
  

Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики та права ЄС 

Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний 

огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за липень-серпень 2020 року. 

У липні розпочалося шестимісячне головування Німеччини в Раді ЄС, зусилля якої будуть зосе-

реджені на подоланні пандемії COVID-19 та пошуку відповідей на виклики майбутнього, у т. ч. 

подальшій розбудові сталої Європи. Визначено пріоритети ЄС на 75-у Генеральну асамблею 

ООН. Розпочаті публічні консультації з оновлення політики ЄС щодо Арктики. ЄС приймав четве-

рту Зустріч міністрів з питань клімату, щорічний форум високого рівня у кліматичній сфері. 

Європейський зелений курс продовжував визначати напрями розвитку кліматичної політики ЄС. 

Ухвалено Стратегію інтеграції енергетичної системи та Водневу стратегію, створено Європейсь-

кий альянс чистого водню, який сприятиме впровадженню цих стратегій. 

Комітет з довкілля, охорони здоров’я і харчової безпеки проголосував за включення викидів СО2 

від морського сектору до Європейської системи торгівлі викидами. Комітет регіонального роз-

витку схвалив створення Фонду справедливого переходу. Європейська Комісія прийняла прави-

ла щодо функціонування Фонду модернізації, визначивши кошти на енергетичний перехід, та 

передбачила фінансування першого конкурсу для масштабних проєктів чистих технологій. Всту-

пають у дію нові правила ЄС щодо чистіших та безпечніших автомобілів. 

Опублікована низка досліджень і звітів з екологічних та кліматичних питань – щодо заміщення 

шкідливих хімічних речовин, викидів забруднюючих речовин, подальшого використання біороз-

кладної пластмаси, розбудови природоохоронної мережі, заповідних територій у країнах Схід-

ного партнерства, скорочення викидів парникових газів у будівельній галузі.   

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  

інформаційно-аналітичний огляд екологічної  
та кліматичної політики і права ЄС 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ГОЛОВУВАННЯ НІМЕЧЧИНИ В РАДІ ЄС  

#РадаЄС, #Довкілля, #ЕкологічніОрієнтириПолітики  

У липні розпочалося шестимісячне головування Німеччини в Раді ЄС.* Відповідно до Програми девіз 

німецького головування – «Разом до відновлення Європи». Німецький уряд зосереджує увагу свого 

головування на подоланні пандемії COVID-19 та пошуку відповідей на виклики майбутнього, які пот-

рібно вирішити зараз, висловлюючи тим самим свою мету: зробити Європу сильнішою, більш спра-

ведливою та сталою. 

Програма базується на таких принципах: (1) остаточне подолання пандемії COVID-19, а також віднов-

лення економіки, (2) сильніша та інноваційніша Європа, (3) справедлива Європа, (4) стала Європа, (5) 

Європа безпеки та спільних цінностей, (6) сильна Європа у світі. 

Метою розбудови сталої Європи є подолання економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 

у сталий та інклюзивний спосіб, що допоможе здійснити перехід до сталої економіки. Пріоритетами 

є амбітна політика щодо клімату, довкілля та біорізноманіття, орієнтація на Порядок денний ООН у 

сфері сталого розвитку до 2030 року та стале сільське господарство. Німецьке головування в Раді ЄС 

також буде працювати над забезпеченням того, щоб Європейський Союз та його держави-члени 

продовжували відігравати роль на міжнародній арені як амбітні та активні гравці у сфері кліматичної 

дипломатії, сталого розвитку та європейських цінностей. 

* Головування в Раді ЄС здійснюється групами, в які входять три держави. Теперішній тріо-механізм передба-

чає головування Німеччини (липень-грудень 2020 р.), Португалії (січень-червень 2021 р.) та Словенії (липень-

грудень 2021 р.).   

Джерело новини: Рада ЄС, eu2020.de 

 

ПРІОРИТЕТИ ЄС В ООН ТА НА 75-Й ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ ООН  

#Екополітика, #Пріоритети, #ООН  

13 липня Рада ЄС ухвалила висновки, в яких окреслила пріоритети ЄС як загалом в ООН, так і зокре-

ма на 75-й Генеральній Асамблеї ООН (вересень 2020 - вересень 2021). Висновки підтверджують, що 

ЄС буде продовжувати підтримувати ООН як необхідний форум для багатостороннього вирішення 

глобальних викликів і демонструвати глобальне лідерство з метою сприяння безпечнішому та кра-

щому світові для всіх. 

У рамках 75-ї Генеральної Асамблеї ООН ЄС зосередиться на таких ключових пріоритетах, як права 

людини та гендерна рівність, сприяння миру та безпеці, побудова справедливої глобалізації, приско-

рення глобального переходу до сталого та кліматично нейтрального майбутнього, лідерство щодо 

переходу до нового цифрового світу. Збереження гуманітарного простору та забезпечення поваги 

до міжнародного гуманітарного права і гуманітарних принципів залишаться однаково важливими 

для ЄС. 

Довкілля 

https://www.eu2020.de/blob/2360248/e0312c50f910931819ab67f630d15b2f/06-30-pdf-programm-en-data.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/env/
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9401-2020-INIT/en/pdf
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В екологічній сфері ЄС приділятиме увагу: масштабним втратам біорізноманіття та необхідності ухва-

лення глобальних рамок збереження біорізноманіття на СОР-15 у 2021 році; проведенню амбітної 

зустрічі ООН на високому рівні з питань води у 2021 році з метою прискорення прогресу в галузі ста-

лого управління водними ресурсами; зміцненню міжнародного управління океанами та забезпечен-

ня їх безпеки, безпечних та здорових океанів і морів на майбутній океанічній конференції ООН; роз-

витку глобальної стратегії екологічних даних до 2025 року тощо.  

Джерело новини: Рада ЄС  

 

НОВІ ПРАВИЛА ЄС ЩОДО ЧИСТІШИХ ТА БЕЗПЕЧНІШИХ АВТОМОБІЛІВ  

#Регламент, #АвтомобільнийТранспорт, #ЧистийТранспорт  

У вересні 2020 року вступає в дію Регламент 2018/858 про затвердження та нагляд за ринком коліс-

них транспортних засобів та їх причепів, а також систем, складників і окремих компонентів, призна-

чених для таких транспортних засобів. Регламент прийнятий 30 травня 2018 року і встановлює адмі-

ністративні положення та технічні вимоги стосовно затвердження типу та розміщення на ринку всіх 

нових транспортних засобів, спрямований на підвищення рівня якості та незалежності затвердження 

типу і тестування автомобілів, збільшує перевірку автомобілів, які вже є на ринку ЄС, та посилює за-

гальну систему нагляду за колісними транспортними засобами. 

Ключовими елементами нових правил ЄС є незалежність та якість випробувань перед випуском ав-

томобіля на ринок, перевірка автомобілів, які вже є на ринку, та модернізація контролю. Ця рефор-

ма є частиною ширшої роботи Європейської Комісії щодо чистого, сталого та конкурентоспроможно-

го автомобільного сектору. Ініціатива також стосується вимог щодо якості повітря та стандартів CO2, 

підтримку виробництва альтернативних видів палива й акумуляторів.  

Джерело новини: Європейська Комісія 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ З МАЙБУТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО АРКТИКИ  

#Екополітика, #Арктика, #Консультації   

21 липня Європейська Комісія розпочала публічні консультації з оновлення політики ЄС щодо Аркти-

ки. Консультації спрямовані на широке обговорення існуючої політики ЄС щодо Арктики з огляду на 

нові виклики та можливості, включаючи амбіції ЄС за Європейським зеленим курсом, виявлення си-

льних сторін та недоліків існуючої політики з метою підготовки оновленого підходу. Консультації 

допоможуть переглянути роль ЄС з питань Арктики, пріоритети поточної політики ЄС щодо Арктики 

та визначити можливі нові напрямки політики, які необхідно розробити. 

Політика ЄС щодо Арктики регулярно оновлюється з часу її першого прийняття в 2008 році. Поточна 

політика ЄС щодо Арктики викладена в Спільному комюніке (2016) та зосереджується на трьох пріо-

ритетах: зміна клімату та захист довкілля Арктики; сталий розвиток в Арктиці та навколо неї; міжна-

родне співробітництво з питань Арктики.  

Джерело новини: Європейська Комісія  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/13/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-75th-united-nations-general-assembly-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1530
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12523-EU-Arctic-Policy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1318
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ЗВІТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІЩЕННЯ ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В ЄС  

#Звіт, #REACH, #ХімічніРечовини, #Авторизація, #Обмеження, #Заміщення  

Європейське агентство хімічних речовин опублікувало два звіти, які розкривають як прямий, так і 

опосередкований вплив REACH на заміщення шкідливих хімічних речовин більш безпечними альте-

рнативами та екологічними технологіями. 

Перший звіт узагальнює результати опитування про вплив обмежень та авторизації у рамках REACH 

на заміщення шкідливих хімічних речовин в ЄС. У документі аналізується комплекс технічних, еконо-

мічних та ринкових бар’єрів, з якими компанії стикаються при заміщенні шкідливих хімічних речо-

вин, включаючи труднощі у пошуку технічно здійсненних альтернатив, відсутність фінансових стиму-

лів та зменшення конкурентних переваг. Він доповнюється ще одним звітом про впровадження 

Стратегії заміщення Європейського агентства хімічних речовин за останні два роки та напрямів дія-

льності, на яких агентство зосередить увагу у 2020-2021 роках. У документі описується, як агентство 

допомагало та планує допомогти компаніям у питаннях заміщення, зокрема шляхом: сприяння на-

вчанню з аналізу альтернатив для розбудови спроможності організацій; сприяння роботі ОЕСР над 

керівними настановами щодо безпечніших альтернатив; підтримки мереж, пов’язаних із заміщен-

ням, та просування концепції безпечного проєктування для посилення обміну знаннями, підтримки 

комунікації та координації між зацікавленими сторонами в ЄС.  

Джерело новини: Європейське агентство хімічних речовин  

 

ОНОВЛЕНО ДАНІ ЩОДО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ЄС  

#Звіт, #АтмосфернеПовітря, #ВикидиЗабруднюючихРечовин  

Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило Звіт щодо інвентаризації вики-

дів в ЄС протягом 1990-2018 рр. Звіт підтверджує загальну тенденцію стабільного, але повільного 

прогресу держав-членів ЄС (включаючи Великобританію за період, коли вона була членом ЄС) з 

1990 року у скороченні викидів основних забруднюючих речовин атмосферного повітря в Європі.  

У звіті, надісланому ЄС Європейській економічній комісії ООН, здійснюється моніторинг 26 забруд-

нюючих речовин. У період з 2017 по 2018 роки викиди оксидів азоту (NOx), неметанових летких ор-

ганічних сполук (NMVOC), оксидів сірки (SOX), дрібних твердих частинок (PM2,5), окису вуглецю (CO) 

та аміаку (NH3) відповідно зменшились на 4,1%, 2,0%, 6,7%, 3,8%, 4,3% та 1,6% загалом по ЄС.   

Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища 

 

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОРОЗКЛАДНОЇ ПЛАСТМАСИ У ЦИРКУЛЯР-

НІЙ ЕКОНОМІЦІ  

#ІнформаційнаДовідка, #ЦиркулярнаЕкономіка, # БіорозкладніПластмаси  

Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило інформаційну довідку, в якій 

розглянуто значення для циркулярної економіки, можливості та виклики використання пластмаси, 

що біологічно розкладається, підлягає компостуванню чи виготовлена на біологічній основі. Наразі 

частка ринку цих видів пластмас становить лише близько 1%.  

https://echa.europa.eu/documents/10162/24152346/impact_rest_auth_on_substitution_en.pdf/7c95222f-5f84-57f7-4cba-65b8463c79d4
https://echa.europa.eu/documents/10162/24152346/substitution_supporting_activities_en.pdf/0e614143-7261-4277-b6fd-c6c411803833
https://echa.europa.eu/-/restriction-and-authorisation-found-to-drive-replacement-of-harmful-chemicals
https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2018
https://www.eea.europa.eu/highlights/emissions-of-most-harmful-air
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
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У циркулярній економіці, над якою працює ЄС у рамках Європейського зеленого курсу, як перший 

крок передбачена вимога щодо перероблення усієї пластмаси в нову. Тому види пластмас можуть 

забезпечити значну екологічну вигоду, якщо вони розробляються для конкретних ситуацій і викори-

стання й утилізуються правильно. У довідці зазначається, що подальше вдосконалення застосування 

та утилізації цих пластмас допоможуть зробити їх використання більш ефективним, оскільки ринок 

таких продуктів, швидше за все, буде рости в найближчі роки. Як зазначено у документі, більш чітке 

маркування та підвищення обізнаності громадськості покращать правильну утилізацію цих пластмас, 

щоб вони в кінцевому підсумку не завдавали більше шкоди, ніж користі.  

Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища  

 

РОЗБУДОВА ЗЛАГОДЖЕНОЇ ТРАНС’ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ МЕРЕЖІ  

#ІнформаційнаДовідка, #Природоохоронна Мережа  

Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило інформаційну довідку, в якій 

аналізує потенціал використання зеленої інфраструктури для зв’язку (поєднання) охоронюваних об’-

єктів Natura 2000 з іншими природними та напівприродними ландшафтами. Довідка підготовлена 

на основі технічного звіту. 

Згідно із довідкою близько 80% об’єктів Natura 2000 вже пов’язані через природні або напівприрод-

ні зони. Близько 15% ділянок Natura 2000, що не є пов’язаними, знаходяться відособлено на відстані 

менше 1 км, але перетинаються, наприклад, автомагістралями, сільськогосподарськими угіддями чи 

міськими територіями. Приєднання природних об’єктів до зеленої інфраструктури може збільшити 

екосистемні послуги приблизно на 10% в межах захищеної мережі та прилеглих територій.  

Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища   

 

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА  

#ІнформаційнаДовідка, #ЗаповідніТериторії  

Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило інформаційну довідку 

«Заповідні території в країнах Східного партнерства». Згідно з довідкою між 2000 і 2019 роками охо-

плення національних заповідних територій було розширено у всіх шести країнах-партнерах. Зокре-

ма, території більш ніж подвоїлися в Республіці Молдова та Азербайджані, суттєво зросли в Україні 

(75%) і меншою мірою розширилися в Грузії (37%), Вірменії (26%) та Білорусі ( 17%). 

За підтримки Європейського Союзу та Ради Європи створено 561 територію (об’єкт) Смарагдової ме-

режі, що охоплює 12,3% території країн Східного партнерства. Незважаючи на те, що країни доклали 

значних зусиль для подання даних відповідно до міжнародних зобов’язань щодо звітності, моніто-

ринг все ще потребує вдосконалення.  

Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища  

 

https://www.eea.europa.eu/highlights/better-awareness-of-biodegradable-compostable
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/green-infrastructure/building-a-coherent-trans-european
http://transfer.eionet.europa.eu/download/41fda740-f9dc-4082-9598-7e104fe82db3
https://www.eea.europa.eu/highlights/connecting-protected-areas-with-green
https://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-the-eastern
https://www.eea.europa.eu/highlights/europes-eastern-partnership-countries-make
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СтратегіяІнтеграціїЕнергетичноїСистеми, 

#КліматичноНейтральнаЄвропа  

8 липня Європейська Комісія виступила з Комюніке «Посилення кліматично нейтральної економіки: 

Стратегія ЄС щодо інтеграції енергетичної системи» (Стратегія інтеграції енергетичної системи). Стра-

тегія є основою зеленого енергетичного переходу та окреслює створення розумнішої, більш інтегро-

ваної та оптимізованої енергетичної системи, в якій усі сектори можуть повною мірою сприяти дека-

рбонізації. Інтеграція енергетичної системи означає, що система планується та функціонує як єдине 

ціле, пов’язуючи різні енергоносії, інфраструктури та сектори споживання. 

Стратегія базується на декількох ключових підходах: більш «циркулярна» енергетична система, в 

основі якої лежить енергоефективність; використання чистої електроенергії, що виробляється з від-

новлюваних джерел; більш пряма електрифікація кінцевих секторів; сприяння використанню віднов-

люваного та низьковуглецевого палива, включаючи водень, тими галузями, які важко декарбонізу-

вати. 

Стратегія передбачає 38 заходів/дій для створення більш інтегрованої енергетичної системи, які 

спрямовані на перегляд чинного законодавства, фінансову підтримку, дослідження та впроваджен-

ня нових технологій і цифрових інструментів, керівні настанови для держав-членів щодо фіскальних 

заходів і поступове припинення субсидій на викопне паливо, реформу управління ринком та плану-

вання інфраструктури, а також покращення інформування споживачів.  

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія   

 

 

ВОДНЕВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ КЛІМАТИЧНО-НЕЙТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВодневаСтратегія, #КліматичноНейтральнаЄвропа  

8 липня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Воднева стратегія для кліматично-нейтральної 

Європи» (Воднева стратегія ЄС), яке є важливою частиною Європейського зеленого курсу та Стратегії 

інтеграції енергетичного сектору. Метою стратегії є декарбонізація виробництва водню, що стало 

можливим завдяки швидкому зниженню вартості відновлюваної енергії та прискоренню технологіч-

них розробок, а також розширенню використання водню в секторах, де він може замінити викопне 

паливо. Відновлюваний водень є основним напрямком стратегії, оскільки має найбільший потенціал 

декарбонізації. Стратегія також визнає роль інших процесів виробництва водню з низьким вмістом 

вуглецю в перехідній фазі, наприклад, шляхом використання вловлювання та зберігання вуглецю. 

Стратегія передбачає поступовий розвиток та використання чистого водню: 

Зміна клімату 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1258
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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– на першому етапі (2020-2024) відбудеться декарбонізація існуючого виробництва водню та заохо-

чуватиметься його використання у нових секторах. Передбачається, що до 2024 року буде виробле-

но до одного мільйона тонн відновлюваного водню в ЄС; 

– на другому етапі (2025-2030) водень повинен стати невід’ємною частиною інтегрованої енергетич-

ної системи зі стратегічною метою – виробити до десяти мільйонів тонн відновлюваного водню в ЄС; 

– на третьому етапі, починаючи з 2030 року і до 2050 року, технології відновлюваного водню повин-

ні застосовуватись у великих масштабах, щоб охопити всі сектори, які важко декарбонізуються, де 

інші альтернативи є неможливими або будуть більш витратними.  

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АЛЬЯНС ЧИСТОГО ВОДНЮ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВодневаСтратегія, #Альянс  

Воднева стратегія ЄС, серед іншого, окреслює порядок денний для інвестицій у виробничі потужнос-

ті відновлюваної енергії, необхідні для виробництва чистого водню, транспортування та зберігання, 

модернізації існуючої газової інфраструктури, вловлювання та зберігання вуглецю. Вирішальну роль 

у цьому відіграватиме Європейський альянс чистого водню. 

Створення Європейського альянсу чистого водню анонсовано у Новій промисловій стратегії ЄС у бе-

резні 2020 року, а запуск його діяльності відбувся 8 липня. Альянс об’єднає промисловість, націона-

льні, регіональні та місцеві органи влади, громадянське суспільство та інші зацікавлені сторони. 

Ключовим результатом його діяльності буде визначення та побудова чіткої системи життєздатних 

інвестиційних проєктів. Альянс встановить порядок денний для інвестицій та підтримає розширення 

ланцюжка вартості водню по всій Європі. Він відіграватиме ключову роль у сприянні та реалізації дій 

нової європейської водневої стратегії, зокрема її інвестиційного порядку денного. Альянс повинен 

підтримувати нарощування виробництва та попиту на відновлюваний та низьковуглецевий водень, 

координувати дії та забезпечувати широкий форум для залучення громадянського суспільства.  

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ЄВРОДЕПУТАТИ: «СУДНОПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОВИННА ЗРОБИТИ ВНЕСОК У КЛІМА-

ТИЧНУ НЕЙТРАЛЬНІСТЬ»   

#ВикидиСО2, #МорськийТранспорт  

7 липня парламентський Комітет з довкілля, охорони здоров’я і харчової безпеки (ENVI) проголосу-

вав за включення викидів СО2 від морського сектору до Європейської системи торгівлі викидами. 

Парламентарі підтримали пропозицію Європейської Комісії щодо перегляду системи ЄС з монітори-

нгу, звітності та верифікації викидів СО2 від морського транспорту та приведення її у відповідність до 

нових зобов’язань Міжнародної морської організації щодо моніторингу викидів. Проте депутати ви-

магають більших амбіцій з цього питання, тому проголосували за включення суден валовою вагою 

5 000 тонн і більше до Європейської системи торгівлі викидами. Окрім того, члени Європейсько-

го Парламенту заявляють, що ринкової політики зменшення викидів недостатньо, у зв’язку з чим 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1257
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
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вони також запровадили обов’язкові вимоги до судноплавних компаній щодо зменшення їх серед-

ньорічних викидів CO2 на транспортні роботи для всіх їхніх кораблів щонайменше на 40% до 2030 

року. 

Комітет також закликав створити « Фонд океану» на період з 2023 по 2030 рік, який сприятиме дека-

рбонізації морського транспорту. 20% доходів фонду пропонується використовувати на захист, від-

новлення та ефективне управління морськими екосистемами, які зазнають впливу глобального по-

тепління.   

Джерело новини: Європейський Парламент  

 

ЗУСТРІЧ МІНІСТРІВ З ПИТАНЬ КЛІМАТУ  

#ЗмінаКлімату, #ЗустрічМіністрів, #ПолітичнийПорядокДенний  

7 липня відбулася четверта Зустріч міністрів з питань клімату, участь в якій взяли міністри та предста-

вники 34 урядів з усіх регіонів. Зустріч скликана Європейським Союзом, Канадою та Китаєм. Захід 

організований ЄС та цього року проводився он-лайн. Міністри дали чіткий політичний сигнал, що 

зараз саме час забезпечити, щоб відновлення від COVID-19 йшло паралельно з переходом до низь-

ковуглецевої та стійкої до клімату економіки. Міністри закликали до глобальної солідарності та підк-

реслили важливість фінансів, передачі технологій та розбудови спроможності для забезпечення то-

го, щоб порядок денний відновлення дозволяв здійснити справедливий перехід до низьковуглеце-

вих та стійких до клімату суспільств, а також вирішувати питання бідності та нерівності. 

Міністри поділилися конкретними прикладами того, як їхні уряди узгоджують плани економічного 

відновлення зі своїми національно визначеними внесками та довгостроковими стратегіями, плана-

ми щодо інвестицій в електричну мобільність, інфраструктуру та чисті технології, що зменшують ви-

киди і сприяють переходу до сталої та низьковуглецевої економіки.  

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

КРОК ЄС ДО СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДУ В РЕГІОНАХ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ФондСправедливогоПереходу, 

#МеханізмЗеленогоВинагородження  

6 липня парламентський Комітет регіонального розвитку схвалив створення Фонду справедливого 

переходу. Серед іншого, депутати Європейського Парламенту вимагають значного збільшення бю-

джету, виділеного з фінансової бази на 2021-2027 роки (з 11 270 459 000 євро в поточних цінах до 25 

358 532 750 євро в цінах 2018 року). Ця сума буде доповнена 32 803 000 000 євро в поточних цінах, 

як це пропонується в рамках Інструменту відновлення ЄС. 

Узгоджений текст передбачає створення «Механізму зеленої винагороди», що дозволяє розподіля-

ти 18% загальних ресурсів фонду залежно від швидкості, з якою держави-члени зменшують свої ви-

киди парникових газів, поділеної на їх останній середній ВНД. Окрім того, по одному відсотку від 

загальної суми буде спеціально виділено на острови та найвіддаленіші регіони. 

Депутати погодили розширення сфери діяльності фонду, яка включатиме також: мікропідприємства, 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82633/shipping-industry-must-contribute-to-climate-neutrality-say-meps
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1277
https://ec.europa.eu/clima/events/ministerial-climate-action_en
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сталий туризм, соціальну інфраструктуру, університети та державні науково-дослідні установи, тех-

нології зберігання енергії, централізоване опалення з низьким рівнем викидів, розумну та сталу мо-

більність, цифрові інновації, включаючи цифрове землеробство, проєкти, що ведуть боротьбу з ене-

ргетичною бідністю, а також культуру, освіту та розбудову громад.  

Джерело новини: Європейський Парламент  

 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ІНВЕСТУЄ 1 МЛРД ЄВРО В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ В ГАЛУЗІ ЧИСТИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  

#Фінансування, #Інвестиції, #ЧистіТехнології  

У липні Європейська Комісія оголосила перший конкурс пропозицій у рамках Інноваційного фонду, 

однієї з найбільших у світі програм для демонстрації інноваційних низьковуглецевих технологій, що 

фінансується за рахунок доходів від аукціону квот на викиди з Європейської системи торгівлі викида-

ми. На період 2020-2030 рр. Інноваційний фонд виділить близько 10 млрд євро. 

Перший конкурс забезпечить грантове фінансування в розмірі 1 млрд євро для масштабних проєктів 

чистих технологій. Конкурс відкритий для проєктів у відповідних секторах з усіх країн-членів ЄС, Ісла-

ндії та Норвегії. Кошти можуть бути використані у співпраці з іншими ініціативами державного фі-

нансування. Проєкти оцінюватимуться щодо уникнення викидів парникових газів, інноваційного по-

тенціалу, фінансової та технічної зрілості та потенціалу зростання й економічної ефективності.  

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ФІНАНСУЄ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ФондМодернізації, #ЕнергетичнийПерехід  

7 липня Європейська Комісія прийняла правила щодо функціонування Фонду модернізації, одного з 

ключових фінансових інструментів, що сприяє досягненню цілей Європейського зеленого курсу. 

Фонд виділить близько 14 млрд євро на період 2021-2030. Кожна держава-член-бенефіціар має вла-

сну частку дозволів, які будуть використовуватися в рамках Фонду модернізації. 

Фонд модернізації підтримуватиме низьковуглецеві інвестиції у виробництво та використання енер-

гії з відновлюваних джерел, енергоефективність, зберігання енергії, модернізацію енергетичних ме-

реж, включаючи централізоване теплопостачання, трубопроводи та мережі, а також справедливий 

перехід залежних від вуглецю регіонів, підтримуючи передислокацію, перекваліфікацію та підви-

щення кваліфікації робітників, освіту, ініціативи щодо пошуку роботи та стартапи. Кожна держава-

член-бенефіціар може визначити власну інвестиційну стратегію. 

*Фонд модернізації – це спеціальна програма фінансування для підтримки 10 держав-членів ЄС із низьким 

рівнем доходу в їх переході до кліматичної нейтральності, надаючи допомогу для модернізації їх енергетич-

них систем та покращення енергоефективності. Державами-членами-бенефіціарами є Болгарія, Естонія, Лат-

вія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія та Чехія.  

Джерело новини: Європейська Комісія   

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1250
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/news/financing-energy-transition-commission-puts-14-billion-fund-modernise-energy-sectors_en
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СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ – ОПУБЛІКОВАНО НОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

#Звіт, #ІнформаційнаДовідка, #СкороченняВикидівПарниковихГазів, #БудівельнаПромисловість  

Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило інформаційну довідку щодо мо-

жливості скоротити викиди парникових газів за допомогою циркулярних економічних заходів у буді-

вельному секторі. Довідка ґрунтується на дослідженні, замовленому агентством. 

Зазначено, що такі дії, як зменшення використання бетону, цементу та сталі в будівельному секторі, 

можуть скоротити викиди парникових газів, пов’язаних з матеріалами, на 61% протягом життєвого 

циклу будівель до 2050 року. Дослідження показало, що кожен із етапів життєвого циклу будівлі – 

від проєктування, виробництва та використання до знесення та поводження з відходами – пропонує 

широкі можливості для більшої циркуляції матеріалів та скорочення викидів.  

Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища  

 

 

https://www.eea.europa.eu/themes/climate/cutting-greenhouse-gas-emissions-through/cutting-greenhouse-gas-emissions-through
https://ramboll.com/-/media/files/rm/rapporter/methodology-and-analysis-of-decarbonization-benefits-of-sectoral-circular-economy-actions-17032020-f.pdf?la=en
https://www.eea.europa.eu/highlights/greater-circularity-in-the-buildings

