
 

Instead, I was providing a general overview of the progress that has been 

made in terms of financial institutions engaging with shareholders and 

investing in low-carbon technologies, and the challenges that remain in 

aligning the financial sector with the goals of the Paris Agreement. 

Thay vào đó, tôi đang cung cấp một cái nhìn tổng quan về những tiến bộ 

đã đạt được về mặt các tổ chức tài chính gắn kết với các cổ đông và đầu tư 

vào công nghệ các-bon thấp, cũng như những thách thức còn tồn tại trong 

việc điều chỉnh lĩnh vực tài chính với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. 

How about the reports called “Banking on Climate Change 2018: Fossil 

Fuel Finance Report Card”. 

Còn về báo cáo có tên “Ngân hàng về biến đổi khí hậu 2018: Thẻ báo cáo 

tài chính nhiên liệu hóa thạch”. 

"Banking on Climate Change 2018: Fossil Fuel Finance Report Card" is a 

report published by Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous 

Environmental Network, and Oil Change International in 2018. 

"Ngân hàng về biến đổi khí hậu 2018: Thẻ báo cáo tài chính nhiên liệu hóa 

thạch" là một báo cáo được xuất bản bởi Rainforest Action Network, 

BankTrack, Indigenous Environmental Network và Oil Change International 

vào năm 2018. 

The report analyzes the financing practices of 33 major banks and financial 

institutions with regard to fossil fuel projects and companies. 

Báo cáo phân tích các hoạt động tài chính của 33 ngân hàng và tổ chức tài 

chính lớn liên quan đến cho các dự án và công ty sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch. 

The report finds that the financing provided by these financial institutions 

for fossil fuel projects and companies significantly exceeds the levels 

needed to meet the goals of the Paris Agreement, which is an international 

treaty that aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius 

above pre-industrial levels. 



Báo cáo cho thấy nguồn tài chính do các tổ chức tài chính này cung cấp 

cho các dự án và công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch vượt quá đáng kể 

mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, một hiệp 

ước quốc tế nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C so với 

mức trước đó. -các cấp công nghiệp. 

The report also finds that most of the financial institutions studied have 

made inadequate commitments to reduce their financing of fossil fuels and 

that they are not transparent about their financing practices. 

Báo cáo cũng cho thấy rằng hầu hết các tổ chức tài chính được nghiên cứu 

đã đưa ra các cam kết không thỏa đáng để giảm tài trợ cho nhiên liệu hóa 

thạch và họ không minh bạch về các hoạt động tài chính của mình. 

The report makes a number of recommendations for financial institutions, 

including that they adopt more ambitious targets for reducing their financing 

of fossil fuels, that they improve their transparency about their financing 

practices, and that they engage with stakeholders, including shareholders 

and civil society organizations, on the issue of fossil fuel financing. 

Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cho các tổ chức tài chính, bao gồm 

việc họ áp dụng các mục tiêu tham vọng hơn để giảm tài trợ cho nhiên liệu 

hóa thạch, họ cải thiện tính minh bạch về các hoạt động tài chính của mình 

và họ tham gia với các bên liên quan, bao gồm các cổ đông và tổ chức xã 

hội dân sự, về vấn đề tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch. 

In summary, "Banking on Climate Change 2018: Fossil Fuel Finance 

Report Card" is a report that analyzes the financing practices of major 

banks and financial institutions with regard to fossil fuel projects and 

companies, and finds that these practices are not consistent with the goals 

of the Paris Agreement. 

Tóm lại, "Ngân hàng về biến đổi khí hậu 2018: Thẻ báo cáo tài chính nhiên 

liệu hóa thạch" là một báo cáo phân tích các hoạt động tài chính của các 

ngân hàng và tổ chức tài chính lớn đối với các dự án và công ty sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nhận thấy rằng các hoạt động này không 

phù hợp với mục tiêu đề ra. của Hiệp định Paris. 



The report makes a number of recommendations for financial institutions to 

adopt more ambitious targets for reducing their financing of fossil fuels and 

to improve their transparency about their financing practices. 

Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cho các tổ chức tài chính áp dụng các 

mục tiêu tham vọng hơn để giảm tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch và cải 

thiện tính minh bạch về các hoạt động tài chính của họ. 

What could be done to encourage financial institutions to do more? 

Có thể làm gì để khuyến khích các tổ chức tài chính làm nhiều hơn nữa? 

There are several measures that could be taken to encourage financial 

institutions to do more to address climate change. 

Có một số biện pháp có thể được thực hiện để khuyến khích các tổ chức 

tài chính làm nhiều hơn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 

Some possible approaches include: 

Một số cách tiếp cận có thể bao gồm: 

Regulation: Governments can adopt regulations that require financial 

institutions to disclose information about their financing practices and their 

exposure to climate-related risks, or that set limits on the financing of fossil 

fuel projects and companies. 

Quy định: Các chính phủ có thể áp dụng các quy định yêu cầu các tổ chức 

tài chính tiết lộ thông tin về các hoạt động tài chính và mức độ rủi ro liên 

quan đến khí hậu của họ hoặc đặt ra các giới hạn về tài chính cho các dự 

án và công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Financial incentives: Governments and other stakeholders could provide 

financial incentives, such as subsidies or tax credits, to encourage financial 

institutions to invest in low-carbon technologies and projects. 

Ưu đãi tài chính: Chính phủ và các bên liên quan khác có thể cung cấp các 

ưu đãi tài chính, chẳng hạn như trợ cấp hoặc tín dụng thuế, để khuyến 

khích các tổ chức tài chính đầu tư vào các dự án và công nghệ carbon 

thấp. 



Public pressure: Civil society organizations, shareholders, and other 

stakeholders can use public pressure and advocacy to encourage financial 

institutions to adopt more sustainable practices. 

Áp lực của công chúng: Các tổ chức xã hội dân sự, cổ đông và các bên 

liên quan khác có thể sử dụng áp lực và vận động của công chúng để 

khuyến khích các tổ chức tài chính áp dụng các thông lệ bền vững hơn. 

This can include engaging with financial institutions through shareholder 

resolutions, media campaigns, and other means. 

Điều này có thể bao gồm việc tham gia với các tổ chức tài chính thông qua 

nghị quyết của cổ đông, chiến dịch truyền thông và các phương tiện khác. 

Voluntary initiatives: Financial institutions can also choose to adopt 

voluntary initiatives, such as pledging to reduce their financing of fossil 

fuels or to disclose information about their climate-related risks and 

impacts. 

Các sáng kiến tự nguyện: Các tổ chức tài chính cũng có thể chọn áp dụng 

các sáng kiến tự nguyện, chẳng hạn như cam kết giảm tài trợ cho nhiên 

liệu hóa thạch hoặc tiết lộ thông tin về các rủi ro và tác động liên quan đến 

khí hậu của họ. 

Collaboration: Financial institutions can collaborate with each other, with 

governments, and with other stakeholders to develop and implement 

solutions to address climate change. 

Hợp tác: Các tổ chức tài chính có thể hợp tác với nhau, với chính phủ và 

với các bên liên quan khác để phát triển và thực hiện các giải pháp ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

This can include initiatives such as industry-wide efforts to reduce 

greenhouse gas emissions or to develop new financial products that 

support low-carbon investments. 

Điều này có thể bao gồm các sáng kiến như nỗ lực toàn ngành nhằm giảm 

phát thải khí nhà kính hoặc phát triển các sản phẩm tài chính mới hỗ trợ 

đầu tư ít carbon. 



In summary, there are many different approaches that could be taken to 

encourage financial institutions to do more to address climate change, 

including regulation, financial incentives, public pressure, voluntary 

initiatives, and collaboration. 

Tóm lại, có nhiều cách tiếp cận khác nhau có thể được thực hiện để 

khuyến khích các tổ chức tài chính làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề 

biến đổi khí hậu, bao gồm quy định, khuyến khích tài chính, áp lực công 

chúng, sáng kiến tự nguyện và hợp tác. 

In terms of regulation, do you think the European Taxonomy is adequately 

addressing the problem of climate change? 

Về mặt quy định, bạn có nghĩ rằng Phân loại châu Âu đang giải quyết thỏa 

đáng vấn đề biến đổi khí hậu không? 

The European Taxonomy is a classification system that is being developed 

by the European Union (EU) to help investors and companies identify 

environmentally sustainable economic activities. 

Phân loại Châu Âu là một hệ thống phân loại đang được Liên minh Châu 

Âu (EU) phát triển để giúp các nhà đầu tư và công ty xác định các hoạt 

động kinh tế bền vững với môi trường. 

It aims to provide a common language and standard for evaluating the 

environmental sustainability of economic activities, including their impact on 

climate change. 

Nó nhằm mục đích cung cấp một ngôn ngữ và tiêu chuẩn chung để đánh 

giá tính bền vững về môi trường của các hoạt động kinh tế, bao gồm cả tác 

động của chúng đối với biến đổi khí hậu. 

The Taxonomy is intended to be used as a tool to help investors and 

companies align their investment and business decisions with the goals of 

the Paris Agreement, which is an international treaty that aims to limit 

global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. 

Phân loại được dự định sẽ được sử dụng như một công cụ giúp các nhà 

đầu tư và công ty điều chỉnh các quyết định đầu tư và kinh doanh của họ 



với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, một hiệp ước quốc tế nhằm hạn 

chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công 

nghiệp. cấp độ. 

To this end, the Taxonomy includes criteria for assessing the contribution 

of different economic activities to the transition to a low-carbon, climate-

resilient economy. 

Để đạt được mục tiêu này, Phân loại bao gồm các tiêu chí để đánh giá sự 

đóng góp của các hoạt động kinh tế khác nhau vào quá trình chuyển đổi 

sang nền kinh tế ít các-bon, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

It is too early to say definitively whether the European Taxonomy is 

adequately addressing the problem of climate change, as it is still being 

developed and has not yet been fully implemented. 

Vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn liệu Hệ thống phân loại châu Âu có giải 

quyết thỏa đáng vấn đề biến đổi khí hậu hay không, vì nó vẫn đang được 

phát triển và chưa được thực hiện đầy đủ. 

However, the Taxonomy has the potential to play a significant role in 

guiding investment and business decisions towards activities that support 

the transition to a low-carbon, climate-resilient economy. 

Tuy nhiên, Phân loại có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong việc 

hướng dẫn các quyết định đầu tư và kinh doanh đối với các hoạt động hỗ 

trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon, có khả năng chống 

chịu với khí hậu. 

In summary, the European Taxonomy is a classification system that is 

being developed by the EU to help investors and companies identify 

environmentally sustainable economic activities and align their investment 

and business decisions with the goals of the Paris Agreement. 

Tóm lại, Phân loại Châu Âu là một hệ thống phân loại đang được EU phát 

triển để giúp các nhà đầu tư và công ty xác định các hoạt động kinh tế bền 

vững với môi trường và điều chỉnh các quyết định đầu tư và kinh doanh của 

họ với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. 



It is too early to say definitively whether the Taxonomy is adequately 

addressing the problem of climate change, but it has the potential to play a 

significant role in guiding investment and business decisions 

Vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn liệu Taxonomy có giải quyết thỏa đáng 

vấn đề biến đổi khí hậu hay không, nhưng nó có khả năng đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hướng dẫn các quyết định đầu tư và kinh doanh 

 


