρατών από όλον τον κόσμο δεσμεύθηκαν για την επίτευξη του στόχου μιας πιο
βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας, όταν ενέκριναν τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή και την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συμβάλλει ήδη στη βελτίωση
της κατάστασης, χάρη στο πλαίσιο της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030, την
Ενεργειακή Ένωση, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την υλοποίηση, από την ΕΕ, της
ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Για την επίτευξη πιο βιώσιμης ανάπτυξης, όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να διαδραματίσουν ένα
ρόλο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών
κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις απαιτεί συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο
λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η ΕΕ
να ενισχύσει την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, να διασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον μακρόπνοο χαρακτήρα της οικονομίας.
Στις 24 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά νομοθετικών μέτρων ως συνέχεια του πρώτου
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν
σήμερα αποτελούν μέρος της εν λόγω δέσμης μέτρων, σε συνδυασμό με τους κανόνες της ΕΕ για τη
δημιουργία δεικτών αναφοράς για στρατηγικές επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
που συμφωνήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Η
Επιτροπή συνεργάζεται με τους συννομοθέτες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για το υπόλοιπο τμήμα
της δέσμης μέτρων: την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενιαίου συστήματος ταξινόμησης
της ΕΕ («ταξινομία») των βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.
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