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Kommissionen vedtog i 2018 en strategi for bæredygtig finansiering med det formål at 
omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer. Efterfølgende 
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger opmuntrer den finansielle 
sektor til at finansiere en overgang til klimaneutralitet. Det gør de snarere end at give mandat 
hertil eller sanktionere. 

Tre initiativer tjener specifikt til at guide både erhvervslivets og finanssektorens investeringer 
i retning af at implementere Parisaftalens klimamål. EU's taksonomiforordning1 fastsætter, 
hvilke økonomiske aktiviteter der i væsentlig grad bidrager til modvirkning af 
klimaændringer. De specifikke kriterier, der vil blive medtaget i en delegeret retsakt, der efter 
planen skal vedtages senere på året, vil sikre overgangen til klimaneutralitet inden 2050. 
Desuden har Kommissionen vedtaget retningslinjer om rapportering af klimarelaterede 
oplysninger2 på grundlag af direktivet om ikkefinansiel rapportering3. Med fokus på 
information om risici og muligheder på klimafronten indeholder disse retningslinjer også en 
række centrale resultatindikatorer for drivhusgasemissioner, der gør det muligt at 
sammenligne virksomheder. For at tilskynde både den finansielle sektor og 
detailinvesteringsbranchen til at tilpasse sig Parisaftalen indeholder lovgivningen4 nu EU-
benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks. 
Overgangsbenchmarket vedrører porteføljer med dekarboniseringsforløb. En Paristilpasset 
benchmarkportefølje er tilpasset 1,5° C-målet.

Kommissionen finder, at det at tilskynde den finansielle sektor til at bidrage til opfyldelsen af 
målene i den europæiske miljøaftale og målrettede lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger kan medvirke til at flytte midler til bæredygtige 
investeringer sammen med den fornyede strategi for bæredygtig finansiering, der forventes i 
slutningen af 2020.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088.
2 Meddelelse fra Kommissionen: Retningslinjer for ikke-finansiel rapportering: Tillæg om rapportering af 
klimarelaterede oplysninger, C/2019/4490.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU 
for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse 
store virksomheder og koncerner.
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2089 af 27. november 2019 om ændring af forordning 
(EU) 2016/1011, for så vidt angår EU-benchmarks for klimaovergangen, Paristilpassede EU-benchmarks og 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger om benchmarks.


