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ЄС 

Вам може бути цікаво 

▪ В ЄС планується впровадження “цифрового паспорта товарів”, що буде сприяти 
становленню економіки замкненого циклу https://www.euractiv.com/section/circular-
economy/news/eu-plans-digital-product-passport-to-boost-circular-economy/ 

▪ Проект Вуглецевої стратегії ЄС передбачає інструменти стимулювання видалення вуглецю з 
атмосфери  

▪ Австрія готова судитися з ЄС через включення атомних проектів до “зеленої” таксономії 
фінансів 

▪ Енергетична криза може поглибити проблему “енергетичної” бідності для мільйонів 
європейців 

▪ Фінляндія планує відмовитися від “зеленої” таксономії фінансів ЄС через біомасу 
▪ У польському місті перестали прибирати опале листя, щоб їжаки могли перезимувати 
▪ В ЄС розробляється стандарт для домашніх газових котлів щодо можливості їх роботи на 

природного газу та водню 
▪ Екологічність та переробка: H&M тестує в Амстердамі нову концепцію магазину 
▪ Емануель Макрон схвалює включення атомної енергетики до “зеленої” таксономії фінансів 

ЄС 

 

СВІТ 

Огляд новин світу 

▪ Міжнародна енергетична агенція стверджує, що ріст потужностей відновлюваних джерел 
енергії цього року б'є рекорди, але темпи розгортання ВДЕ мають бути прискорені   

▪ Чого очікувати від наступної конференції СОТ 
▪ Джон Керрі закликає інвестувати «трильйони», щоб змусити великих забруднювачів ЄС 

зменшити забруднення довкілля  
▪ Сплеск цін на викиди СО2 запускає ринковий механізм «стримування витрат» у 

Великобританії  
▪ У 2022 році Сербія спрямує субсидії на суму 230 млн. євро на цілі енергоефективності та 

встановлення сонячних панелей. Керівництво країни думає про будівництво власної 
атомної електростанції  

▪ Літієва шахта Ріо Тінто: тисячі протестувальників блокують дороги по всій Сербії  
▪ Канада проведе Саміт ланцюгів постачання після повені  
▪ Ціни на вуглець у Новій Зеландії досягли рекордних 68 доларів за 1 тону СО2-еквіваленту на 

аукціоні після COP26 
▪ Новозеландський Окленд став одним з перших місту світу, де запроваджено «кліматичний 

податок» для жителів  
▪ Суди стають новими союзниками у боротьбі зі зміною клімату, зокрема у Бразилії  

 

США 

 

▪ Стартують роботи щодо спорудження першої великої офшорної вітроелектростанції в США 

▪ Стартап Біла Гейтса TerraPower планує спорудження першого покращеного атомного 
ректора у вугільному місті штату Вайомінг 

▪ 28% вугільних електростанцій США планується вивести з експлуатації до 2035 року 

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-plans-digital-product-passport-to-boost-circular-economy/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-plans-digital-product-passport-to-boost-circular-economy/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/leak-eu-strategy-seeks-to-remove-carbon-from-atmosphere/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/leak-eu-strategy-seeks-to-remove-carbon-from-atmosphere/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austria-ready-to-sue-eu-over-nuclears-inclusion-in-green-finance-taxonomy/?fbclid=IwAR0AHVceA0Suu4Uu3IPjzZCR4h3tciASAPwZAREt5_8fPuXtS13HBP2dsXg
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austria-ready-to-sue-eu-over-nuclears-inclusion-in-green-finance-taxonomy/?fbclid=IwAR0AHVceA0Suu4Uu3IPjzZCR4h3tciASAPwZAREt5_8fPuXtS13HBP2dsXg
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/energy-crisis-could-worsen-poverty-for-millions-of-europeans/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/energy-crisis-could-worsen-poverty-for-millions-of-europeans/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/finland-set-to-reject-eu-taxonomy-rules-over-biomass/
https://rubryka.com/2021/11/09/lystya-yizhaky/?fbclid=IwAR3vi4dqz2MeppR_VN_RaEuIUgkdvTnmd6EnX-ijQ7VY3Zc7d4UWuMzsOX8
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-ponders-20-hydrogen-ready-standard-for-gas-boilers/
https://mind.ua/news/20233943-ekologichnist-i-pererobka-handampm-testue-v-amsterdami-novu-koncepciyu-magazinu?fbclid=IwAR0mahF3nVN01lzBN_HjmdMXIu65P1S8P8yyr8G8c5AARgOB7WcxqhRDvLo
https://www.euractiv.com/section/energy/news/macron-in-favour-of-integrating-nuclear-into-eu-green-taxonomy/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/macron-in-favour-of-integrating-nuclear-into-eu-green-taxonomy/
https://www.cnbc.com/2021/12/01/renewable-power-installations-set-for-record-year-iea.html
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-to-expect-from-the-wto-conference-in-december/
https://www.politico.eu/article/kerry-calls-for-paying-trillions-big-emitters-quit-polluting/
https://www.politico.eu/article/kerry-calls-for-paying-trillions-big-emitters-quit-polluting/
https://www.investorsdiurnal.com/carbon-price-surge-triggers-uk-cost-containment-market-mechanism/
https://www.investorsdiurnal.com/carbon-price-surge-triggers-uk-cost-containment-market-mechanism/
https://balkangreenenergynews.com/serbia-to-subsidize-citizens-with-eur-230-million-in-2022-for-energy-efficiency-solar-panels/
https://balkangreenenergynews.com/serbia-to-subsidize-citizens-with-eur-230-million-in-2022-for-energy-efficiency-solar-panels/
https://balkangreenenergynews.com/serbia-mulls-construction-of-its-own-nuclear-power-plant/
https://balkangreenenergynews.com/serbia-mulls-construction-of-its-own-nuclear-power-plant/
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/05/rio-tinto-lithium-mine-thousands-of-protesters-block-roads-across-serbia
https://www.reuters.com/markets/commodities/canada-hold-supply-chain-summit-after-flooding-disaster-source-2021-12-12/
https://www.nzherald.co.nz/business/nz-carbon-prices-hit-record-68unit-at-auction-post-cop26/BU7NMYXJHI23WM3CHD6NGIB5ZQ/
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/new-zealand-auckland-climate-tax-b1967640.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/new-zealand-auckland-climate-tax-b1967640.html
https://brazilian.report/environment/2021/11/05/climate-court-cases/
https://www.cnbc.com/2021/11/19/construction-starts-at-americas-first-major-offshore-wind-farm.html
https://www.cnbc.com/2021/11/17/bill-gates-terrapower-builds-its-first-nuclear-reactor-in-a-coal-town.html
https://cleantechnica.com/2021/12/15/28-of-u-s-coal-power-plants-plan-to-retire-by-2035/
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▪ Білий Дім оприлюднив “Виконавчий наказ щодо прискорення розвитку чистої енергетики 
та створення “зелених” робочих місць через федеральний курс на сталий розвиток 

▪ Байден анонсував розконсервування резервів нафти. Проте ціна на газ не знизиться за один 
день 

 

КИТАЙ 

 

Вам може бути цікаво 

▪ Ключові сектори  економіки Китаю можуть досягти піку споживання вугілля до 2024 року 

▪ У боротьбі зі зміною клімату Китай робить більше, ніж всі думають, але все ще недостатньо 

▪ “Звіт із глобальних фінансів та розвитку - 2021” від Міжнародного фінансового форуму 

▪ Інноваційне управління міськими територіями життєво важливе задля низьковуглецевої 
трансформації Китаю 

▪ Посланник Китаю застерігає щодо надмірної сек’юритизації проблеми зміни клімату 

▪ Гонконг приймає міжнародний саміт із “зеленої” економіки 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Повідомлення Європейської Комісії щодо сталих вуглецевих циклів 

15 грудня Європейська комісія оприлюднила Повідомлення про сталі вуглецеві цикли, що обіцяє 
нове джерело доходу для фермерів. Документ охоплює теми необхідності розвитку добровільних 
ринків вуглецю, відповідної нормативної бази для сертифікації видалення вуглецю (до кінця 2022 
року),  моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, дорадницьких служб, розробки 
ініціатив щодо блакитного вуглецю (природоорієнтовані рішення щодо прибережних водно-
болотних угідь та аквакультури), а також ринки вловлювання, використання та зберігання вуглецю. 
Фермери позитивно відреагували на Повідомлення, але лунала і критика щодо того, що 
забруднювачі мають в першу чергу зменшувати викиди замість планування компенсацій за 
викиди. 

Карбонове землеробство - це нова бізнес-модель, де доходи генеруються в обмін на 
впровадження методів вловлювання та зберігання вуглецю в ґрунті, деревах, чагарниках, водно-
болотних угіддях і торфовищах. 

Джерела: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissions-carbon-farming-
ambition-just-buries-the-problem-stakeholders-warn/ , 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6687   

Висновки / рекомендації: вуглецеве сільське господарство набуває актуальності через поступовий 
розвиток добровільних вуглецевих ринків, де основний товар - це компенсації викидів парникових 
газів у випадку неможливості їх подальшого скорочення у виробничих процесах. Як бізнесу, так і 
уряду варто звернути увагу на розвиток цієї теми в Україні. 

 

Вам може бути цікаво 

▪ Франс Тіммерманс: редагування генів - частина заходів щодо сталого розвитку в 

агропродовольчому секторі  

▪ Еко-схеми CAP: не все те золото, що блищить, - попереджають НУО  

▪ Новий керівник сектору сільського господарства Німеччини: зелений, вегетаріанець ... і друг 

фермерів?  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/08/executive-order-on-catalyzing-clean-energy-industries-and-jobs-through-federal-sustainability/
https://edition.cnn.com/2021/11/23/politics/biden-oil-reserves-gas-prices/index.html
https://edition.cnn.com/2021/11/23/politics/biden-oil-reserves-gas-prices/index.html
https://www.reuters.com/business/cop/chinas-key-industries-could-hit-peak-coal-use-by-2024-govt-researcher-2021-11-17/
https://theconversation.com/in-the-fight-against-climate-change-china-is-doing-more-than-you-think-but-still-not-enough-172138
http://iff.org.cn/uploads/2021GAM/GFAD-report20211202.pdf
http://en.people.cn/n3/2021/1215/c90000-9932840.html
http://en.people.cn/n3/2021/1214/c90000-9932510.html
http://en.people.cn/n3/2021/1210/c90000-9931019.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissions-carbon-farming-ambition-just-buries-the-problem-stakeholders-warn/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissions-carbon-farming-ambition-just-buries-the-problem-stakeholders-warn/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6687
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/timmermans-gene-editing-clear-part-of-sustainability-action-in-agrifood/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/cap-eco-schemes-not-all-that-glitters-is-gold-warn-ngos/
https://www.politico.eu/article/germany-cem-ozdemir-agriculture-minister-farmers-election-greens/
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▪ Продаж торфу садівникам в Англії та Уельсі скоро буде заборонено  

▪ З наступного року фермери в Англії отримають платню за догляд за здоров’ям ґрунту  

▪ Організації, що володіють 1/3 земельних ділянок Англії,  підписали Пакт про стимулювання 

біорізноманіття та подолання кліматичної кризи  

▪ У Британії для подолання кліматичної кризи закликають їсти «меншу кількість, але 

якіснішого м’яса» 

▪ Better Origin надасть 10 міні-ферм з розведення комах на птахоферми вільного вигулу 

Morrisons UK, задля зменшення використання сої в супермаркетах  

▪ Що приготувати на День Подяки, враховуючи проблематику зміни клімату 

▪ В Каліфорнії стартує масштабна програма переробки харчових відходів 
▪ USDA створює систему закупівель харчових продуктів задля трансформації харчової 

системи та відновлення економіки через локальні закупівлі продовольства 
▪ USDA інвестує $633 млн. в кліматично-розумну та стійку інфраструктуру для людей у 

сільських місцевостях 
▪ США та ЄС запускають платформу для співпраці у сфері сільського господарства 
▪ Дефіцит добрив у Північній Америці викликає побоювання щодо росту цін на продукти 

харчування 

▪ Кенія може втратити більше 1 млрд. євро через заборону пестицидів у відповідності до 

Європейського зеленого курсу  

▪ Виробництво кави шкодить планеті - вчені пропонуть рішення  

 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Вам може бути цікаво 

▪ Звіт про прогалини циркулярної економіки – 2021 https://www.circularity-
gap.world/2021?fbclid=IwAR0CyIdyaY4KRY2OTZlgRPQc3pT8OjE_vlbWXU7YBq50tOvY63N8OZRu
dLU 

▪ Звіт про технології та інновації за 2021 рік 
▪ Німеччина інвестує €3 млн. у виробництво губчастого заліза на водні  
▪ США видає гранти на дослідження щодо подолання дефіциту низьковуглецевого палива в 

авіації  
▪ Акумуляторна гонка: як Китай монополізував промисловість електромобілів  
▪ Вітряні турбіни, що працюють під час тайфунів, є ключем до нарощення потужності 

офшорних вітряків у Японії  
▪ Tesla потребує графіту з Китаю для батарей, та просить скасувати тарифи  

▪ На ринок виходять серійні напівтрактори Tesla  

▪ Батареям на заміну: вчений запатентував графеновий генератор "безмежної" енергії 

▪ Екологізація ланцюгів поставок сонячних панелей  
 

ВОДЕНЬ 

 

▪ Очільник Siemens Energy відзначив поточну відсутність комерційного підґрунтя для 

виробництва “зеленого” водню 
▪ На думку окремих посадовців ЄС, новітній ринок водню буде потребувати низьковуглецевої 

атомної енергії 

https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/18/peat-sales-to-gardeners-in-england-and-wales-to-be-banned-by-2024
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/02/farmers-in-england-to-be-paid-for-looking-after-soil-health-from-next-year
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/rewilding-national-trust-rspb-biodiversity-b1966086.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/rewilding-national-trust-rspb-biodiversity-b1966086.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/australia-people-lord-climate-change-committee-government-b1968544.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/australia-people-lord-climate-change-committee-government-b1968544.html
https://betterorigin.co.uk/2021/12/better-origin-partners-with-morrisons-to-replace-soya/
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/interactive/2021/thanksgiving-climate-change-food/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/09/california-food-waste-recycling-program-us
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/12/06/usda-establishes-food-purchase-program-transform-food-system-build
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/12/03/usda-invests-633-million-climate-smart-and-resilient-infrastructure
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/12/03/usda-invests-633-million-climate-smart-and-resilient-infrastructure
https://www.fas.usda.gov/newsroom/us-eu-launch-collaboration-platform-agriculture
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/25/fertilizer-shortage-north-america-farmers-food-prices
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/kenya-divided-over-pesticides-ban-to-align-with-eu-green-deal/
https://www.cnbc.com/2021/12/16/climate-change-lab-grown-coffee-and-sustainable-ways-growing-coffee.html
https://www.circularity-gap.world/2021?fbclid=IwAR0CyIdyaY4KRY2OTZlgRPQc3pT8OjE_vlbWXU7YBq50tOvY63N8OZRudLU
https://www.circularity-gap.world/2021?fbclid=IwAR0CyIdyaY4KRY2OTZlgRPQc3pT8OjE_vlbWXU7YBq50tOvY63N8OZRudLU
https://www.circularity-gap.world/2021?fbclid=IwAR0CyIdyaY4KRY2OTZlgRPQc3pT8OjE_vlbWXU7YBq50tOvY63N8OZRudLU
https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021?
https://gmk.center/news/germaniya-vlozhit-e3-mln-v-proizvodstvo-gubchatogo-zheleza-na-vodorode/
https://www.cnbc.com/2021/12/09/faa-research-grants-aim-to-tackle-aviations-massive-deficit-of-greener-fuel.html
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/battery-arms-race-how-china-has-monopolised-the-electric-vehicle-industry/
https://www.weforum.org/videos/these-typhoon-ready-wind-turbines-are-key-to-building-offshore-wind-capacity-in-japan
https://www.cnbc.com/2021/12/02/tesla-seeks-tariff-exemption-for-graphite-from-china-for-batteries.html
https://cleantechnica.com/2021/12/14/pre-production-tesla-semi-tractors-emerge-from-gigafactory-1/
https://focus.ua/digital/500141-batareyam-na-zamenu-uchenyy-zapatentoval-grafenovyy-generator-bezgranichnoy-energii-video
https://www.pv-magazine.com/2021/11/15/greening-solar-supply-chains/
https://www.cnbc.com/2021/10/20/no-commercial-case-for-green-hydrogen-yet-siemens-energy-ceo.html
https://www.euractiv.com/section/electricity/news/nascent-hydrogen-market-needs-low-carbon-nuclear-power-eu-official/
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▪ Корейська компанія S-Oil планує постачати найдешевший у світі водень із Саудівської Аравії 
▪ Нова  Воднева політика ЄС: позитивні і негативні сторони, питання коштів 
▪ Новий аерогель може виробляти в 70 разів більше водню, аніж при застосуванні інших 

методів 

 

ФІНАНСИ 

 

Вам може бути цікаво 

▪ Інфляція, спричинена новою зеленою політикою, підсилить акції та галузі 
▪ Інвестиції у “кліматичні” технології цього року зростають, але, можуть бути спрямовані у 

невдалому напрямі  
▪ Банки ЄС значною мірою не готові до кліматичних ризиків, попереджає ЄЦБ  
▪ «Прозорість – найкраща політика» для інвестицій ESG: BNP Paribas  
▪ Інтерактивна інфографіка: як кліматичне фінансування «тече» по світу  
▪ Європейська комісія відкладає впровадження SFDR щодо розкриття інформації про 

продукти сталого інвестування до 2023 року  
▪ Збільшення актуальності ESG посилює тиск на європейські оборонні компанії 
▪ Ессекс зробить пенсійний фонд на 6,5 млрд. фунтів стерлінгів “зеленішим" 
▪ ВТБ та "Мосбіржа" у 2022 році почнуть торгівлю вуглецевими одиницями  

 

 

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

посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 

 

http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20211129000678&ACE_SEARCH=1
https://cleantechnica.com/2021/12/06/new-eu-hydrogen-policy-the-good-the-bad-the-expensive/
https://www.inceptivemind.com/new-aerogel-produce-70-times-more-hydrogen-than-other-methods/22267/
https://www.inceptivemind.com/new-aerogel-produce-70-times-more-hydrogen-than-other-methods/22267/
https://www.cnbc.com/2021/11/15/inflation-fueled-by-new-green-policies-will-boost-these-stocks-strategist.html
https://www.cnbc.com/2021/12/14/climate-tech-investment-is-soaring-this-year-pwc.html
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-banks-largely-unprepared-for-climate-risks-ecb-warns/
https://www.cnbc.com/video/2021/11/30/transparency-is-the-best-policy-for-esg-investment-bnp-paribas.html
https://www.carbonbrief.org/interactive-how-climate-finance-flows-around-the-world
https://www.esgtoday.com/european-commission-pushes-back-implementation-of-sfdr-sustainable-investment-product-disclosures-to-2023/
https://esginvesting.london/2021/12/01/rise-of-esg-adds-to-pressure-on-european-defence-companies-financial-times/
https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-59423691
https://www.interfax.ru/business/805931
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