
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ  
ТА ЗАВДАННЯ
Комюніке започатковує Європейський зелений курс (ЄЗК) – 
нову стратегію зростання, яка має на меті перетворити ЄС 
у чесне та процвітаюче суспільство, з сучасною, ресурсно-
ефективною та конкурентною економікою. 

Основна мета ЄЗК – кліматично нейтральна Європа 
до 2050 року. Тому всі елементи ЄЗК (нульове 
забруднення, біорізноманіття, енергетика, транспорт, 
сільськогосподарська політика, промислова політика тощо) 
мають завдання, спрямовані на досягнення цієї мети. 

Комюніке включає початкову Дорожню карту ключових 
політик і заходів (разом із датами прийняття), необхідних 
для досягнення ЄЗК. 

Комюніке передбачає:

1.     Дії у визначених сферах, спрямовані на досягнення мети 
Європейського зеленого курсу (наприклад, декарбонізація 
енергетики, прийняття стратегії з адаптації до зміни 
клімату, впровадження політики «сталих продуктів», 
діджиталізація, «хвиля реновацій», запровадження 
механізму карбонового коригування імпорту тощо).

2.   Включення сталості у всі політики ЄС (зелені фінанси, 
інвестиції, забезпечення справедливого переходу, 
освіта і навчання тощо).

3.   Посилення ЄС як глобального гравця (через різні 
двосторонні та багатосторонні інструменти, зокрема 
Паризьку угоду, торговельні угоди, Конвенцію з 
біорізноманіття тощо).

4.   Залучення громадян до кліматичних дій через 
Європейський кліматичний пакт. 

Комюніке – базовий документ, який закладає основи та 
передбачає основні напрямки розвитку усього ЄЗК.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС 
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ
    скорочення викидів парникових газів ЄС до 2030 року 

принаймні до 50% - 55% порівняно з 1990 роком;

    принаймні 30% Інвестиційного фонду ЄС піде на 
боротьбу зі зміною клімату;

    1 млн громадських зарядних станцій для 
електромобілів до 2025 року;

    на 90% зменшення викидів парникових газів від 

транспортного сектору.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
    Стратегія Комісії з імплементації Порядку денного ООН 

до 2030 року та цілей сталого розвитку;

    Паризька угода;

    Конвенція з охорони біологічного різноманіття;

    усі документи, які прийняті чи будуть прийняті 
відповідно до Дорожньої карти. 

Комюніке «Європейський зелений курс»

    Офіційна сторінка Європейської Комісії про Європейський зелений курс

    Основні документи, прийняті в рамках Європейського зеленого курсу
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