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ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК ДО ЗУСТРІЧІ СТОРІН РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 
(СОР-26, ГЛАЗГО) 

Підвищення амбіцій з викидів СО2 та збільшення кліматичного фінансування  

Джерела: (1) https://climateactiontracker.org/publications/global-update-september-2021/,  (2) 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/20/climate-crisis-history-will-judge-failure-to-act-johnson-
says-at-un, (3) https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/16/aukus-pact-dash-hopes-china-
emissions-deal-cop26-climate, (4) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58594216, (5)  
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/20/meeting-cop26-finance-goals-going-to-be-
tough-says-boris-johnson, (6) www.bruegel.org, (7) https://www.reuters.com/world/china/china-should-pledge-
absolute-co2-emissions-cap-advisory-body-2021-09-10/, (8) https://apnews.com/article/united-nations-general-
assembly-joe-biden-climate-environment-and-nature-xi-jinping-1a8d8d5f0aab28b8ae8d3217914a1240.  
 

Вам може бути цікаво 

§ Вийшов у світ звіт «Об’єднані наукою», з оцінкою стану клімату Землі 
https://news.un.org/en/story/2021/09/1099992   

§ СОР-26: найбідніші країни висловлюють застереження щодо їх можливості бути присутніми 
на кліматичному саміті в Глазго https://www.bbc.com/news/uk-58360996 

§ СОР-26: Великобританія більш схильна до угоди щодо скорочення викидів парникових 
газів, аніж до їх оподаткування https://www.thenationalnews.com/world/uk-
news/2021/07/22/cop26-uk-prefers-emissions-cuts-over-carbon-tax/ 

§ Скорочення викидів парникових газів дуже важливе для утримання зростання світової 
температури вище 1.5°С https://www.gov.uk/government/speeches/cutting-global-emissions-
is-essential-to-keeping-15-degrees-alive?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=1a1c06aa-d13f-4bfc-b2b8-ab3751b12f8b&utm_content=daily 

 

СВІТ  

США та ЄС уклали угоду щодо скорочення викидів метану 

Джерело: https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/17/us-and-eu-pledge-30-cut-in-
methane-emissions-to-limit-global-heating  

Вам може бути цікаво 

§ Рекордні ціни на енергоносії вимусили зупинити роботу двох заводів з виробництва 
добрив, що вплинуло на ланцюжки постачання продуктів харчування 
https://www.theguardian.com/business/2021/sep/20/uk-food-producers-call-for-subsidies-to-
tackle-co2-shortages 

§ Очільник OECР зауважує, що питання оподаткування викидів парникових газів має бути 
винесене на міжнародний рівень https://www.politico.eu/article/oecd-boss-carbon-pricing-
should-come-through-us/ 
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§ Міністри сільського господарства Великої двадцятки зобов'язались розвивати стійкі 
продовольчі системи http://en.people.cn/n3/2021/0919/c90000-9898599.html 

§ Китайська академія сільськогосподарських наук оприлюднила план розвитку науки та 
інновацій у 2021-2025 рр. http://en.people.cn/n3/2021/0919/c90000-9898607.html  

§ Посадовці Південно-Африканської Республіки пропонують підвищити кліматичні амбіції 
країни в обмін на “прощення” інвесторами багатомільярдного суверенного боргу 
https://www.news24.com/fin24/economy/south-africa/masondo-proposes-r146bn-in-govt-
debt-be-forgiven-in-exchange-for-climate-targets-20210908 

§ Виробники установок для сонячної відновлюваної генерації енергії висловлюють 
занепокоєння щодо негативного впливу СВАМ на процес “зеленого переходу” 
https://www.pv-magazine-australia.com/2021/09/05/sunday-read-digesting-europes-border-
tax-proposal/ 

 

ЄС  

Проекти виробництва енергії із природного газу не будуть фінансуватися за рахунок «зелених 
бондів» 

Світовий ринок зелених фінансів отримає потужний поштовх наступного місяця. Планується, що у 
жовтні Європейська Комісія почне випуск «зелених бондів для наповнення фонду відновлення 
Next Generation EU. За рахунок них передбачається покрити щонайменше 30% від 800 млрд. євро 
фонду пост-коронавірсусного відновлення. Очікується, що це виведе ЄС у позицію світового лідера 
зелених фінансів. 

Для реалізації такого проекту урядовці ЄС довго напрацьовували перелік активностей, що можуть 
бути фінансовані за рахунок залучених коштів («зелена таксономія»). Очікується, що він стане 
основою майбутнього стандарту «зелених бондів». Допоки остаточна версія цього документу ще в 
розробці, Єврокомісія пропонує послуговуватися існуючим рамковим документом «зелених 
бондів». 

Відповідно, очікується, що він виключить можливість фінансування проектів атомної енергетики та 
генерації енергії з природного газу. Держави-члени ЄС все ще зможуть претендувати на 
фінансування енергогенеруючих проектів із природного газу лише задля переходу до менш 
вуглецеємної економіки. Але такі проекти будуть фінансуватися тільки через звичайні бонди. 

Таким чином, очікується, що проекти атомної та газової енергетики втратять доступ до джерела 
фінансування зростаючого об'єму та популярності. 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/gas-excluded-from-green-bond-
financing-under-recovery-fund/ 

Висновки та рекомендації: урядовці ЄС послідовно підкріплюють власні кліматичні амбіції 
фінансовими інструментами. Зацікавленим сторонам процесу декарбонізації вітчизняної 
економіки варто теж напрацювати відповідні фінансові стимули. 

 
Вам може бути цікаво 

§ ЄС розглядає можливість впровадження санкцій щодо компаній, відповідальних за 
завдання шкоди довкіллю за кордоном   https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/eu-considering-sanctions-on-company-supply-chains/ 

§ Дослідники зауважують, що Брюссель прокладає шлях до “зеленого” відновлення атомної 
енергетики https://www.euractiv.com/section/energy-environment/interview/researcher-
brussels-is-paving-the-way-for-nuclear-powers-green-revival/ 
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§ Іспанія вживає заходів для запобігання зростання цін на енергетичні ресурси 
https://www.euractiv.com/section/electricity/news/spain-moves-again-to-curb-soaring-power-
prices/ 

§ Очікується, що впродовж президенства Франції в Раді Європи, Емануель Макрон буде 
вживати заходів для виведення пестицидів з економічного обігу на рівні ЄС 
https://www.euractiv.com/section/eu-council-presidency/news/macron-to-push-for-pesticide-
phase-out-during-eu-presidency-stint/ 

§ Європейська сталеливарна асоціація EUROFER закликає Європейську Комісію підтримати 
декарбонізацію стальної галузі https://www.eurofer.eu/press-releases/state-of-the-union-
2021-green-deal-must-work-for-everybody-with-right-conditions-in-place-to-support-steels-
decarbonisation/ 

 
 
США 

USDA інвестує $464 млн. в інфраструктуру відновлюваної енергії  

Джерело: https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/09/09/usda-invests-464-million-
renewable-energy-infrastructure-help-rural 

Вам може бути цікаво 

§ Промова президента Джозефа Байдена щодо Програми відновлення країни та 
Двопартійної угоди щодо інфраструктури https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/speeches-remarks/2021/09/14/remarks-by-president-biden-on-the-build-back-better-
agenda-and-bipartisan-infrastructure-deal-arvada-co/ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ 

В Ірландії споруджено найбільший у світі завод для вловлювання вуглекислого газу з повітря 

Джерело: https://www.reuters.com/business/environment/worlds-largest-plant-capturing-carbon-air-
starts-iceland-2021-09-08/ 

Вам може бути цікаво 
§ Стадо корів натренували користуватися «туалетом» задля запобігання зміні клімату 

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/cows-potty-trained-in-experiment-to-
reduce-greenhouse-gas-emissions 

§ Chevron просуває підхід щодо виробництва відновлюваного метану із гною задля 
запобігання зміні клімату https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-24/chevron-
expanding-push-into-dairy-to-gas-fuel-to-cut-emissions?srnd=premium-europe 

 

УКРАЇНА  

Питання ролі України у запобіганні зміні клімату було обговорено на конференції Ялтинська 
Європейська Стратегія (YES) 

Джерело: https://www.youtube.com/user/PinchukFoundation   

Вам може бути цікаво 
§ Починаючи з 2022 року, McDonald’s має намір продавати бургери з рослинного м'яса в 

Україні https://ubr.ua/market/trade/mcdonalds-v-2022-hodu-nachnet-prodavat-burhery-iz-
rastitelnoho-mjasa-v-ukraine-4007172?fbclid=IwAR0VjuuftT9A0acocgQVXrmvtj9O-
1xNSpcuk6Ru3vy0RenkM28701pZNYU 
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§ Перший в Україні завод з виробництва «зеленого» водню збудують на Львівщині 
https://zaxid.net/pershiy_zeleniy_n1525661?fbclid=IwAR2iOo-La5CBilFcqBBrW5k70-
EGjVDxN8EmkgCdj5Zi6ZxMMMyu0FtbKlA 

 
 
 
 

*Переклад та аналіз статей з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 

посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 

 


