
 

Kaip padidinti „žaliąsias“ investicijas Europos
Sąjungoje?
 
Perėjimas prie mažai teršiančio ūkio reikalauja didelių investicijų. ES nori pritraukti kuo
daugiau privataus sektoriaus lėšų, nes viešojo sektoriaus finansinių išteklių neužtenka.
 

ES investicijos
 
Europos Sąjungai kasmet reikia papildomai investuoti 180 mlrd. eurų į energijos vartojimo
efektyvumo didinimą bei į atsinaujinančius energijos šaltinius, kad ji galėtų iki 2030 m. 40 proc.
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išlakas. Dar daugiau investicijų pareikalautų
siekis iki 2050 m. užtikrinti anglies dvideginio pusiausvyrą, kai anglies dvideginio išmetama
maždaug tiek pat, kiek jo sugeriama.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Dalis investicijų finansuojama iš ES biudžeto. Pavyzdžiui, 2019 m. biudžete (165,8 mlrd. eurų)
apie 20 proc. lėšų numatyta su klimato kaitos švelninimu susijusioms priemonėms. Europos
Parlamentas nori, kad ši dalis padidėtų iki 30 proc. 
 
Kaip ES stengiasi pritraukti privačias „žaliąsias“
investicijas?
 
Tačiau viešojo sektoriaus finansiniai ištekliai nepatenkina visų reikalingų „žaliųjų“ investicijų
poreikio. Todėl ES ėmėsi veiksmų, kad pritrauktų privačių lėšų. Dalis jų mobilizuojama
pasitelkiant Europos strateginių investicijų fondą ir Europos investicijų banko (EIB) paskolas.
Tokiu būdu pritrauktų investicijų dalis, tenkanti su klimatu susijusiems projektams, turėtų išaugti.
 
 
Tuo tarpu Europos investicijų banko finansavimas „žaliesiems“ projektams pastaraisiais metais
išaugo iki 30 proc., o būsimoji Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo kalboje
Europos Parlamente pabrėžė norinti jį dar labiau padidinti ir pažadėjo pasiūlyti dalį EIB paversti
Europos klimato banku.
 
 
Apie Europos investicijų banko „žalinimą“ europarlamentarai diskutavo spalio 9 dieną
vykusiame plenariniame posėdyje Briuselyje, kurio vaizdo įrašą rasite čia.
 
 
Parlamente ir Taryboje taip pat svarstomos naujos tvaraus investavimo taisyklės, kurios padėtų
investuotojams, verslininkams ir politikos formuotojams lengviau atpažinti ekonominės veiklos
sritis ir investicijas, atitinkančias žalumo ir mažo anglies dvideginio kiekio kriterijus.
 
Papildoma informacija
EP Tyrimų tarnybos informacija apie klimato kaitą
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/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_lt
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/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/news/lt/hearings2019/komisijos-pirmininkas-2019/20190711IPR56823
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/komisijos-pirmininkas-2019/20190711IPR56823
https://ec.europa.eu/commission/interim_lt
https://ec.europa.eu/commission/interim_lt
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/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://europa.eu/!dB34yf

