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Об’єднання українських експортерів. 
Просування українського експорту на ринку ЄС

 UBTA – це дорадчі функції для Уряду по 
лінії EU Green Deal, перегляд ПВ ЗВТ

 UBTA співпрацює з Офісом просування
експорту, ТПП України, Мінекономіки,
МЗС

 Ефективна взаємодія з іншими
стейкхолдерами (бізнес-кола та
асоціації, експертна спільнота).

 Власний офіс в Брюсселі - центрі
європейської політики.

 Акредитація в якості офіційного
лобіста в EU Transparency Register.

 Мережа впливових партнерів в кожній
країні ЄС та Великій Британії.

В Європі: В Україні:



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС:

МОЖЛИВОСТІ/РИЗИКИ ДЛЯ 
EXPORT.UA
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Європейський Зелений Курс. Огляд
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Фінансування переходу Не лишати нікого позаду 
(справедливий перехід)

Чиста, надійна та 
доступна енергія

Досягнення кліматичної 
нейтральності

Сталий транспорт

Збереження природного 
капіталу Європи

Перехід до 
циркулярної  

економіки

Стратегія «Від ферми  -
до виделки»

Європа з нульовою 
забрудненістю

• Стратегія сталого використання хімікатів
• План дій з очищення повітря та води

• Перегляд енергетичного 
законодавства

• European gas framework
• Перегляд директиви 

енергетичного оподаткування

• Інструмент справедливого переходу, включаючи Фонд 
справедливого переходу

• Включення справедливого переходу до базових положень 
Багаторічної фінансової програми ЄС

• Європейський інвестиційний банк як Європейський кліматичний банк
• Сталий Європейський інвестиційний план 
• Зелена фінансова стратегія
• Включення  кліматичного переходу та сталості до базових положень 

Багаторічної фінансової програми ЄС

Стратегія біодиверсифікації до 2030

Визначення з відповідальним 
комісаром

• Перегляд кліматичних цілей 
2030 

• Продовження ETS
• Кліматичний пакт
• Кліматичне законодавство
• Вуглецевий тариф

Оновлена Спільна 
аграрна політика

Трансформація с/г та 
сільської місцевості



Європейський Зелений Курс: 
найважливіше для EXPORT.UA
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Вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ)

Стратегія «Від ферми до виделки»

«Зелене» фінансування європейських фінінституцій

Водень та відновлювальна енергетика

План дій для циркулярної економіки

Індустріальні альянси електромобільності, критичної сировини



Вуглецевий корекційний 
механізм імпорту (ВКМІ)
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Можливі формати:

• імпортне мито; 
• внутрішній податок на національні та 

імпортні товари
• поширення Європейської системи 

торгівлі викидами на імпортних 
виробників: зобов'язання купувати 
квоти на викиди

Сектори під прицілом: 
• сталь 
• цемент

• енергетика
• хімія (в т.ч. мінеральні добрива)

Часові рамки:

• ІІ квартал 2021 р. – ЄК подає 
законопроект на розгляд Раді і ЄП

• Кінець 2022 р. – схвалення, 
набуття чинності. Застосування -
окремо



Стратегія From Farm to Fork (2F) : ризики
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РИЗИКИ найближчим часом:

Сертифікація вилучення 
вуглецю (certification of carbon 
removals) (ІІІ кв. 2021 р.)

Нові вимоги по маркуванню 
харчових продуктів: nutrition 
labelling (IV кв. 2022 р.)

Критерії deforestation & forest 
degradation при допуску на 
ринок ЄС

РИЗИКИ вже зараз:
Хімічні ЗЗР: на 50% до 2030р. 
Торговий бар’єр: більш жорсткі 
вимоги максимальних залишкових 
рівнів (MRLs)

Скорочення викидів в тваринництві/ 
стале тваринництво
Торговий бар'єр: обмеження 
імпорту non-sustainable soya, інших 
кормових добавок (IVкв.2021 р.)

Anti-microbial resistance (AMR): на 
50% до 2030 р.
Торговий бар'єр: більш жорсткі 
antibiotics MRLs



Стратегія From Farm to Fork (2F): можливості
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Заохочення органічного 
агровиробництва (з 
жорсткішими критеріями у 
напрямку вилучення 
вуглецю і сталості)
<25% с.г.земель в ЄС до 
2030 р.

Заохочення 
використання біо
ЗЗР в рослинництві 
(біологічні діючі 
речовини)

+1 мільярд ЄВРО на 
пріоритети Зеленого 
курсу в рамках 
HORIZON2020. Україна –
учасник HORIZON2020. 



«Зелене» фінансування європейських фінінституцій

9

Європейський Інвестиційний банк : Europe’s Climate Bank

 Відмова від проектів з використання fossil fuels. 
Відповідність Паризькій Угоді вже в 2021 р.

 50% інвестпортфелю – клімат та довкілля до 2025 р.

 Зростання інвестпортфелю до 1,2 трлн. дол.США до 2030

 Інвестпортфель ЄІБ в Україні в 2019 р.: 

 1,9 млрд євро – малий і середній бізнес 
 3,6 млрд. євро – проекти державного та регіонального значення 



Позиція EXPORT.UA: ЩО РОБИТИ?

1. Ключові критерії співпраці Україна-ЄС з тематики European Green Deal
– вплив на експорт та доступ до зелених інвестицій

2. Збалансований, економічно обґрунтований НВВ2, з врахуванням
інтересів бізнесу

3. Окремий «кліматичний» діалог Україна-ЄС з тематики European Green
Deal

4. Перегляд Угоди про асоціацію – унікальний шанс для ЄС залучити
третю країну до реалізації цілей European Green Deal. Перегляд –
міжсекторальний. Поліпшення доступу до ринку ЄС – обов'язкова
умова.
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