
 

EU definierar gröna investeringar för att stimulera
hållbar finansiering
 
För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerar EU regler för att
definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara.
 

Vid plenarsessionen i juni godkände ledamöterna ett ramverk som fastställer vilka aktiviteter
som kan anses vara hållbara. Detta etablerar ett gemensamt klassificeringssystem över hela
EU, som ger företag och investerare tydlighet, och uppmuntrar ökad finansiering i den privata
sektorn för omställningen mot klimatneutralitet.
 
Parlamentets and rådets förhandlare nådde en provisorisk överenskommelse i december 2019.
Den 28 maj gav parlamentets ekonomiutskott och miljöutskott sitt stöd till överenskommelsen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green


Varför en gemensam definition?
 
Hållbar utveckling kräver ett skydd av naturresurser och respekt för mänskliga och sociala
rättigheter. Klimatåtgärder är en viktig aspekt då behovet av att begränsa och mildra
klimatförändringarnas effekter blir alltmer akuta.
 
EU är beslutet att gradvis minska sina utsläpp av växthusgaser. Den europeiska gröna given,
EU:s flagskeppsinitiativ för klimatåtgärder har ställt upp målet noll nettoutsläpp senast år 2050.
 
För att nå målet måste EU investera i nya teknologier. EU-kommissionen beräknar att EU
behöver cirka 260 miljarder euro i årliga investeringar under det kommande årtiondet.
 
Offentliga investeringar kommer inte att vara tillräckligt, och privata investerare måste kliva in för
att finansiera klimatvänliga projekt. Det kräver tydliga kriterier för exakt vad som är hållbart och
miljövänligt, annars riskerar finansiering att gå till ”greenwashing”-projekt som säger sig vara
miljövänliga men i själva verket inte är det.
 
Vissa EU-länder har redan börjat utveckla klassificeringssystem. Både företag som söker
finansiering och investerare som vill stödja hållbara projekt skulle gagnas av gemensamma EU-
.standarder.
 

Återvinning är en viktig ingrediens i den cirkulära ekonomin ©Romaset/AdobeStock

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf


Vilken ekonomisk aktivitet kvalificerar sig som
“hållbar”?
 
“Taxonomiförordningen” fastställer sex miljömål och anger att en aktivitet kan anses
miljömässigt hållbar om den bidrar till något av målen utan att märkbart skada något av de
andra.
 
Principen om “att inte skada” (vilken kommer att ytterligare definieras av kommissionen) ska
säkerställa att en ekonomisk aktivitet som orsakar mer miljöskada än dess nytta, inte kan
klassificeras som hållbar. Miljömässigt hållbara aktiviteter måste också respektera mänskliga
rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 
Miljömålen är:
 
(a) mildra klimatförändringarna (undvika/minska utsläpp av växthusgaser eller öka borttagandet
av växthusgaser)
 
(b) anpassning till klimatförändringarna (minska eller förhindra skadlig påverkan på nuvarande
eller förväntat framtida klimat, eller risker för sådan skadlig påverkan)
 
(c) hållbar användning och skydd av vatten- och marina resurser
 
(d) övergång till en cirkulär ekonomi (fokus på återanvändning och återvinning av resurser)
 
(e) förebygga nedsmutsning och kontroll
 
(f) skydd och återuppbyggnad av biologisk mångfald och ekosystem
 
Aktörer på finansmarknaderna som säljer finansiella produkter och stora företag med över 500
anställda kommer att vara tvungna att avslöja hur mycket och i vilken omfattning deras
aktiviteter bidrar till miljömålen. Om de inte säger sig vara ”hållbara” måste detta tydligt anges.
 
Nästa steg
 
EU-kommissionen kommer nu att utveckla tekniska kriterier för varje mål.
 
Dessa ska vara klara i slutet av år 2020 för att mildra och anpassa till klimatförändringarna.
Deadlinen är slutet av år 2021 för de övriga målen. Reglerna för respektive mål ska gälla ett år
efter att det tekniska kriteriet fastställts.
 
Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Sustainable finance – EU taxonomy - A framework to facilitate
sustainable investment", april 2019 (en)
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/sv/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20151201STO05603/kretsloppssamhallet-definition-betydelse-och-nytta
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635597/EPRS_BRI(2019)635597_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635597/EPRS_BRI(2019)635597_EN.pdf

