
 

Как да стимулираме „зелените“ инвестиции в ЕС
 
Преходът към устойчива и екологична икономика изисква сериозни инвестиции.
ЕС иска да привлече частно финансиране в добавка към публичните средства.
 

Инвестиции на ЕС
 
 
 
Европейският съюз си е поставил за задача да намали въглеродните емисии с 40% до
2030 г. Това би изисквало около 180 млрд. евро допълнително финансиране на година
за развитие на възобновяемите източници на енергия и енергийна ефективност. Още
повече пари ще са нужни за постигането на въглеродна неутралност до 2050 г.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Част от финансирането за проекти, свързани с климата и околната среда, идва от
бюджета на ЕС. Например, за борба с промените в климата са заделени около 20% от
бюджета на ЕС за 2019 г., който е в размер от 165,8 млрд. евро. Европейският
парламент би искал делът на финансирането за климата в бюджета да се увеличи до
30%.
 
 
 
Частни инвестиции за „зелени“ проекти
 
 
Публичните средства обаче няма да бъдат достатъчни, за да покрият нуждата от
инвестиции в тази област, и затова ЕС работи за привличането на частни инвестиции.
Чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна
банка вече са мобилизирани милиарди евро. Делът на финансирането за проекти,
свързани с климата, вероятно ще се увеличи в бъдеще. 
 
 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече играе важна роля, но в речта си пред
Парламента през юли бъдещият председател на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен заяви намерение да предложи превръщането на част от ЕИБ в банка за климата.
Насочването на ЕИБ към финансиране на „зелени“ проекти беше тема на пленарен
дебат в Парламента на 9 октомври.
 
 
Парламентът и Съветът също така водят преговори по нови правила за устойчивите
инвестиции, които ще служат като наръчник за инвеститори, компании и регулатори за
това кои икономически дейности и инвестиции могат да бъдат смятани за
екологосъобразни.
 
Допълнителна информация
Материали на Изследователската служба на ЕП за политиката за климата
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https://ec.europa.eu/clima/language-selector/site-language_en?destination=node/1159
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_bg
https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190410IPR37569/investeu-programme-big-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/predsedatel-na-komisiiata-2019-gh/20190711IPR56823
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/predsedatel-na-komisiiata-2019-gh/20190711IPR56823
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/video?debate=1570636400371
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/video?debate=1570636400371
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sustainable-finance-establishment-of-a-framework
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sustainable-finance-establishment-of-a-framework
https://europa.eu/!dB34yf

