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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ                                                                                                     

Пропозиція реформи вуглецевого ринку ЄС 

Проект переглянутої Схеми торгівлі викидами ЄС (EU Emission Trading Scheme – EU ETS) 
підтверджує намір Європейської Комісії (ЄК) посилити обмеження викидів CO2 для 

промисловості. Також планується охопити вуглецеві викиди від судноплавства, автомобільного 
транспорту та опалення будівель. Переглянута EU ETS стане центральним елементом більш 
широкого пакету з дванадцяти законів ЄС щодо енергетики та клімату, який ЄК має намір 
оприлюднити 14 липня 2021 року.  

Ключовим елементом запропонованої ЄК реформи є зменшення загальної кількості квот  на 
викиди CO2 (до 450 мільйонів квот) у секторах, що охоплені EU ETS. Ефективність попередньої 
версії EU ETS пригнічувалась надмірною кількістю дозволів на забруднення, розподілених серед 
промисловості. Це мало наслідком стабільно низьку ціну на викиди СО2 (нижче 10 євро за тонну). 
Реформа EU ETS призвела до підвищення ціни на вуглецеві викиди в останні місяці до 50 євро за 
1 т СО2-екв, надавши більше економічних стимулів для інвестицій у низьковуглецеві технології. 

Згідно проекту пропозиції, «принаймні 50%» доходу, генерованого транспортною та будівельною 
EU ETS, мали би бути перерозподілені серед домогосподарств з низьким рівнем доходу. Однак 
країни ЄС можуть вільно вирішувати, як використовувати гроші, отримані в результаті роботи EU 
ETS. І це без гарантій, що бідні домогосподарства будуть отримувати підтримку для власних 
потреб опалення і транспорту. 

Однак є побоювання, що плани поширити EU ETS на сектор транспорту та будівель є «політично 
суїцидальними» та можуть спричинити соціальні заворушення, подібні до руху «Жовті жилети» у 
Франції у 2018 році. У Франції також вважають, що включення автомобільного транспорту до EU 
ETS матиме надзвичайно обмежений вплив на зменшення викидів парникових газів (лише 3%, 
що значно менше, аніж вплив технічних стандартів).  

Джерело: (1) https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/leaked-the-eus-
carbon-market-reform-proposal/, (2) https://www.euractiv.com/section/climate-
environment/news/planned-eu-carbon-market-reform-is-politically-suicidal-warns-french-mep/ 

 

Висновки/ рекомендації: ринок викидів парникових газів стрімко розвивається в ЄС; підвищення 
цін на СО2-еквівалент та розширення переліку галузей, включених до ринку регіону – це 
реальність. Така реформа проходить болюче як для економік, так і для населення. Тому кроки у 
цій сфері  потребують виваженості, аналізу ризику та наявності стратегій його пом’якшення. І цей 
висновок є актуальним для усіх країн.   

 

 

Східне партнерство: оновлений порядок денний щодо відновлення, стійкості та реформ, 
підкріплений Економічним та Інвестиційним планом 

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3367   

 

 

Нова екологічна програма ЄС 

Джерело: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210610IPR05916/new-eu-
environment-programme-to-address-challenges-facing-people-and-planet  

 



   
 

 

3 

 

Вам може бути цікаво 

§ Запущено найбільший у Європі електролізер 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/europes-largest-electrolyser-launched-set-
to-magnify-tenfold-by-2024/ 

§ Іспанія приєднується до кампанії щодо поступового виведення вугілля з економічного 
обігу до 2030 року https://www.euractiv.com/section/energy/news/spain-joins-campaign-
to-phase-out-coal-by-2030/ 

§ Газова інфраструктура Європи є джерелом викидів метану, що призводить до нагрівання 
планети https://www.fr24news.com/a/2021/06/gas-infrastructures-across-europe-leak-
methane-which-warms-the-planet.html  

§ Французька Державна рада дає Уряду строк 9 місяців для узгодження з кліматичними 
цілями https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/french-council-of-
state-gives-government-9-months-to-get-in-line-with-climate-objectives/ 

§ Ціни на вугілля досягли максимуму за десятиліття, незважаючи на зусилля щодо 
декарбонізації світової економіки https://www.wsj.com/articles/thermal-coal-prices-hit-
decade-high-amid-gas-shortage-11624620773 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

Затверджена остаточна версія Спільної аграрної політики ЄС на період 2023-2027 рр. 

Джерела: (1) https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/final-capdown-negotiators-
seal-a-deal-on-future-eu-farming-subsidies-programme/, (2) 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agrifood-brief-habemus-cap/, (3) 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913.  

 

 
65 компаній та асоціацій приєдналися до Кодексу поведінки ЄС щодо відповідального 

бізнесу в харчовій галузі та маркетингових практик 

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3385, 
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlk8fyigymny?ctx=vg9pir5eze8o&v=1  

 

 

Вам може бути цікаво 

§ Зернова промисловість ЄС попереджає, що природоохоронні амбіції призведуть до 
нарощення імпорту https://www.reuters.com/article/eu-grain-environment-
idAFL5N2O54XD  

§ Генеральний директор ФАО закликає G20 інвестувати в сільські райони та активізувати 
заходи для запобігання голоду та бідності 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1413669/icode/ 

§ Використання комах у якості корму для тварин може запобігти вирубуванню лісів 
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/01/bugs-to-the-rescue-using-insects-
as-animal-feed-could-cut-deforestation-report  
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КИТАЙ 

Дані про викиди парникових газів мають бути включені до матеріалів оцінки впливу на 
довкілля	

Джерело: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-
06/01/content_5614531.htm?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign
=f37b36602c-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a231d4-
f37b36602c-46927002&mc_cid=f37b36602c&mc_eid=4b9b074b10 

 

Вам може бути цікаво 

§ Китай виділяє 25% своєї території для цілей охорони навколишнього середовища 
https://www.reuters.com/business/environment/china-marks-25-its-territory-environmental-
protection-2021-07-07/ 

§ Шанхай є лідером щодо низьковуглецевого переходу в Китаї 
https://chinadialogue.net/en/climate/shanghai-leads-way-in-chinas-carbon-
transition/?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign=8e919477
1f-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a
231d4-8e9194771f-46927002&mc_cid=8e9194771f&mc_eid=4b9b074b10 

§ Швидке зростання сонячної енергетики у В'єтнамі було стимульовано китайськими 
фінансами та технологіями, але більшість підтримки все ще надається викопному паливу 
https://chinadialogue.net/en/energy/china-key-to-vietnams-solar-
success/?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign=2b5b04dd5a
-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a
231d4-2b5b04dd5a-46927002&mc_cid=2b5b04dd5a&mc_eid=4b9b074b10 

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ  

Європейська Комісія представила стратегію щодо сталості фінансової системи та пропонує 
новий Європейський стандарт зелених облігацій 

Джерело:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3405  

 

Вам може бути цікаво 

§ Фінансові регулятори намагаються узгодити правила щодо кліматичних ризиків 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/financial-regulators-attempt-align-
rules-climate-risks-2021-07-07/ 

§ 130 країн підтримали пропозицію Байдена щодо глобальної ставки мінімального 
корпоративного податку у розмірі 15% 
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2021/07/01/130-countries-agree-to-biden-
backed-15-global-minimum-tax/?sh=5963eccc5958  

§ П’ять способів, як компаніям підготуватися до звітності про сталий розвиток 
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/sustainability-reporting-five-ways-companies-
should-
prepare/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2748168_Agenda_weekly-
25June2021&utm_term=&emailType=Agenda%20Weekly 
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§ МВФ оприлюднив пропозицію щодо встановлення міжнародного мінімуму цін на 
вуглецеві викиди для великих забруднювачів https://www.imf.org/en/Publications/staff-
climate-notes/Issues/2021/06/15/Proposal-for-an-International-Carbon-Price-Floor-Among-
Large-Emitters-
460468?fbclid=IwAR10pnwKUt2fqmG6aIa9VLDRpjzizfQRquk2dfa510MwDC9toHtx5QV90vc  

§ Сфера охоплення ESG може змінитися у 2021 році https://www.cnbc.com/2021/07/03/esg-
scope-could-change-in-2021-what-two-market-analysts-see-ahead.html 

§ У США затверджено законопроект про розкриття інформації щодо ESG 
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1187/text  

 

 

*Переклад та аналіз статей з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини доступні для членів UBTA. 

 


