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Въпрос с искане за устен отговор O-000142/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato 
от името на групата Verts/ALE 

Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen 
от името на групата PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 
от името на групата ALDE 

Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Paul Brannen 
от името на групата S&D 

Helmut Scholz 
от името на групата GUE/NGL 

Dario Tamburrano 
от името на групата EFDD 

Относно: Въглеродния балон 

Редица финансови институции са установили риска от „въглероден балон“ на финансовите 
пазари. Въглреродният балон се отнася до надценяването на резервите от изкопаеми горива, 
много от които могат да се превърнат в изгубени активи, ако светът постигне целта, която си е 
поставил от ограничаване на изменението на климата до +2°C. McKinsey и Carbon Trust 
прогнозират, че 30 – 40% от стойността на дружествата може да бъде застрашена заради 
въглеродния балон. С оглед на факта, че европейският финансов сектор е инвестирал повече 
от 1 трилион евро в активи, свързани с изкопаемите горива, ЕС е изложен на особен риск от 
въглеродния балон. 

В тази рамка: Председателят Марио Драги поиска от Консултативния научен комитет на 
Европейския съвет за системен риск да проучи въглеродния балон; Германският министър на 
финансите Волфганг Шойбле поръча изследване по въпроса за Германия; Марк Карни, 
управител на Bank of England, изтъкна рисковете и поръча проучване на влиянието върху 
застрахователния сектор; а Г-20 поискаха от Съвета за финансова стабилност в Базел да 
организира публично-частно проучване на въглеродния балон. Редица институции също 
предприеха мерки в това отношение. Например, държавният инвестиционен фонд на Норвегия 
реши да продаде части от своя портфейл от изкопаеми горива, както направиха компании като 
АХА.  

В този контекст Комисията би ли разяснила: 

– Какви действия е предприела във връзка с въглеродния балон? 

– Какви законодателни или незаконодателни инициативи, свързани с въглеродния балон, 
могат да се очакват от нея през следващите години? 

– Счита ли, че съюзът на капиталовите пазари също би могъл да бъде стълб за проучването 
на въглеродния балон? 

– Счита ли, че Директивата относно оповестяването на нефинансова информация следва да 
включва изисквания за прозрачност и разкриване на информация по отношение на 
въглеродната експозиция? 
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