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LABURPEN EXEKUTIBOA 

Dokumentu honetan IHOBE-Basque Ecodesign Center-en proposamen metodologiko bat jasotzen 
da: «Erakunde ez-finantzarioek Taxonomia Erregelamendua1 (TE) aplikatzeko gida 
metodologikoa», zeinaren helburu nagusia den Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ez-
finantzarioei TE hori aplikatzeko prozesuan laguntzea. 

Lan honetan zehar (i) araudia, hautaketa-irizpide teknikoak, gutxieneko gizarte-bermeak eta haien 
inplikazio kuantitatiboak eta kualitatiboak aztertzen dira informazioa zabaltzeko eskakizunak 
betetzeko orduan, eta (ii) aurrekoa ezartzeko proposamen bat aurkezten da. 

Lanak eta TE aplikatzeko irizpide teknikoak garatzen dituzten ekintza delegatuak aldi berean garatu 
dira. Horrela, gai guztiak sartzen joan dira Europako Batzordeak (EE) horiek guztiak hartu ahala. 
Txosten hau argitaratzen den egunean, oraindik argitaratu gabe ditu EEk hainbat gai, hala nola: 

• funtsezko ekarpena egiteko irizpide teknikoei buruzkoak eta DNSH printzipioari 
buruzkoak, taxonomiako 3-6 taxonomiako helburuei dagokienez, eta 

• gizarte-babeseko gutxieneko bermearen irizpide teknikoak. 

Azterketa hau, beraz, 1. eta 2. ingurumen-helburuetarako aplikazio-gaiak garatzen dituen «klima-
taxonomia» gisa ezagutzen den horretan kokatzen da (klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea). 

Hori horrela izanik, erakunde ez-finantzario baten jarduera ekonomiko bat ingurumenaren aldetik 
jasangarria den jarduera bat izango da, TEren 3. artikuluarekin bat:  

• funtsezko ekarpena egiten dienean ingurumen-helburu bati edo batzuei2 

• DNSHren printzipioa betetzen du 

• gutxieneko gizarte-bermeekin gauzatzen da eta 

• ingurumen-helburu bakoitzerako ezarritako hautaketa-irizpide teknikoetara egokitzen 
da. Kasu honetan, aipatu den bezala, klima-aldaketari buruzko lehen bi 
helburuetarako irizpideak bakarrik daude eskuragarri. 

 

1 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020/852 (EB) Erregelamendua, inbertsio jasangarriak 
errazteko esparrua ezartzeari buruzkoa eta 2019/2088 (EB) Erregelamendua aldatzen duena (AO L 198, 
2020.06.22koa, 13. or.). 
2 TEren ingurumen-helburuak hauek dira: 1. klima-aldaketa arintzea; 2. klima-aldaketara egokitzea; 3. ur- eta 
itsas-baliabideen erabilera jasangarria eta babesa; 4. ekonomia zirkularreranzko trantsizioa; 5. kutsadura 
prebenitzea eta kontrolatzea; 6. biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta berreskuratzea. 
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Ingurumen helburu bati edo batzuei funtsezko ekarpena egiteari dagokionez. Erakundeek 
ebaluatu beharko dute dagokien jarduera ekonomikorako irizpide hautagarriak betetzen diren; 
irizpide horiek klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko 1. eta 2. helburuei (hurrenez hurren) 
buruzko Erregelamendu Eskuordetuaren egungo garapenean ezarrita daude. Espero da Batzordeak 
2022an zehar gainerako 4 helburuak hautatzeko irizpide teknikoak hartzea. Indarrean dagoen lehen 
Erregelamendu eskuordetu honek berotegi-efektuko gasen isurketa globalei ekarpena egiteko 
potentzial handiena duten jarduera ekonomikoak eta sektoreak ditu ardatz. 

Hautatzeko irizpide teknikoei dagokienez: 

Alde batetik, DNSHren printzipioa aztertu behar da 2-6ra edo 3-6ra bitarteko helburuetarako3. 
Azterketa hori EEren gomendioen arabera egiten da, Batasunaren indarreko legeria oinarri hartuta, 
jardunbide egokienetan, arauetan eta metodologietan, bai eta nazioarteko ospea duten erakunde 
publikoek garatutako arau, praktika eta metodologietan ere. Jarduketa-eremu espezifiko bati 
dagokion alternatiba bideragarririk objektiboki ez dagoenean, hautaketa-irizpide teknikoak 
nazioarteko ospea duten erakunde pribatuek prestatutako arau finkatuetan ere oinarritu ahal izango 
lirateke. 

Gizarte-babesari dagokionez. Gizarte-babeseko zenbait irizpide babesteko baldintza da jarduera 
ekonomiko bat finantza jasangarrietan taxonomiarekin lerrokatzeko beste baldintzetako bat. Gaur 
egun, ez dago berariazko irizpide teknikorik osagai soziala garatzen duenik, ez eta adierazle 
kuantitatiborik ere. Finantza Jasangarrietarako Europako Plataformako adituen azpitaldea hauek 
definitzen ari da gaur egun:  

• Zer da ekarpen sozial garrantzitsu bat. 

• Nola ez eragin kalte esanguratsurik. 

• Zer jarduera dira kalte potentzial baten kausa. 

Azpitalde horren arabera, ingurumen-helburuak eta -irizpideak zientzian oinarritu behar badira ere, 
taxonomia sozialak nazioarteko arau garrantzitsuetan oinarritu behar du, hala nola Giza Eskubideen 
Nazioarteko Gutunean, eta, gainera, taxonomiaren ingurumenaren eta gizartearen arteko oreka 
bermatzeko, Nazio Batuen Enpresen eta Giza Eskubideen gaineko Printzipio Gidariak eta ELGAren 
Enpresa Multinazionalentzako Gidalerroak iradokitzen ditu. 

Enpresek egin beharreko informazioa zabaltzeari dagokionez, enpresek negozio-bolumenaren 
funtsezko jarduera-adierazleak (KPI), CapEx eta OpEx kalkulatu behar dituzte, helburuari 
laguntzeko irizpide teknikoekin eta DNSHrekin bat datorren ehunekoa zabaltzeko. Txostenaren 
2022ko lehen urterako, erakunde ez-finantzarioek beren jardueren hautagarritasunari buruzko 

 
3 1ean, 2an edo bietan funtsezko ekarpena egiten ote duten kontuan hartuta 
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informazio kuantitatibo eta kualitatibo hori baino ez dute zabaldu beharko, eta aukeran utzi beharko 
dute 2023rako eska daitekeen edukiaren, formaren eta lerrokatze-mailaren dibulgazioa, borondatez. 
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