
 

Kā palielināt videi draudzīgas investīcijas ES
 

Pāreja uz mazāk piesārņojošu ekonomiku prasa nozīmīgus ieguldījumus. ES vēlas
nodrošināt privātā kapitāla plūsmu uz klimatam draudzīgiem projektiem, jo ar valstu
iespējām nav pietiekami.
 
ES investīcijas
 
ES nepieciešami aptuveni 180 miljardi eiro gadā papildu ieguldījumu energoefektivitātē un
atjaunojamās enerģijas ražošanā, lai līdz 2030. gadam samazinātu radīto siltumnīcefekta gāzu
izmešu daudzumu par 40 %. Vēl vairāk ir nepieciešams, lai līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa
neitralitāti.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Atsevišķi klimata un vides investīciju projekti tiek finansēti no ES budžeta. Aptuveni 20% no
2019. gada budžeta 165,8 miljardu apmēra ir novirzīti klimata pārmaiņu problēmu risināšanai.
Eiropas Parlaments vēlas palielināt šo budžeta sadaļu līdz 30%.
 
Kā ES piesaista privātas videi un klimatam
draudzīgas investīcijas?
 
Publiskais finansējums nespēj nodrošināt nepieciešamos apjomīgos videi draudzīgos
ieguldījumus, un ES aktīvi strādā pie tā, lai piesaistītu privātos līdzekļus. Ar Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda finansējumu un Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumu mehānisma
palīdzību jau ir mobilizēti miljardi, un ir paredzēts, ka ar klimatu saistītiem projektiem atvēlētā
naudas daļa tikai palielināsies.
 
EIB loma klimatam draudzīgu projektu finansēšanā ir augusi. Jūlijā uzrunājot Parlamentā
deputātus, topošā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja, ka viņa nāks
klājā ar priekšlikumu vēl vairāk palielināt EIB lomu, pārvēršot EIB daļas par Eiropas klimata
banku. Jautājums par Eiropas Investīciju bankas iespējamo virzību uz “videi draudzīgās zaļās
politikas atbalstu” tika apspriests plenārsēdē trešdien, 9. oktobrī.
 
Šobrīd arī notiek sarunas starp Parlamentu un Padomi par jauniem noteikumiem ilgtspējīgām
investīcijām, kas dotu skaidras norādes investoriem, uzņēmumiem un politikas veidotājiem par
to, kādas ekonomiskās aktivitātes un ieguldījumi būtu jāuzskata par “zaļiem”.
 
Papildu informācija
EP tematiskā sadaļa: klimata pārmaiņas
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta materiāli: klimata pārmaiņas
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https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/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_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_lv
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/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://ec.europa.eu/commission/interim_lv
https://ec.europa.eu/commission/interim_lv
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/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://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/search.html?word=climate

