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Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний
огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за вересень-жовтень 2020 року.
Європейський зелений курс надалі визначає вектори розвитку екологічної та кліматичної політики і права ЄС. Восени прийнято стратегії щодо хімічної сталості, зменшення викидів метану,
реконструкції будівель. Інституції ЄС продовжували законодавчу роботу над питаннями нульового забруднення, механізму вуглецевого коригування імпорту, глобальної ролі ЄС у захисті лісів та розроблення лісової політики, перегляду спільної сільськогосподарської політик ЄС, створення Фонду справедливого переходу. Увага також була звернена на доступ до правосуддя з
екологічних питань, забезпечення права на ремонт, необхідності перегляду законодавства для
зупинення глобальних лісових рубок, фармацевтичного забруднення. Опубліковано звіти про
стан природи в ЄС та очищення міських стічних вод.
Щорічно ЄС організовує повномасштабну екологічну подію – Європейський зелений тиждень.
Цього року вона відбулася під егідою захисту та відновлення біорізноманіття. У її рамках пройшла церемонія нагородження Програми LIFE. Жовтень був наповнений й іншими урочистостями,
зокрема, нагородженням найкращих зелених міст. На необхідності прийняття нової стратегії ЄС
щодо екологічно чистих міст вказав у своїй резолюції Європейський Парламент.
Кліматичний цільовий план встановив ціль 2030 року – зменшення парникових викидів на 55%.
Разом з тим Європейський Парламент закликав збільшити кліматичні амбіції ЄС. Європейсь-

ка Комісія провела оцінку національних планів з енергетики і клімату та їх внеску у досягнення
кліматичних цілей ЄС.
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Довкілля
СТРАТЕГІЯ ХІМІЧНОЇ СТАЛОСТІ – КРОК ЄС ДО ВІЛЬНОГО ВІД ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ДОВКІЛЛЯ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СтратегіяХімічноїСталості, #НетоксичнеДовкілля
14 жовтня 2020 року Європейська Комісія прийняла Стратегію хімічної сталості та План дій до неї, які
є частиною амбіції ЄС щодо нульового забруднення довкілля. Стратегія передбачає поліпшення захисту здоров’я громадян і довкілля, стимулювання інновацій в безпечні та екологічно чисті хімічні

речовини, пропонує нову ієрархію управління хімічними речовинами.
Стратегія окреслила дорожню карту заходів, необхідних для реформування політики ЄС щодо поводження з хімічними речовинами. Зокрема, пропонує встановити заборону використання найбільш
шкідливих хімічних речовин у споживчих товарах, поетапну відмову від використання пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS), необхідність врахування коктейльного ефекту при оцінці ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами. Також вона передбачила спрощення процесу оцінки ризиків хімічних речовин («одна речовина – одна оцінка»), актуалізацію забезпечення стійкості поставок найважливіших хімічних речовин в ЄС, збільшення інвестиційних та інноваційних можливостей для виробництва та використання безпечних і сталих хімічних речовин.
Джерело новини: Європейська Комісія

ДОРОЖНЯ КАРТА З НУЛЬОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ДорожняКарта, #ПланДій, #НульовеЗабруднення
Одним із заходів досягнення цілі ЄС щодо нульового забруднення довкілля є прийняття відповідного плану дій. Європейська Комісія має намір прийняти План дій «На шляху до амбіцій нульового забруднення повітря, води та ґрунту – Побудова здорової планети для здорових людей» у II кварталі
2021 року. Дорожня карта цього плану була опублікована 1 жовтня 2020 року та окреслила ключові
напрями:
– заходи з посилення впровадження та забезпечення виконання. З’ясовуватиметься питання, яким
чином державні органи, бізнес та громадяни можуть ефективніше використовувати законодавство
ЄС щодо забруднення;
– потреба удосконалення чинного законодавства з питань охорони здоров’я людей і довкілля (буде
предметом розгляду окремої ініціативи);
– покращення моніторингу та управління політикою запобігання і зменшення забруднення, в рамках
якого будуть розглянуті можливості посилення моніторингу та управління як на рівні ЄС, так і на між-

народному рівні;
– сприяння соціальним змінам, зокрема шляхом використання цифрових рішень, сприяння переходу до сталого споживання та прийняття більш сталих рішень у суспільстві.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕГЛЯДУ ПРАВОВОЇ БАЗИ ЄС
#Резолюція, #ФармацевтичніПрепарати, #Забруднення
17 вересня 2020 року Європейський Парламент прийняв Резолюцію про стратегічний підхід до фармацевтичних препаратів у довкіллі, в якій пропонує вжити заходи щодо більш розумного використання та утилізації фармацевтичних препаратів, боротьби з фармацевтичним забрудненням, яке завдає довготривалої шкоди екосистемам, підвищує їх стійкість до антибіотиків, подальшого розвитку
більш екологічного виробництва та кращого поводження з відходами в ЄС.
Євродепутати рекомендують державам-членам ЄС впроваджувати принципи сталого управління
протягом усього життєвого циклу ліків, від проектування та виробництва до утилізації, обмінюватися
передовим досвідом щодо утилізації невикористаних ліків. Парламентарі закликали лікарів та ветеринарів надавати інформацію про те, як правильно утилізувати невикористані ліки. У резолюції звертається увага на необхідність подальшого розвитку «екологічно чистіших фармацевтичних препаратів», які одночасно є настільки ж ефективними для пацієнтів, як і менш шкідливими для довкілля, у
т. ч. подальшого їх розкладу, що є безпечним для довкілля.
Джерело новини: Європейський Парламент

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЄС У БОРОТЬБІ З ГЛОБАЛЬНИМ ВИРУБУВАННЯМ ЛІСІВ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СтратегіяБіорізноманіття, #ВирубуванняЛісів
16 вересня 2020 року Європейський Парламент прийняв Резолюція «Про роль ЄС у захисті та відновленні лісів у світі», якою закликав переглянути національну політику захисту європейських лісів та
посилити боротьбу з вирубкою лісів у всьому світі. Серед іншого, документ вимагає встановлення
обов’язкових цілей щодо захисту та відновлення лісових екосистем, особливо пралісів, відповідно
до Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року.
Європарламентарі закликали Європейську Комісію розробити правила для фінансових установ ЄС,
які б не допустили прямих чи опосередкованих зв’язків цих установ із вирубкою, деградацією лісів
або деградацією екосистем. Депутати наполягають на необхідності розроблення заходів, які б забезпечили сталі ланцюги поставок продуктів та товарів, що розміщуються на ринку ЄС, без вирубки лісів, акцентуючи увагу на боротьбі з імпортом вирубаних лісів. Також вони пропонують включати у
майбутні торговельні та інвестиційні угоди обов’язкові положення щодо запобігання вирубці лісів.
Джерело новини: Європейський Парламент
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЛІСОВА СТРАТЕГІЯ: БАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЄвропейськаЛісоваСтратегія, #СталеУправління
У рамках Європейського зеленого курсу заплановано прийняття нової Лісової стратегії, ухвалення
якої очікується на початку 2021 року. 8 жовтня 2020 року Європейський Парламент прийняв Резолюцію «Про Європейську лісову стратегію – Подальші кроки», в якій окреслив своє бачення ключових
елементів майбутнього стратегічного документу. Зокрема, пропонується поглибити підтримку сталого управління лісами та відповідальних власників, посилити механізми стійкості (опірності) до стихійних лих та раннього попередження лісових пожеж, активізувати боротьбу з імпортом незаконно
зрубаної деревини.

Європейські депутати вважають, що стале управління лісами має зробити ліси більш пристосованими до мінливих кліматичних умов і сприяти їх екологічній, соціальній та економічній сталості. Власники лісів, які застосовують принципи такого управління, повинні отримувати кращу фінансову підтримку та справедливу компенсацію за економічні збитки, спричинені введенням заходів захисту.
Окрім того, європарламентарі закликали активізувати боротьбу з незаконними рубками, вимагають
спрощення відстеження імпортної продукції та наполягають на тому, щоб ЄС більше сприяв сталому
розвитку лісового господарства в усьому світі.
Окрім того, 22 жовтня 2020 року Європейський Парламент прийняв Резолюцію з рекомендаціями
для Європейської Комісії щодо напрацювання правової бази ЄС в частині зупинення та скасування

глобальної вирубки лісів.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейський Парламент

НАМІРИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ФОНДУ СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #ФондСправедливогоПереходу
17 вересня 2020 року Європейський Парламент схвалив свої поправки до пропозиції щодо Регламенту про створення Фонду справедливого переходу (ФСП), що надає можливість розпочати переговори з Радою ЄС зі створення Фонду справедливого переходу для пом’якшення соціальних наслідків
екологізації економіки.
Парламент наполягає на суттєвому збільшенні ресурсів ФСП з бюджету ЄС на 2021-2027 роки
(25 млрд євро в цінах 2018 року порівняно з 11 млрд євро, запропонованих Європейською Комісією,
та зменшення до 7,5 млрд євро, погоджених Радою ЄС). Європарламентарі підтвердили ключові положення щодо:
– створення «Механізму зелених винагород», який дозволяє розподіляти 18% загальних ресурсів
фонду між державами-членами ЄС, котрі скорочують викиди парникових газів швидше за інших;
– виділення по 1% від загальної суми на острови та найвіддаленіші регіони;
– доступності лише 50% загальнодержавних асигнувань для країн, які ще не взяли на себе зобов’язання щодо досягнення національної цілі на 2050 рік із кліматичної нейтральності, доки така ціль не
буде прийнята.
Джерело новини: Європейський Парламент
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДОСТУПУ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРАВОСУДДЯ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ В ЄС
#ОргуськаКонвенція, #ДоступДоПравосуддя, #ЕкологічніПитання
14 жовтня 2020 року Європейська Комісія прийняла низку важливих документів для удосконалення
механізму доступу громадськості до правосуддя з екологічних питань в ЄС. А саме:
– Комюніке «Покращення доступу до правосуддя з питань довкілля в ЄС та його державах-членах»,
– пропозиції до Регламенту (ЄС) № 1367/2006 Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня

2006 року про застосування положень Оргуської конвенції.
Сьогодні в ЄС існує низка практичних і формальних перешкод для звернення до суду з питань, що
стосуються довкілля, включаючи необґрунтований судовий збір, процесуальні норми, що обмежують здатність громадських організацій представляти суспільний інтерес. Тому зміни спрямовані на
усунення існуючих бар’єрів шляхом розширення перегляду рішень судами, охопивши правом на
оскарження як індивідуальні, так і загальні (колективні) акти органів та інституцій ЄС та державчленів, збільшення строків перегляду та ін.
Джерело новини: Європейська Комісія

ПРАВО НА РЕМОНТ ТА СТАЛІ ТОВАРИ
#Доповідь, #СталіТовариПослуги, #ПравоНаРемонт
26 жовтня 2020 року Парламентський комітет з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів розглянув доповідь «На шляху до більш сталого єдиного ринку для бізнесу та споживачів» та проголосував за ключові міркування щодо забезпечення сталих політик в ЄС. Висновки стосуються різних питань, таких як: посилення прав споживачів, обов’язковість інформації про довговічність товарів і послуг, збільшення спроможності товарів бути придатними для ремонту та повторного використання, подолання передчасного старіння товарів, посилення відповідального маркетингу і реклами,

сталих державних закупівель.
Євродепутати закликали Європейську Комісію надати споживачам «право на ремонт», роблячи ремонт більш привабливим, систематичним та економічним. Вони також пропонують розглянути питання маркування товарів та послуг відповідно до їх довговічності, наприклад, встановлювати лічильники використання товарів та надавати чітку інформацію про передбачуваний термін служби товару. Для подолання «запланованого старіння» рекомендують обмежити практики, які навмисно
скорочують строки служби виробу. Крім того, парламентарі пропонуються нові правила поводження
з відходами, включаючи усунення правових бар’єрів, що перешкоджають ремонту, перепродажу та
повторному використанню товарів.
Джерело новини: Європейський Парламент
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ОПРИЛЮДНЕНО НОВУ ОЦІНКУ СТАНУ ПРИРОДИ В ЄС
#Звіт, #СтанПрироди, #ПташинаДиректива, #ОселищнаДиректива
17 жовтня 2020 року Європейська Комісія опублікувала звіт, який містить останню оцінку стану природи в Європейському Союзі, виконану з використанням більш детального технічного звіту Європейського агентства з охорони навколишнього середовища. Звітний період охоплює 2013-2018 роки та
оцінює стан природи в ЄС на основі звітів держав-членів, поданих на виконання Пташиної та Оселищної директив.
Звіти вказують на деякі позитивні зрушення у справах охорони природи, переважно в національному та регіональному масштабі. Кількість і площа пам’яток, що охороняються мережею Natura 2000,

зросли за останні 6 років, а ЄС досяг загальносвітових цілей щодо охоронюваних територій – близько 18% суші та майже 10% охорони морської території. Однак загального прогресу недостатньо для
досягнення цілей нової Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року. Більшість захищених середовищ
існування або видів мають або незадовільний, або поганий статус охорони, і багато з них продовжують зменшуватися.
Наголошується на необхідності вжиття додаткових зусиль для покращення моніторингу в державахчленах, одержання додаткових даних щодо морських видів та середовищ існування, повної оцінки
ролі мережі Natura 2000.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейське агентство з навколишнього середовища

10-ИЙ ЗВІТ ПРО ЗБІР ТА ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД В ЄС
#Звіт, #МіськіСтічніВоди, #Збір, #Очищення
10 вересня 2020 року Європейська Комісія опублікувала 10-ий звіт щодо імплементації Директиви № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод. Звіт є частиною зусиль ініціативи Комісії щодо нульового забруднення, відображає загальне поліпшення збору й очистки стічних вод в містах Європи,
але вказує на різні рівні успіху в державах-членах ЄС.
Згідно зі звітом рівень дотримання правил збору та очищення стічних вод в ЄС є високим і він зріс
порівняно з попереднім звітним періодом. Хоча тенденція залишається позитивною, повна відповідність директиві ще не досягнута. Так, 95% стічних вод в ЄС збирається, а 88% біологічно очищується.
Водночас все ще не збирається 1% міських стічних вод, а понад 6% недостатньо добре очищуються,
щоб відповідати стандартам вторинного біологічного очищення.
Джерело новини: Європейська Комісія
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТИЖДЕНЬ – 2020
#ЄвропейськийЗеленийТиждент, #Біорізноманіття, #ПрограмаLIFE
19-22 жовтня 2020 року відбувся Європейський зелений тиждень, центральна увага якого звернута
на проблеми охорони, збереження та відновлення біорізноманіття. У рамках тижня проведено низку заходів і подій, серед яких оголошення найкращих проектів з питань природи, довкілля та клімату
Програми LIFE.
Переможців визначили у трьох різних категоріях:

– Природа: проект LIFE DINALP BEAR (Словенія) щодо управління та моніторингу популяції бурих ведмедів у північних Дінарських Альпах та південно-східних Альпах;
– Довкілля: проект Flaw4Life (Португалія) щодо створення альтернативного ринку некондиційних
фруктів та овочів, у т. ч. для запобігання та зменшення харчових відходів;
– Кліматичні дії: проект FIRELIFE (Угорщина) щодо масштабної просвітницької діяльності з питань
запобігання лісовим пожежам, в результаті кількість лісових пожеж зменшилась майже на третину,
а розмір ушкодженої території – майже на 90%.
Спеціальну нагороду, що визнала успішну адаптацію до COVID-19, отримав італійський проект за
його роботу в часи кризи коронавірусу.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
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Зміна клімату
КЛІМАТИЧНИЙ ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН НА 2030 РІК
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #ЦільовийПлан
17 вересня 2020 року Європейська Комісія презентувала Кліматичний цільовий план на 2030 рік. Документ представив плани Комісії зі зменшення викидів парникових газів в ЄС щонайменше на 55%
до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. Нова ціль базується на всебічній Оцінці впливу соціальних, економічних та екологічних наслідків її реалізації.
План встановлює комплекс дій, які необхідно вжити у всіх секторах економіки. Зокрема, передбачено перегляд низки актів ЄС в частині розширення системи торгівлі викидами ЄС, посилення політик з
енергоефективності та відновлюваної енергетики, стандартів CO2 для дорожніх транспортних засобів тощо. Законодавчі пропозиції мають бути подані до червня 2021 року.
Одночасно з прийняттям Кліматичного цільового плану Європейська Комісія:
– внесла поправки до запропонованого Європейського закону про клімат з метою включення до
нього цілі щодо зменшення викидів до 2030 р. щонайменше на 55%;
– запропонувала Європейському Парламенту та Раді ЄС підтвердити ціль щодо зменшення на 55%
викидів парникових газів як новий національно визначений внесок ЄС згідно з Паризькою угодою та
до кінця 2020 року подати його до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЄВРОПАРЛАМЕНТАРІ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ АМБІЦІЇ ЩОДО КЛІМАТИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #КліматичніЦілі, #ВикидиПарниковихГазів

8 жовтня 2020 року Європейський Парламент підтримав введення в дію кліматичного нейтралітету
до 2050 року як в ЄС, так і в державах-членах ЄС, і закликав Європейську Комісію встановити більш
амбітні цілі зменшення викидів парникових газів. А саме, до 2030 року зменшити викиди на 60% порівняно з 1990 роком, замість 55%. Європарламентарі хочуть, щоб Європейська Комісія також запропонувала проміжну ціль на 2040 рік для того, щоб забезпечити досягнення мети ЄС на 2050 рік.
Євродепутати закликали Європейську Комісію запропонувати до 31 травня 2023 року передбачувані
шляхи досягнення вуглецевого нейтралітету в 2050 році за допомогою звичайної процедури прийняття рішень та їх перегляд після проведеного аналізу. Депутати також вимагають, щоб Комісія кожні два роки видавала звіт про прогрес ЄС і держав-членів у досягненні кліматичних цілей та створила

незалежний науковий орган для моніторингу прогресу. Європарламентарі запропонували, щоб ЄС та
держави-члени поступово припинили всі прямі та непрямі субсидії на викопне паливо не пізніше
31 грудня 2025 року, підкресливши необхідність продовження зусиль для боротьби з енергетичною
бідністю.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейський Парламент
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НАЦІОНАЛЬНІ ПЛАНИ З ЕНЕРГЕТИКИ І КЛІМАТУ: ВНЕСОК ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ У КЛІМАТИЧНІ
ЦІЛІ ЄС
#ЗмінаКлімату, #НаціональніЕнергетичніТаКліматичніПлани
14 жовтня 2020 року одночасно з Кліматичним цільовим планом на 2030 рік та оцінкою його впливу
Європейська Комісія прийняла комюніке, в якому провела оцінку національних планів з енергетики і
клімату. Оцінювалися 27 національних планів з огляду на те, як держави-члени наближаються до
першого етапу свого переходу до кліматичної нейтральності та подальші дії на період 2021-2030 рр.
Їх огляд відбувався за такими напрямами, як: декарбонізація, енергоефективність, енергетична безпека, внутрішній енергетичний ринок, дослідження та інновації і конкурентоспроможність.

Для скорочення парникових газів на 55% передбачається збільшення енергоефективності та частки
відновлюваної енергії в ЄС, що, у свою чергу, потребуватиме подальших консультацій та аналізу необхідних змін і представлення Європейською Комісією законодавчих пропозицій у червні 2021 року.
Оцінка національних планів засвідчила пришвидшення енергетичних і кліматичних переходів держав-членів. Так, перевищуючи поточну мету, частка відновлюваних джерел енергії в ЄС може досягти 33,7% до 2030 року. Що стосується енергоефективності, то передбачається зменшення споживання щонайменше на 32,5%. Водночас щодо досягнення цілей з енергоефективності залишається розрив в амбіціях: відставання на 2,8% для споживання первинної енергії та на 3,1% для кінцевого споживання енергії, порівняно із завданням, яке заплановане.

Передбачається, що ця загальноєвропейська оцінка буде доповнена окремими оцінками державчленів, як частина звіту про стан Енергетичного союзу.
Джерело новини: Європейська Комісія

СТРАТЕГІЯ ЄС ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ МЕТАНУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, # Стратегія, #Метан
14 жовтня 2020 р. Європейська Комісія прийняла Стратегію ЄС щодо зменшення викидів метану,
спрямовану на уповільнення кліматичних змін, покращення якості повітря та зміцнення глобального
лідерства ЄС у боротьбі зі зміною клімату. Вона визначає набір заходів, які дозволять досягти значного скорочення викидів метану в секторах енергетики, сільського господарства та поводження з
відходами на рівні ЄС і на міжнародному рівні. Стратегія визначила низку заходів для досягнення
поставлених перед нею цілей:
– заходи щодо проведення точніших вимірювань і звітності про викиди метану (зокрема перегляд та
можливі зміни законодавства стосовно обов’язкового вимірювання та звітності усіх викидів метану,
пов’язаних з енергетичним сектором, супутникового виявлення глобальних супервипромінювачів в
рамках програми ЄС Copernicus, створення міжнародної обсерваторії викидів метану);

– більш ефективні заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату (передбачається, наприклад,
надання адресної підтримки для прискорення розвитку ринку біогазу від сталих джерел, включаючи
пілотні проекти для сільських громад та фермерів, поліпшення виявлення і усунення витоків для усієї інфраструктури, виробництва, транспортування та використання викопних газів).
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
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«ХВИЛЯ РЕНОВАЦІЙ» – ШЛЯХ ДО ДЕКАРБОНІЗОВАНОЇ ТА ЧИСТОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #РеконструкціяБудівель, #ЕнергоефективністьБудівель,
#ЕнергетичнаБідність
14 жовтня 2020 року Європейська Комісія прийняла Стратегію щодо прискорення реконструкції та
підвищення енергоефективності будівель, так звана, «Хвиля реновацій», яка є ключовою ініціативою
ЄС щодо підвищення енергоефективності будівель. Вона передбачає подвоєння щорічних показників енергетичного оновлення будівель протягом наступних десяти років та реконструкцію
35 мільйонів неефективних будівель до 2030 р. Пріоритетами напрямами стратегії є: декарбонізація
опалення та охолодження будівель, вирішення проблеми енергетичної бідності, а також енергоефе-

ктивне оновлення громадських будівель (зокрема шкіл, лікарень, адміністративних будівель).
«Хвиля реновацій» розглядає енергоефективне оновлення будівель як важіль у вирішенні проблеми
енергетичної бідності. Одночасно зі стратегією Європейська Комісія опублікувала Рекомендації про
енергетичну бідність та Документ робочої групи, в яких надано поради щодо вимірювання енергетичної бідності та визначення домогосподарств, які перебувають в енергетичній бідності.
Джерело новини: Європейська Комісія

МЕХАНІЗМ ВУГЛЕЦЕВОГО КОРИГУВАННЯ ІМПОРТУ В ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #МеханізмВуглецевогоКоригуванняІмпорту
Європейський зелений курс визначає комплекс інструментів для досягнення кліматичної цілі ЄС до
2050 року – кліматично нейтральної Європи. Одним з них є механізм вуглецевого коригування імпорту в ЄС (МВКІ). Новий механізм визначатиме ціну на імпорт певних товарів, вироблених за межами
ЄС, з метою попередження витоку вуглецю. У рамках Парламентського комітету з довкілля, охорони
здоров’я і харчової безпеки підготовлено доповідь «Назустріч сумісному зі СОТ механізму вуглецевого корегування імпорту в ЄС». МВКІ повинен відповідати та бути сумісним з вимогами СОТ. З його
запровадженням пропонується припинити використання усіх інших інструментів та заходів ЄС із попередження витоку вуглецю.
Серед іншого у доповіді пропонується:
– спершу запровадити МВКІ до енергетичного сектору й окремих енергоємних промислових секторів, а в кінцевому підсумку поширити цей механізм на увесь імпорт;
– вміст викидів парникових газів в імпорті розраховувати на основі прозорих і надійних орієнтирів
для конкретних продуктів, відображати їх середні глобальні викиди парникових газів;
– доходи, які буде згенеровано у рамках МВКІ, використовувати для підтримання справедливого
переходу та декарбонізації європейської економіки, а також для посилення внеску ЄС у міжнародне
фінансування клімату.
Джерело новини: Парламентський комітет з довкілля, охорони здоров’я і харчової безпеки
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У НАПРЯМІ ДО БІЛЬШ ЗЕЛЕНОЇ ТА НАДІЙНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, # СільськогосподарськаПолітикаЄС
23 жовтня 2020 року Європейський Парламент схвалив свою позицію щодо майбутніх змін до Спільної сільськогосподарської політики ЄС, у т. ч. з кліматичних та екологічних питань. Так, національні
уряди повинні розробляти стратегічні плани, які б встановили цілі згідно з Паризькою угодою. Окрім
того, парламентарі посилили вимоги щодо обов’язкових кліматичних та екологічних практик, які є
необхідними передумовами для отримання фермерами прямої підтримки. Пропонується щонайменше 35% бюджету розвитку сільських територій виділяти на всі види екологічних та кліматичних заходів.

Депутати Європарламенту наполягають на створенні у кожній державі-члені дорадчих служб для
фермерських господарств та виділенні щонайменше 30% фінансування ЄС на допомогу фермерам у
боротьбі зі зміною клімату, сталому управлінні природними ресурсами та захисті біорізноманіття.
Вони закликали держави-члени заохочувати фермерів в частині відведення 10% своїх земель благоустрою для відновлення біорізноманіття.
Джерело новини: Європейський Парламент

ВАЖЛИВІСТЬ МІСЬКОЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКО-

ГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Резолюція, #РікЗеленішихМіст
17 вересня 2020 року Європейський Парламент прийняв Резолюцію про Європейський рік більш зелених міст 2022, в якій закликав Європейську Комісію розробити конкретні заходи, що визначають і
посилюють роль міст у досягненні цілей Європейського зеленого курсу, та запропонував визнати
2022 рік Європейським роком більш зелених міст.
Європарламентарі, серед іншого, закликали Європейську Комісію репрезентувати нову стратегію ЄС
щодо екологічно чистих міст та зеленої інфраструктури, яка б допомогла містам відігравати свою

роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату та адаптації до них, а також покращити добробут людей,
котрі проживають у містах. Депутати визнають велике значення зелених насаджень для фізичного та
психічного благополуччя жителів міст, тому пропонують місцевим, регіональним і національним органам влади вживати заходи щодо захисту та покращення якості міських зелених насаджень, забезпечення легкого доступу мешканців до зелених насаджень у населених пунктах.
Пошук рішень з адаптації міст до кліматичних змін стає все більш нагальним, оскільки майже 75%
європейців проживають у містах, а їх кількість зростатиме у найближчі роки. Про вирішення проблем та шляхів адаптації йдеться у новому звіті Європейського агентства з навколишнього середовища «Адаптація міст в Європі: як великі міста і містечка реагують на кліматичні зміни».

Джерело новини: Європейський Парламент, Європейське агентство з навколишнього середовища
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НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩІ ЗЕЛЕНІ МІСТА ЄВРОПИ
#Нагородження, #ЄврпоейськийЗеленийЛисток, #ЗеленаСтолиця
Французьке місто Гренобль став лауреатом премії Європейської Комісії «Зелена столиця 2022 року».
Його нагороджено за новаторський підхід до управління кліматом. Гренобль був першим французьким місцевим органом влади, який прийняв кліматичний план у 2005 році. Місто зменшило викиди
парникових газів на 25% з 2005 по 2016 рік і працює над їх зниженням на 50% до 2030 року. Місто
досягло найвищого рейтингу в галузі пом’якшення наслідків зміни клімату, сталої міської мобільності, сталого землекористування, шумових та енергетичних показників.
Звання «Європейський зелений листок 2021 року» поділили між собою Габрово (Болгарія) та Лаппе-

енранта (Фінляндія). Габрово отримало високу оцінку за енергоефективність і впровадження чистих
технологій протягом останнього десятиліття. Лаппеенранта була визнана лауреатом за свою прихильність до перетворення у зразкове зелене місто та отримала високий рейтинг за всіма показниками
нагород. Керуючись Стратегією Лаппеенранта-2033, це перше місто у світі, яке почало використовувати виключно відновлювану електроенергію, сертифіковану EKOenergy.
Джерело новини: Європейська Комісія
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