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ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS CEĻŠ
VIDE, SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN PĀRVALDĪBA (ESG)



Finanšu sektora loma

Lai arī finanšu sektors tiešā 
veidā nav sekmējis klimata 

pārmaiņas…

…tās izraisa jaunus fiziskos riskus 
(piem. plūdi), savukārt virzība uz 

oglekļa neitrālu tautsaimniecību 
rada pārejas riskus (piem. 

izmaiņas normatīvajos aktos vai 

tehnoloģijās)…

Finanšu sektors ir globālās 
tautsaimniecības sirds, 
kas nodrošina kapitāla 
sadali un risku vadību

…kas, savukārt, atspoguļojas 
finanšu riskos (piem. kredītrisks, tirgus 

risks, operacionālais risks), ar kuriem 
saskaras finanšu sektors.

Iestāžu politika ilgtspējas 
jautājumos ietekmē reputāciju

un klientu attieksmi…

…un finanšu sektoram 
kopumā būs jāspēlē 

nozīmīga loma, īstenojot 
vispārējo ekonomikas 

politiku ilgtspējīgas 
attīstības virzienā…

… apņemoties būt 
uzticamam sarunu 

partnerim ilgtspējas 
mērķu sasniegšanā.



Esošais regulējums - labs sākums garajā ceļā

Eiropas Savienības līmenī harmonizēts regulējums ir īpaši 

nozīmīgs šo kopīgo problēmu risināšanai

Sākotnējais regulējuma fokuss –

informācijas atklāšana

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) 2019/2088 par informācijas 
atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, 

finanšu pakalpojumu nozarē 

Šogad publicētā Taksonomija, kas nosaka 
videi draudzīgu aktivitāšu sarakstu -
būtisks solis pareizajā virzienā, bet ir 

nepieciešama turpmāka rīcība, lai 
iedzīvinātu finanšu ilgtspējas 

apsvērumus praksē



Regulējuma ceļvedis

1. pīlārs

EBA veic novērtējumu 
par īpaša prudenciālā 
ietvara izveidi
noteiktiem aktīviem 
un riska darījumiem, 
kas saistīti ar vides un 
sociāliem mērķiem

2025

Bankām (CRR 2)

2. pīlārs

EBA veic novērtējumu
par ESG risku ietveršanu
finanšu iestāžu risku 
pārvaldības ietvarā kā 
arī SREP

2021

Bankām (CRD V)

3. pīlārs

Pienākums atklāt informāciju, kas 
saistīta ar ilgtspējas aspektiem

2021 Dažādiem finanšu sektoriem 
(Sustainability Disclosure Regulation)

Pienākums atklāt informāciju
par ESG riskiem

2022 Lielām iestādēm, kuras ir 

emitējušas vērtspapīrus regulētā 

tirgū (CRR 2)

Jauni pienākumi jau nākamgad… …un potenciāli arī tālākā nākotnē



Uzraugs sagaida un novērtēs

Proaktīvu ilgtspējas apsvērumu 
ietveršanu biznesa stratēģijā
un procesos

Ar klimatu un vidi saistīto 
apsvērumu ietveršanu risku 
(t.sk. finanšu un reputācijas) vadībā un 
pārvaldībā

Ar klimatu saistītās 
informācijas atklāšanas 
pilnveidošanu

Aktīvu iesaistīšanos 
diskusijās par nākotnes 
regulējumu



Uzrauga rīcība

Ilgtspējas uzraudzību redzam kā būtisku stratēģisko mērķi

Aktīva iesaiste finanšu ilgtspējas regulējuma ietvara izveidē

Atvērta komunikācija ar industriju



Ilgtspējas ietvara koks – mums katram ir sava loma tajā
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