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Vprašanje za ustni odgovor O-000142/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato 
v imenu skupine Verts/ALE 

Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen 
v imenu skupine PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Paul Brannen 
v imenu skupine S&D 

Helmut Scholz 
v imenu skupine GUE/NGL 

Dario Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

Zadeva: "Ogljični balon" 

Vrsta finančnih institucij je na finančnih trgih zaznala nevarnost „ogljičnega balona“. Izraz pomeni 
precenjene zaloge fosilnih goriv, ki bi utegnile postati nasedla sredstva, če bi se uresničile namere, da 
bi svetovne podnebne spremembe omejili na +2 °C. Družbi McKinsey in Carbon Trust sta ocenili, da bi 
utegnilo biti zaradi balona ogroženih 30 do 40 odstotkov vrednosti podjetij. To tveganje je še posebej 
veliko v EU, saj ima njen finančni sektor več kot bilijon EUR naložen v dejavnosti, povezanimi s 
fosilnimi gorivi. 

V okviru tega je predsednik ECB Mario Draghi zaprosil svetovalni znanstveni odbor pri Evropskem 
odboru za sistemska tveganja, naj zadevo preuči, nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je 
naročil pripravo študije o tej zadevi v zvezi z Nemčijo, guverner britanske centralne banke Mark 
Carney je poudaril tveganja in naročil študijo o posledicah za zavarovalniško dejavnost, skupina G20 
pa je zaprosila Odbor za finančno stabilnost v Baslu, naj opravi javno-zasebno preiskavo ogljičnega 
balona. Tudi številne druge institucije so sprejele ukrepe v zvezi s tem. Norveški državni premoženjski 
sklad je denimo sklenil umakniti del svojega portfelja iz fosilnih goriv, enako pa so storila tudi podjetja, 
kot je AXA.  

Ali lahko Komisija glede na opisano obrazloži: 

– Katere ukrepe je sprejela v zvezi z ogljičnim balonom? 

– Katere zakonodajne ali nezakonodajne pobude glede ogljičnega balona lahko v prihodnjih letih 
pričakujemo od Komisije? 

– Ali meni, da bi se bilo treba pri preiskavi ogljičnega balona opirati tudi na unijo kapitalskih trgov? 

– Ali meni, da bi morala direktiva o nefinančnem poročanju vsebovati tudi zahteve o preglednosti in 
razkritju v zvezi z izpostavljenostjo tveganju ogljičnega balona? 
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