
EU:s Gröna Giv

Syfte: Klimatneutral 2050 

Områden
 Skärpning av klimatmål
 Energiförsörjning
 Industri
 Bygga och renovera
 Giftfri miljö
 Biologisk mångfald
 Jord till bord
 Hållbar mobilitet

Minst 1 biljon euro





EU:s Taxonomi

Hur hållbar är en investering?
En ekonomisk aktivitet ska: 
• Bidra till ett miljömål
• Inte orsaka betydande skada
• Minimiskyddsåtgärder
• Tekniska granskningskriterier

Taxonomi-grönt



EU:s Taxonomi

NFRD/CSRD

Vilka bolag ska lämna 
information?
Non-financial reporting directive 
(NFRD) ersätts av Coporate 
Sustainability Reporting Directive

Procent av 
bolaget

är förenlig med 
taxonomin? 
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NFRD/CSRD SFDR

Procent av 
fonden

är förenlig med 
taxonomin? 

Information om Fondbolaget 
• Beakta negativa konsekvenser för 

hållbar utveckling?
• Policy för  hållbarhetsrisker
Produktinformation
• Ljusgröna/mörkgröna
• Förköpsinformation och årsberättelse
• Standardiserat format

Procent av 
bolaget

är förenlig med 
taxonomin? 
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NFRD/CSRD SFDR MIFID

Vilken fond
passar kundens 

hållbarhets-
preferens?

Procent av 
bolaget

är förenlig med 
taxonomin? 

Procent av 
fonden

är förenlig med 
taxonomin? 

Hållbarhetspreferens
• Minimi % Taxonomi-hållbart
• Minimi % SFDR-hållbart
• Beaktar negativa konsekvenser 

för hållbar utveckling
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NFRD/CSRD SFDR MIFID

Vilken fond
passar kundens 

hållbarhets-
preferens?

Procent av 
bolaget

är förenlig med 
taxonomin? 

Procent av 
fonden

är förenlig med 
taxonomin? 
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