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Warszawa, 8 kwietnia 2020 r. 

Notatka nt konsultacji ws. odnowionej strategii zrównoważonego finansowania UE 

8/04/2020 KE zainicjowała  konsultacje ws. odnowionej strategii zrównoważonego finansowania. 
To integralna część Europejskiego Zielonego Ładu i ogólnych wysiłków KE mających na celu 
zapewnienie zrównoważonego charakteru gospodarki UE (a obecnie również włączenie tego 
elementu do strategii odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym koronawirusem).  

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, które mogłyby zostać wykorzystane w pracach KE, 
aby pomóc zmobilizować prywatny kapitał w zrównoważone projekty. Trwająca epidemia 
koronawirusa podkreśla kluczową potrzebę wzmocnienia zrównoważoności i odporności 
gospodarek w przyszłości.  

2. Odnowiona strategia będzie opierać się na wcześniejszych inicjatywach i sprawozdaniach, 
takich jak plan działania Komisji z 2018 r. w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu 
oraz raportu TEG ds. zrównoważonego finansowania. 

3. KE zamierza przyjąć odnowioną strategię zrównoważonego finansowania w drugiej 
połowie 2020 r. Wiceprzewodniczący Dombrovskis podkreślił, że nie możemy stracić z oczu 
naszego długoterminowego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym uczynienie 
Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Tworzenie bardziej zrównoważonej i odpornej 
gospodarki będzie głównym celem fazy ożywienia gospodarczego, a odnowiona strategia 
zrównoważonego finansowania będzie niezbędna do zmobilizowania bardzo potrzebnego 
kapitału.” 

Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania koncentruje się na trzech głównych obszarach: 

1. Wzmacnianie podstaw dla zrównoważonych inwestycji poprzez tworzenie sprzyjających 
ram z odpowiednimi narzędziami i strukturami - zbyt wiele firm koncentruje się raczej na 
aspektach krótkoterminowych niż na długoterminowym rozwoju i wyzwaniach/szansach 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. 

2. Zwiększone szanse wywarcia pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój dla 
obywateli, instytucji finansowych i systemu finansowego jako całości. 

3. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe będą musiały być w pełni zarządzane i zintegrowane 
z instytucjami finansowymi i całym systemem finansowym - przy jednoczesnym zapewnieniu 
należytego uwzględnienia ryzyka społecznego. Ograniczenie narażenia na ryzyko klimatyczne 
i środowiskowe przyczyni się do „zazielenienia” systemu finansowego. 

Konsultacje będą otwarte do 15 lipca 2020 r. Link do konsultacji: tutaj. 
Komentarz DAG:  

 KE inicjuje wcześniej zapowiadane konsultacje ważnego wymiaru funkcjonowania 
gospodarki. Obecna sytuacja nie tylko nie hamuje ambitnej agendy KE, ale nadaje jej istotny 
impuls. KE daje jednoznaczny sygnał, że zrównoważone finansowanie będzie odgrywać 
ważną rolę w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie.  

 Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania regulacjami obejmie przede wszystkim 
rynek finansowy, ale w szerszym ujęciu będzie miała wpływ na funkcjonowanie 
poszczególnych sektorów i całej gospodarki.  

 Przebieg i wyniki konsultacji będą determinować dalsze prace nad zapoczątkowanymi już 
inicjatywami – w tym w zakresie rozszerzenia taksonomii – których celem jest otwarcie 
drogi projektom zrównoważonym – w szczególności pod kątem klimatycznym i 
środowiskowym. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
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Szczegółowe informacje: 

Dokument zawiera opis poszczególnych zagadnień w trzech ww. obszarach i stawia pytania w 

zakresie danego zagadnienia. 

1. Wzmocnienie podstaw zrównoważonego finansowania  

• Raportowanie i przejrzystość firm: pytanie o przegląd NFRD w IV kwartale 2020 r. i jego związek z 
rozporządzeniem w sprawie taksonomii (czy firma ma jakieś działalności, które można zakwalifikować 
jako zrównoważone środowiskowo), wspólna baza danych dla informacji niefinansowych (ESG). 

• Standardy rachunkowości: czy istniejące standardy i zasady finansowe stanowią wyzwanie dla 
zrównoważonych i długoterminowych inwestycji, czy mogą utrudniać mierzenie ryzyka klimatycznego 
i środowiskowego? 

• Badania i oceny zrównoważonego rozwoju: czy dane ESG są porównywalne, wiarygodne, 
odpowiednie i wysokiej jakości? Czy dostawcy danych i agencje nie są zbyt skoncentrowane? 

• Definicje, standardy i etykiety dotyczące zrównoważonych aktywów finansowych i produktów 
finansowych: 

- Standard zielonych obligacji UE (GBS UE): czy weryfikacja i nadzór GBS UE powinny być 
obowiązkowe? Czy podmioty weryfikujące powinny być zarejestrowane/autoryzowane lub 
nadzorowane? Na poziomie UE czy krajowym? 

- Prospekt emisyjny i zielone obligacje: czy informacje na temat GBS UE powinny być ujawniane w 
prospektach emisyjnych w celu rozwiązania problemów związanych ze spójnością i porównywalnością? 

- Inne standardy i etykiety: czy UE powinna opracować etykietę dla funduszy inwestycyjnych dla 
inwestorów detalicznych i/lub profesjonalnych? Czy UE powinna opracować normy dotyczące 
energooszczędnych hipotek i podobnych produktów? 

• Rynki kapitałowe i infrastruktura: Czy istniejąca infrastruktura rynku kapitałowego wspiera emisję i 
płynność zrównoważonych papierów wartościowych? 

• Ład korporacyjny, długoterminowość i zaangażowanie inwestorów: jak poradzić sobie z 
krótkoterminowością poprzez ewentualne wyraźne przepisy prawne dotyczące zrównoważonego 
rozwoju (sustainability) dla instytucji kredytowych, określające cele w zakresie wskaźników obrotu 
portfela lub wymagające od państw członkowskich posiadania niezależne ramy monitorowania 
raportów o wynagrodzeniach publikowanych przez spółki giełdowe i fundusze. Czy działania UE są 
konieczne, aby umożliwić inwestorom głosowanie w sprawie strategii / wyników środowiskowych i 
społecznych firmy? 

- Dyrektywa w sprawie praw akcjonariuszy: Czy powinna istnieć obowiązkowa część wynagrodzenia 
zmiennego powiązanego z wynikami niefinansowymi dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych? Czy 
określony zestaw firm z UE powinien mieć obowiązek uwzględnienia, w stosownych przypadkach, redukcji 
emisji dwutlenku węgla w swoich wykazach czynników ESG wpływających na zmienne wynagrodzenie 
dyrektorów? Czy poza dyrektywą należy podjąć działania na szczeblu UE w celu dalszego zwiększenia 
długoterminowego zaangażowania między inwestorami a ich spółkami, w których dokonano inwestycji? 
Czy poza prawodawstwem firmy i ich dyrektorzy powinni brać pod uwagę szersze interesy interesariuszy? 

- Łańcuchy dostaw: czy powinny istnieć ramy prawne UE dotyczące należytej staranności w łańcuchu 
dostaw związane z prawami człowieka i kwestiami środowiskowymi, aby zapewnić zharmonizowane równe 
warunki działania? Czy takie wymogi łańcucha dostaw powinny obowiązywać wszystkie firmy (w tym 
MŚP)? 
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2. Zwiększenie szans dla obywateli, instytucji finansowych i przedsiębiorstw na zwiększenie 
stabilności (sustainability) 

• Mobilizowanie inwestorów detalicznych i obywateli: czy powinny istnieć szczegółowe wytyczne 
dla doradców finansowych dotyczące pytań inwestorów detalicznych o preferencje dotyczące 
zrównoważonego rozwoju ? Czy inwestorowi należy domyślnie oferować zrównoważone produkty? 

• Lepsze zrozumienie wpływu na zrównoważone finansowanie na czynniki zrównoważonego 
rozwoju: czy ważne jest lepsze mierzenie wpływu produktów finansowych na czynniki 
zrównoważonego rozwoju? 

• Zielona sekurytyzacja: czy potrzebne są specjalne ramy regulacyjne i ostrożnościowe dla „zielonej 
sekurytyzacji”? 
• Cyfrowe zrównoważone finansowanie: czy UE/państwa członkowskie powinny wspierać rozwój 
rozwiązań cyfrowych, które kierują pieniądze na przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie? 

• Projekty: jakie są główne przeszkody, które uniemożliwiają zwiększenie liczby projektów 
zrównoważonego rozwoju? 

• Zachęty w celu zwiększenia zrównoważonych inwestycji: w jakim stopniu zachęty publiczne dla 
emitentów i pożyczkodawców zwiększają zrównoważony rynek (np. dotacje, gwarancje, pomoc 
techniczna itp.) 

• Wykorzystanie narzędzi i ram zrównoważonego finansowania przez władze publiczne: w jaki 
sposób można zastosować taksonomię do finansowania publicznego.  

(szczegółowo: czy taksonomia UE, zgodnie z obecnym raportem TEG ds. zrównoważonego 
finansowania, nadaje się do wykorzystania przez sektor publiczny? Czy nadaje się do wykorzystania 
przez sektor publiczny w obszarze zielonego budżetowania (tj. krajowych finansów publicznych) i w 
obszarze zielonych zamówień publicznych?. Czy taksonomia UE powinna odgrywać rolę w kontekście 
ram wydatków publicznych na poziomie UE, takich jak fundusze UE, fundusze strukturalne i 
inwestycyjne oraz zasady pomocy państwa?)  

• Promowanie wewnątrzunijnych transgranicznych zrównoważonych inwestycji: czy 
ukierunkowane usługi promocji inwestycji mogą wspierać zwiększenie zrównoważonych inwestycji 
transgranicznych? 

• Unijne ramy ochrony inwestycji: czy ramy ochrony inwestycji mają wpływ na decyzje o 
zaangażowaniu w zrównoważone inwestycje transgraniczne? 

• Promowanie zrównoważonego finansowania na całym świecie: czy Międzynarodowa Platforma 
ds. Zrównoważonego Finansowania (IPSF) jest wystarczająco koordynowana? Jak można wykorzystać 
narzędzia UE na rynkach wschodzących? 

 
3. Ograniczanie ryzyka klimatycznego i środowiskowego oraz zarządzanie nim 

• Identyfikacja narażenia na szkodliwe działalności i aktywa oraz zniechęcanie do inwestycji 
szkodliwych dla środowiska: czy powinna istnieć taksonomia dla działań gospodarczych, które są 
najbardziej narażone na transformację z powodu ich obecnego negatywnego wpływu na środowisko 
(tj. brązowa taksonomia) na poziomie UE?  

• Ryzyko stabilności finansowej: jakie działania są podejmowane w celu ograniczenia ryzyka 
środowiskowego/klimatycznego? 

- Ramy ostrożnościowe w zakresie ubezpieczeń: poza regulacjami ostrożnościowymi, czy UE powinna 
podjąć dodatkowe działania w celu zmobilizowania firm ubezpieczeniowych do wsparcia przejścia na 
gospodarkę neutralną klimatycznie ? 
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- Bankowe ramy ostrożnościowe: czy ryzyka ESG powinny zostać włączone do regulacji ostrożnościowej? 
Czy powinny być także inne działania? 

- Zarządzający aktywami: czy należy dostosować zasady dotyczące obowiązku powierniczego, aby 
uwzględnić i włączyć negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój (negatywne 
efekty zewnętrzne) 

-Dostawcy usług emerytalnych: w jaki sposób podmioty świadczące usługi emerytalne mogą przyczynić się 
do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i środowiska? Czy UE powinna dalej poprawiać integrację 
preferencji ESG członków i beneficjenta w strategiach inwestycyjnych i zarządzaniu IORPS w 
przeglądzie IORP II w 2023 r

1
. 

• Czy agencje ratingowe skutecznie uwzględniają czynniki ESG w ratingach? 

• Krajowa rachunkowość kapitału lub „ślad środowiskowy”: co KE może zrobić, aby wesprzeć te 
inicjatywy w UE? 

• Poprawa odporności na niekorzystne wpływy klimatu i środowiska 

- Dane dotyczące strat związanych z klimatem i ryzykiem fizycznym: czy KE powinna podjąć działania w 
celu zwiększenia dostępności, użyteczności i porównywalności strat związanych z klimatem i ryzyka 
fizycznego w całej UE? 

- Zarządzanie finansowe ryzykiem fizycznym: czy Komisja ma do odegrania rolę w zakresie ubezpieczenia 
ryzyka związanego z klimatem. Czy należy wymagać od inwestorów/instytucji kredytowej 
przeprowadzenia oceny potencjalnego długoterminowego ryzyka środowiskowego i klimatycznego? 

                                                           
1
 https://www.pensionseurope.eu/iorp-ii-directive  

https://www.pensionseurope.eu/iorp-ii-directive

