
„Taksonomia – system jednolitej klasyfikacji działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju jako nowy 
warunek wdrażania projektów w Unii Europejskiej”

Ryszard Pawlik 
Doradca w Parlamencie Europejskim

Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i 
inicjatywy KE dedykowane miastom



Zrównoważony rozwój – kontekst wyzwań

Zdjęcie: Tania Malrechauffe/Unsplash



➢ Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (ONZ);

➢ Porozumienie Paryskie (COP21);

➢ Europejski Zielony Ład (European Green Deal) –
neutralność klimatyczna UE do 2050 r.;

➢ Europejskie Prawo o Klimacie (European Climate Law) –
cel co najmniej 55% redukcji emisji CO2 w UE do 2030 r.
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Dodatkowe wyzwania:

➢ Skierowanie kapitału prywatnego na inwestycje
bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu; 

➢ Wypracowanie instrumentów stymulujących  
odpowiednie decyzje  inwestycyjne;

➢ Przeciwdziałanie tzw. „marketingowi 
pseudoekologicznemu” (greenwashing)



Unia Europejska – przykłady inicjatyw w
obszarze zrównoważonego finansowania

Zdjęcie: Frederic Koberl/UnsplashZdjęcie: Ernesto Velazquez/Unsplash



❖Ujawnianie przez firmy informacji związanych z 
klimatem – rozszerzenie obowiązków 
sprawozdawczości; 

❖ Powołanie Platformy ds. Zrównoważonego 
Finansowania (2020);

❖ TAKSONOMIA UE



Taksonomia UE – na czym polega, czemu służy?

Zdjęcie: Visual Stories II Micheile/Unsplash



❖Taksonomia – potoczna nazwa rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z 18 czerwca 2020 r. ws. ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje.

❖ Pierwsza na świecie jednolita klasyfikacja działalności 
gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju i przyjaznej dla środowiska.



6 głównych celów środowiskowych Taksonomii:

1. Łagodzenie zmian klimatu;

2. Adaptacja do zmian klimatu;

3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów 
wodnych i morskich;

4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;

6. Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i
ekosystemów 



Kiedy działalność gospodarcza można być uznana 
za zrównoważoną? 

1. Wnosi istotny wkład w realizację co najmniej 1 z 6 
celów środowiskowych;

2. Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów
środowiskowych (Do No Significant Harm);

3. Jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami
dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania;

4. Spełnia kryteria techniczne z aktów delegowanych KE



Czym Taksonomia ma być – i czym ma nie być?

Zdjęcie: Florian Schmetz/Unsplash



Taksonomia ma być:

✓ Listą rodzajów działalności gospodarczych 
zrównoważonych środowiskowo;

✓ Dynamicznym narzędziem opartym na najnowszych 
doświadczeniach naukowych i branżowych.

Taksonomia ma nie być:

x   Oceną dobrych/złych firm;
x   Listą obowiązkowych/zabronionych inwestycji.



Kogo dotyczy Taksonomia – i czemu niemal każdego?

Zdjęcie: Ibrahim Boran/Unsplash



Rozporządzenie o Taksonomii UE dotyczy 
formalnie:

➢ UE i kraje członkowskie (w zakresie określania 
wymogów dla uczestników rynków finansowych);

➢ Uczestników rynków finansowych, którzy 
udostępniają produkty finansowe;

➢ Duże firmy podlegające obowiązkowi ujawniania 
danych niefinansowych.



Taksonomia UE w praktyce będzie miała wpływ 
m.in. na:

➢Koszty i warunki kredytów inwestycyjnych;

➢Akty legislacyjne UE (przez odwoływanie się do 
kryteriów i celów Taksonomii);

➢Dostęp do środków z programów i funduszy UE.
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