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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευομένων με τους κανόνες που αφορούν στη
βιώσιμη χρηματοδότηση εμπίπτει στις προτεραιότητες της EKK

Λευκωσία – Σε συνάρτηση με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη
χρηματοδότηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») επιβεβαίωσε ότι η
διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών με τους κανόνες, που
σχετίζονται με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αποτελεί προτεραιότητα της.
Ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») στις 10 Μαρτίου 2021,
ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος του χρηματοοικονομικού τομέα της
Κύπρου, η ΕΚΚ δημιούργησε ειδική ενότητα στο διαδικτυακό της τόπο (προσβάσιμη εδώ),
στην οποία περιέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους
σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες.
Ο όρος «βιώσιμη χρηματοδότηση», περιλαμβάνει τη διαδικασία λήψης επενδυτικών
αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών λαμβάνοντας υπόψη θέματα
περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Τα περιβαλλοντικά θέματα
περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή και τις μεθόδους μετριασμού των επιπτώσεων της, την
προστασία της βιοποικιλότητας, την αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την
κυκλική οικονομία. Τα κοινωνικά θέματα περιλαμβάνουν την ισότητα, τη συνοχή, τις
εργασιακές σχέσεις, τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Πρόεδρος της ΕΚΚ κυρία Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε: «Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει
συναντίληψη ως προς την αυξανόμενη σημαντικότητα των βιώσιμων επενδύσεων. Οι
βιώσιμες επενδύσεις και η συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις αποτελούν
προτεραιότητα για την ΕΚΚ, στο πλαίσιο της προστασίας των επενδυτών και της εδραίωσης
της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Έχουμε
καταστήσει σαφές στις εποπτευόμενες οντότητες ότι θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη
συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό SFDR και εν γένει με τις υποχρεώσεις που υπέχουν
δυνάμει του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στις βιώσιμες επενδύσεις και προτιθέμεθα
να λάβουμε εποπτικά μέτρα όπου χρειάζεται για να διασφαλίσουμε τη προστασία των
επενδυτών.».
Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ εδώ.
ΤΕΛΟΣ.

