
 

Zelené investice: jak je chce EU podporovat
 
Přechod na ekologičtější hospodářství vyžaduje velké investice. Jelikož k tomu nebudou
stačit  veřejné finance, chce EU napomoci financování ze soukromého sektoru.
 

Investice EU
 
Pokud chce EU do roku 2030 skutečně snížit emise CO2 o 40 procent, potřebuje zvýšit
investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie o 180 miliard eur ročně. K dosažení
uhlíkové neutrality do roku 2050 bude potřeba ještě více peněz.
 
Určité investice do klimatických a environmentálních projektů jdou přímo z rozpočtu EU:
Přibližně 20 procent z unijního rozpočtu na rok 2019, který představuje 165,8 miliard eur
(závazky), je určených na opatření proti změnám klimatu. Evropský parlament chce, aby se
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en


tento podíl zvýšil na 30 procent.
 
 
Jak chce EU přitáhnout soukromé investice do ekologických řešení?
 
Veřejné rozpočty na tyto obrovské investice nebudou stačit, a proto chce Evropa přitáhnout
financování ze soukromého sektoru. Prostřednictvím Evropského fondu pro strategické
investice a půjček z Evropské investiční banky (EIB) již byly mobilizovány miliardy eur. Podíl
financí určených na klimatické projekty by měl v budoucnu narůstat. 
 
Postupně narůstá i role Evropské investiční banky při financování projektů v oblasti klimatu.
Budoucí předsedkyně Evropské komise ve svém červencovém projevu v Evropském
parlamentu avizovala, že chce roli EIB ještě více posílit a vytvořit v rámci ní novou evropskou
klimatickou banku. O „zelených projektech“ Evropské investiční banky se jednalo během
plenárního zasedání 9. října 2019.
 
Evropský parlament a Rada ministrů vyjednávají také pravidla pro udržitelné investování. Mají
investorům, podnikům i politikům sloužit k lepší orientaci v tom, které ekonomické aktivity a
investice lze považovat za "zelené".
 
Souvislosti
Další články o změnách klimatu
Brífink Think tanku EP (anglicky)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/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_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37569/investeu-programme-big-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?date=09-10-2019
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
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-klimatu
https://europa.eu/!dB34yf

