Shrnutí webináře „Taxonomie a nefinanční
reporting: dopady a příležitosti Zelené dohody
pro banky, investory a firmy”
Shrnutí hlavních bodů:










Evropská komise přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně mobilizovat 500
miliard EUR dodatečných investic do transformace a dekarbonizace evropské ekonomiky.
Za tímto účelem, od března 2021 platí nová povinnost pro investory shromažďovat a
reportovat data o pozitivních a negativních dopadech svých investic.
Od 1.1.2022 začnou platit standardy vymezující data o negativních dopadech, které
investoři mají sledovat, a technická screeningová kritéria pro aktivity, které se klasifikují jako
udržitelné (Taxonomie). Tato kritéria budou standardem pro financování transformačních
aktivit pro zmírnění a adaptaci na změnu klimatu.
Podmínkou pro klasifikaci aktivit a finančních produktů jako udržitelných jsou minimální
záruky, že nejsou spojeny se závažnými dopady na lidská práva a životní prostředí. Tyto
záruky jsou založeny na standardu OECD pro due diligence.
Taxonomie a rámec pro reporting investory má být v roce 2021 doplněn reformou
Směrnice o nefinančním reportingu a standardů pro reporting firem. Cílem reformy je
o vyjasnit klíčová data a metodiky, včetně due diligence, k zajištění aby firmy sledovaly
a reportovaly smysluplné informace
o odstranit chaotické prostředí a snížit administrativní zátěž
o umožnit menším firmám přístup k investicím do udržitelných a transformačních
aktivit
Data, která mají být podle všech 3 rámců sledována (firmy, investoři a Taxonomie) mají být
reformou Směrnice sladěná. Celkový přehled dat podle všech tři instrumentů a jejich
propojení je shrnuto v přiloženém dokumentu “Reporting guidance”

Slovy Aloise Míky, který na webináři představil investiční strategii ČSOB a potažmo KBC group: “V
příštím desetiletí se bude rozhodovat o vítězích a poražených tohoto století. Vítězové budou ti, co
dokážou prosadit udržitelné podnikání a udržitelný rozvoj, kteří uplatní umělou inteligenci a ti kteří
budou digitalizovat od A až do Z.”

Na webináři vystoupili:
Jeffrey Sachs, Columbia University
Filip Gregor, Frank Bold
Štěpánka Králíková, AMO
Alois Míka, ČSOB
Sebastian Rink, Frankfurt School of Finance and Management
Ludmila Hyklová, MPO a NKM OECD

Pořadatelé webináře
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v
oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění
mezinárodnímu dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů
sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi.
www.amo.cz | www.facebook.com/AMO.cz | @AMO_cz
Expertní skupinu Frank Bold tvoří mezinárodní tým právníků působících v Evropské unii, kteří
pomáhají občanům, samosprávám a firmám řešit aktuální společenské výzvy. Mimo jiné jsme
iniciovali projekt Alliance for Corporate Transparency, který analyzuje nefinanční reporting 1000
evropských korporací, a ve spolupraci s progresivnimi firmami a dalšími expertními organizacemi
měníme zaběhnutou praxi i legislativu na evropské úrovni.
www.frankbold.cz | https://www.facebook.com/FrankBoldLive | @EUCorpReporting
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