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Glazgovska deklaracija Mreže za ozelenjivanje financijskog sustava
Odlučni da djelujemo
Mrežu za ozelenjivanje financijskog sustava (NGFS – Network for Greening the Financial
System) 2017. godine utemeljilo je osam članova osnivača; zahvaljujući brzom širenju danas
unutar NGFS-a djeluje sto središnjih banaka i nadzornih tijela, te šesnaest promatrača .
Globalna smo i uključiva mreža čiji su članovi iz razvijenih gospodarstava, gospodarstava u
nastajanju i gospodarstva u razvoju.
U povodu Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama 2021. (COP 26)
ponovno ističemo svoju spremnost da pridonesemo odgovoru na globalnoj razini, koji je
potreban da bi se ispunili ciljevi Pariškog sporazuma. Stoga ćemo proširiti i pojačati
zajedničko zalaganje za ozelenjivanje financijskog sustava.
Nakon što je u travnju 2019. objavila izvješće Poziv na djelovanje, Mreža je izradila širok
spektar analiza i praktičnih alata za razmjenu znanja i najboljih praksi koji se prije svega
odnose na prudencijalni nadzor, analize klimatskih scenarija, odgovorno ulaganje, uključivanje
pitanja povezanih s klimatskim promjenama u okvire monetarne politike, nedostatak podataka te
skretanje pozornosti na ta pitanja i izgradnju intelektualnih sposobnosti.
S obzirom na hitnost i ozbiljnost problema povezanih s klimatskim promjenama i okolišem,
širit ćemo i jačati zajednička nastojanja da povećamo otpornost financijskog sustava na
klimatske i okolišne rizike te ćemo poticati postupno povećavanje financijskih tokova koji su
potrebni da bi se potpomogao prijelaz prema održivom gospodarstvu.
U skladu s tim Mreža će u idućim godinama poduzeti sljedeće:












nastavit će poboljšavati i obogaćivati svoje klimatske scenarije te će tako redovito stavljati
na raspolaganje važno javno dobro širokom krugu dionika iz javnog i privatnog sektora
produbit će analizu uključivanja pitanja povezanih s klimatskim promjenama u strategije
i okvire monetarne politike, u okviru mandata svojih članova
intenzivnije će raditi na rješavanju problema nedostatka podataka koji trenutačno otežava
prepoznavanje klimatskih rizika, upravljanje tim rizicima i njihovo ublažavanje
dopunit će skup praktičnih vodiča Mreže smjernicama o izvješćivanju za središnje banke
usklađenima s Radnom skupinom za objavljivanje financijskih informacija povezanih s
klimatskim promjenama (TCFD)
olakšat će poboljšavanje nadzornih kapaciteta i globalno ujednačavanje nadzornih praksi
još će intenzivnije raditi na izgradnji kapaciteta, posebno se usredotočujući na članove
Mreže iz gospodarstava u nastajanju i gospodarstava u razvoju, radi poticanja njihova
napretka u uklanjanju klimatskih i okolišnih rizika te u provedbi preporuka Mreže
nastavit će istraživati nova pitanja, kao što su utjecaj gubitka bioraznolikosti ili rizici koji
se odnose na sudske postupke povezane s klimom, te će ih nastojati riješiti, u okviru
mandata svojih članova
nastavit će surađivati s tijelima koja utvrđuju standarde, ostalim donositeljima politika,
financijskim sektorom, akademskom zajednicom i drugim važnim dionicima radi daljnjeg
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izdvajanja najboljih praksi, prepoznavanja prepreka i pronalaženja rješenja te izbjegavanja
dupliciranja poslova.
Zajednička dostignuća Mreže potiču djelovanje njezinih članova. Velik broj članova Mreže
iskoristit će priliku koju im pruža COP 26 da objave svoje deklaracije ili strategije, a ostali su
nedavno objavili dokumente u kojima se detaljno opisuju nacionalni planovi ili to uskoro planiraju
učiniti. Sve to pokazuje odlučnost naše zajednice da djeluje kao vodeća snaga.

