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8 juli 2021  
 
 
 
 

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Hållbarhet 

EU-kommissionen: Finansieringsstrategi för omställningen till hållbar ekonomi 

Nu har EU-kommissionen presenterat sin strategi för finansiering av omställningen till en hållbar ekonomi. Det 

är dels en strategi dels ett annex som innehåller EU-kommissionens Action points. För mer information, se EU-

kommissionens webbsida där det bland annat återfinns en pressrelease samt en Q&A. Samtidigt presenterades ett 

förslag till standard för gröna obligationer.  EU-kommissionen har också antagit en delegerad akt till artikel 8 i 

taxonomiförordningen. 

https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en  

 

ESRB: Klimatrisk och finansiell stabilitet  

Europeiska systemrisknämnden och europeiska centralbanken skriver i en gemensam rapport att klimatrelaterade 

risker för finansiell stabilitet är koncentrerade till vissa regioner, sektorer och företag. Rapporten visar att en 

effektiv och snabb övergång till en koldioxidsnål ekonomi behövs för att begränsa deras inverkan.  

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.climateriskfinancialstability202107~79c10eba1a.en.pdf  

 

EBF: Rapport om bankers bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling     

Europeiska Bankföreningen, EBF, har tillsammans med KPMG Spanien publicerat en rapport som beskriver 

europeiska bankers praxis när det gäller att stödja och genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Studien ger en översikt över bästa praxis och huvudsakliga utmaningar för banksektorn vid genomförandet av de 

17 globala målen.  

https://www.ebf.eu/financing-growth/banks-prioritize-sdgs-requiring-greatest-financing-impact-study-

finds/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4d860f656b-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4d860f656b-

80168167&mc_cid=4d860f656b&mc_eid=054efc5889 
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EBA: Rapport om hållbarhetsrisker i riskhantering och tillsyn  

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat sin rapport om riskhantering och tillsyn över 

hållbarhetsrisker, ESG-risker. Rapporten, som är en nyckelkomponent i EBA:s hållbarhetsarbete, ger förslag på 

hur hållbarhetsfaktorer och -risker bör ingå i regelverket för och tillsynen av för kreditinstitut och 

värdepappersföretag.  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-

and-

investment?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-

anp-3 

 

 

Krishantering 

SRB: Policy om impractibility notification (bail-in)  

Den gemensamma resolutionsnämnden, SRB, har publicerat sin policy om hur banker kan underrätta 

myndigheterna när klausuler om erkännande av bail-in inte kan läggas till i kontrakt enligt 

tredjelandslagstiftning. Policyn förklarar hur SRB i praktiken kommer att tillämpa reglerna i artikel 55.2 i 

krishanteringsdirektivet BRRD och mer i detalj i de kommande delegerade och genomförandebestämmelserna 

baserade på tillämpliga tekniska standarder.  

https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-approach-notifying-impracticability-include-bail-

recognition-clauses 

 

 

Tillsyn 

EBA: Översyn av riktlinjer för årlig översyn och utvärdering av banker 

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har inlett en konsultation om sina reviderade riktlinjer för den årliga 

översyn- och utvärderingsprocessen (SREP) och stresstester. De omfattande revideringarna syftar till att 

genomföra de senaste ändringarna av kapitaltäckningsdirektivet, CRD 4, och tillsynsförordningen, CRR 2, samt 

anpassa sig till bästa tillsynsmetoder. Konsultationen pågår till 28 september 2021.   

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-review-its-guidelines-common-procedures-and-methodologies-

supervisory-review-and 
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