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NIEMIECKI RZĄD PRZEZNACZY DODATKOWE 8 MLD
EURO NA WALKĘ ZE ZMIANAMI KLIMATU
Niemiecki rząd zamierza w przyszłym roku wydać około 5,2 mld euro na inwestycje w ochronę klimatu
w ramach awaryjnego paktu klimatycznego, który ma zostać zatwierdzony przez gabinet kanclerz
Angeli Merkel 23 czerwca - donosi gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), która otrzymała kopię
dokumentu.
Plan przeznacza dodatkowe 8,1 miliarda euro na pomoc w osiągnięciu celów ochrony klimatu w ciągu
najbliższych pięciu lat. Jednak ponieważ parlament zbliża się do wakacyjnej przerwy, a Niemcy
przeprowadzają we wrześniu wybory krajowe, propozycje są raczej listą życzeń dla następnego rządu
- pisze FAZ. Zmiany legislacyjne i decyzję o środkach z budżetu musiałby podjąć kolejny
parlament. Około 2,5 mld euro przeznaczono na ﬁnansowanie budynków energooszczędnych w 2022
r. Ponad 650 mln euro zostanie przeznaczone na dekarbonizację przemysłu w ramach planu, który
obejmie również umowy dotyczące emisji dwutlenku węgla.
Kontrakty te, wspierane również przez Zielonych, służą do amortyzacji wyższych kosztów
operacyjnych, z jakimi borykają się branże, które przyjmują bardziej przyjazne dla środowiska
procesy. Ponadto pakt klimatyczny przeznacza 302 mln euro na rozbudowę ścieżek rowerowych, 300
milionów euro na szlaki wodne i 200 mln euro na kolej. Wsparcie traﬁ również na ochronę lasów,
przyjazne dla klimatu budownictwo socjalne, ekologiczna żegluga i przemysł stalowy, zwłaszcza
wodór. Około 65 milionów euro przeznaczono na elektrolizery morskie i inicjatywę H2 Global Global na
wsparcie przemysłu energetycznego, a kolejne 40 milionów euro wesprze technologię wodorową w
projektach samolotów hybrydowo-elektrycznych.
W maju niemiecki rząd uzgodnił pakt klimatyczny, aby osiągnąć bardziej ambitne cele redukcji emisji,
po przełomowym orzeczeniu niemieckiego sądu najwyższego, który uznał, że kluczowe
ustawodawstwo klimatyczne kraju jest niewystarczające. Pakt klimatyczny nie jest częścią
znowelizowanej ustawy o zmianach klimatu, która ma wejść w życie 24 czerwca, ale raczej spuścizną
odchodzącej kanclerz Merkel. Ze względu na przerwę wakacyjną do procesu legislacyjnego przejdzie
dopiero w przyszłym roku.
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