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СВІТ  

Олаф Шольц закликає країни Великої Сімки стати лідерами кліматично-дружнього зростання та 
соціальної справедливості 

 
Джерело: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/scholz-wants-g7-to-be-
pioneer-for-climate-friendly-growth-social-justice/ 

 
 

Вам може бути цікаво 
▪ З 2022 року Hyundai не буде розробляти двигуни внутрішнього згорання 
▪ Відродження вугілля. Брудне паливо знову в моді, не дивлячись на критичну кліматичну 

ситуацію 
▪ Ціни на компенсацію викидів парникових газів мають зрости у 50 разів до 2050-го року 
▪ Торговці криптовалютою звертають увагу на вуглецеві ринки 
▪ Європейський колоніалізм привів планету до кризи 
▪ Австралійські кредитні одиниці на викиди СО2 вдвічі подорожчали минулого року 
▪ Очільник Банку Росії допустила “шок” від енергетичного переходу, як з цінами на нафту у 

70-х роках 
▪ По мірі наростання енергетичної кризи, населення Косово запускає дизель-генератори 
▪ Сербія прийме рішення щодо малих атомних електростанцій у 2022 році  
▪ Кліматичний аспект у надихаючих історіях про права людини з 2021 року  
▪ Зростання цін на енергоносії в Казахстані несе ризик чергового зростання вартості на 

викиди парникових газів 
▪ Зміна клімату допомагає інвазивним видам приживатися у штаті Монтана  
▪ Британці постають перед значним зростанням цін на енергоресурси 
▪ Подано позов на уряд Великобританії щодо відсутності реальних інструментів для 

реалізації заявлених кліматичних цілей 
▪ Звіт про глобальні ризики у 2022 році (Всесвітній економічний форум) 
▪ Глобальна ціна на викиди СО2 може сильно вплинути на кліматичні тренди та світову 

економіку 
▪ Звіт Світового Банку “Сповільнення росту, зростання ризиків” 
▪ Не дивлячись на кліматичні зобов'язання, Індонезія розгортає плани щодо заводів з 

газифікації вугілля  
▪ Активісти пропонують спосіб відшкодування збитків за колоніалізм країнам, що 

розвиваються 
▪ Бразилія розглядає розширення частки атомної генерації в енергетиці 

 
 

ЄС  
 

Нові “власні ресурси” для бюджету ЄС надійдуть з вуглецевого ринку 
 
У грудні 2021 року Європейська Комісія анонсувала намір використовувати надходження від 
Європейської системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS), очікуваного вуглецевого податку на кордоні 
ЄС (СВАМ) та оподаткування мультинаціональних компаній на відшкодування запозичень ЄС для 
Фонду післяпандемійного відновлення. Передбачається, що ці 3 джерела надходжень можуть 
щорічно генерувати до 17 млрд. євро починаючи з 2026-2030 рр. Це допоможе наповнювати 
бюджет ЄС без потреби додаткових зборів із держав-членів блоку. До того ж, вказані кошти 
стануть засобом досягнення кліматичних цілей ЄС. Надалі ця пропозиція Єврокомісії щодо 
використання коштів має бути схвалена Європарламентом та країнами-членами ЄС. 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/scholz-wants-g7-to-be-pioneer-for-climate-friendly-growth-social-justice/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/scholz-wants-g7-to-be-pioneer-for-climate-friendly-growth-social-justice/
https://delo.ua/auto/s-2022-goda-hyundai-ne-budet-razrabatyvat-dvigateli-vnutrennego-sgoraniya-390754/?fbclid=IwAR0-CBBBlShSM-kVPo3yvlesQW-IMCnl0CDuKRGCqhtaASWe6XW4SynpsIY
https://www.bbc.com/russian/features-59806819
https://www.bbc.com/russian/features-59806819
https://www.edie.net/news/9/BNEF--Carbon-offset-prices-set-to-increase-50-fold-by-2050/?utm_campaign=edie.net%20weekly%20newsletter%20edieweekly-live-12-1-2022&utm_source=AdestraCampaign&utm_medium=Email&utm+content=Read%20More
https://www.wsj.com/articles/cryptocurrency-traders-move-into-carbon-markets-11641826402
https://www.theguardian.com/books/2022/jan/14/amitav-ghosh-european-colonialism-helped-create-a-planet-in-crisis
https://stockhead.com.au/energy/australian-carbon-credit-units-doubled-in-price-last-year-and-there-are-no-signs-of-slowing-down/
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/finances/14/01/2022/61e141af9a7947830141ea78?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNabiullina_sochla_chto_ehnergoperekhod_stanet_shokom_predlozheniya--aafbbc550ab22f95bcfd310b3b879c8b
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/finances/14/01/2022/61e141af9a7947830141ea78?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNabiullina_sochla_chto_ehnergoperekhod_stanet_shokom_predlozheniya--aafbbc550ab22f95bcfd310b3b879c8b
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/residents-fire-up-generators-as-kosovo-energy-crisis-escalates/
https://balkangreenenergynews.com/serbia-to-make-decision-on-small-nuclear-power-plants-in-2022/?utm_source=phplist464&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Newsletter+January+05%2C+2022+-+Balkan+Green+Energy+News
https://www.hrw.org/news/2021/12/21/inspiring-human-rights-stories-2021
https://carbon-pulse.com/147690/
https://www.washingtonpost.com/science/climate-change-trout/2022/01/07/9c7e0248-6e57-11ec-a5d2-7712163262f0_story.html
https://edition.cnn.com/2022/01/10/business/bp-shell-uk-energy-tax/index.html
https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/12/net-zero-climate-strategy-uk-government-sued
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-13/global-carbon-price-could-be-game-changer-boe-official-says?cmpid=BBD011422_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220114&utm_campaign=greendaily
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-13/global-carbon-price-could-be-game-changer-boe-official-says?cmpid=BBD011422_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220114&utm_campaign=greendaily
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_EN_EXT&deliveryName=DM128772
https://chinadialogue.net/en/energy/indonesias-coal-gasification-plans-move-forward-despite-coal-pledge/?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign=c608ab8ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a231d4-c608ab8ae4-46927002&mc_cid=c608ab8ae4&mc_eid=4b9b074b10
https://chinadialogue.net/en/energy/indonesias-coal-gasification-plans-move-forward-despite-coal-pledge/?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign=c608ab8ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a231d4-c608ab8ae4-46927002&mc_cid=c608ab8ae4&mc_eid=4b9b074b10
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/14/heres-how-to-repay-developing-nations-for-colonialism-and-fight-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/14/heres-how-to-repay-developing-nations-for-colonialism-and-fight-the-climate-crisis
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Brazil-looks-to-nuclear-expansion
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Джерело: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-own-resources-for-eu-
budget-will-come-from-carbon-market-executive-says/ 

 
 

Вам може бути цікаво 
▪ Лідери та відстаючі у процесі впровадження Директиви ЄС щодо нечесних торговельних 

практик 
▪ У ЄС запевняють, що 17% нових вантажівок у 2030 році будуть водневими 
▪ Спостерігаючи за діями чиновників ЄС, Лондон розглядає впровадження вуглецевого 

податку на кордоні 
▪ Таксономія ЄС також враховує фактор запобігання хімічного забруднення 
▪ Керівництво щодо політичного порядку денного впродовж президентства Франції в ЄС 
▪ 5 “головних болей” у транспортному секторі ЄС у 2022 році 
▪ Польські вугільні шахтарі вимагають більшої платні 
▪ Вірогідно, що Німеччина не досягне кліматичних цілей у 2022 та 2023 роках 
▪ Німецькі вугільні електростанції виграють від рекордно високих цін на газ, навіть не 

дивлячись на вищі ціни на СО2-квоти 
▪ Переробка відходів упаковки: проблема їх збору 
▪ Чи може пакування стати кліматично-нейтральним? 
▪ Уряд Нідерландів пріоритизує питання клімату 
▪ Атомні електростанції ЄС потребують інвестицій у розмірі близько 500 млрд. євро до 2030 

року 
▪ Більшість країн можуть стикатися із температурними рекордами кожні 2 роки 
▪ Великі інвестори енергетичного сектору закликають ЄС виключити газові проекти із зеленої 

таксономії фінансів 
▪ Критики зазначають, що проект закону ЄС про екологічні заяви надмірно сфокусований на 

впливі СО2 
▪ Окремі члени Європарламенту пропонують виключити домівки та приватні автомобілі з-під 

дії Європейської системи торгівлі викидами парникових газів 
▪ Аудитори відзначають, що фінансова підтримка на цілі енергоефективності бізнесу ЄС не є 

ефективною 
▪ Плани Берліну щодо вітрової енергетики протирічать законодавству щодо захисту птахів ЄС 

 
 
США 

 
Реалізація кліматичних цілей США може потроїти залежність від електромережі 

 
Джерело: https://www.utilitydive.com/news/biden-decarbonization-goals-could-triple-reliance-on-
electricity-grid-epri/617188/ 
 
 

Вам може бути цікаво 
▪ Викиди парникових газів в США у 2021 році значно зросли, віддаляючи країну від реалізації 

її кліматичних цілей 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-own-resources-for-eu-budget-will-come-from-carbon-market-executive-says/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-own-resources-for-eu-budget-will-come-from-carbon-market-executive-says/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/special-capitals-the-laggers-and-the-leaders-of-the-unfair-trading-practices-directive/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/special-capitals-the-laggers-and-the-leaders-of-the-unfair-trading-practices-directive/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/17-of-new-trucks-in-2030-will-run-on-hydrogen-eu-believes/
https://www.politico.eu/article/carbon-border-tax-carbon-pricing-steve-barclay-carbon-leakage-cbam/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/the-eu-taxonomy-is-also-about-tackling-chemical-pollution/
https://www.politico.eu/article/france-eu-presidency-2022-policy-agenda-guide/
https://www.politico.eu/article/5-transport-problems-europe-2022-borders-car-emissions-infrastructure-air-traffic-mobility-package-fit-for-55/
https://www.politico.eu/article/polish-coal-miners-protest-demand-pay/
https://www.politico.eu/article/germany-climate-change-targets-2022-2023-emissions/
https://www.cleanenergywire.org/news/german-coal-plants-benefit-record-gas-prices-despite-higher-co2-costs-analysis
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/recycling-of-packaging-waste-the-collection-conundrum/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/can-packaging-become-climate-neutral/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dutch-government-to-be-sworn-in-with-focus-on-climate/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/europe-nuclear-plants-need-e500bn-investment-by-2050-eu-commissioner/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/europe-nuclear-plants-need-e500bn-investment-by-2050-eu-commissioner/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/most-countries-may-see-annual-heat-extremes-every-second-year-study/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/investors-worth-e50-trillion-call-on-eu-to-exclude-gas-from-green-finance-taxonomy/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/investors-worth-e50-trillion-call-on-eu-to-exclude-gas-from-green-finance-taxonomy/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/draft-eu-green-claims-law-overly-focused-on-co2-impact-critics-say/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/draft-eu-green-claims-law-overly-focused-on-co2-impact-critics-say/
https://euobserver.com/climate/154092
https://www.euractiv.com/section/energy/news/europe-misspent-business-energy-savings-funds-auditors-say/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/europe-misspent-business-energy-savings-funds-auditors-say/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/berlins-new-wind-power-goals-seen-clashing-with-eu-bird-protection-laws/
https://www.utilitydive.com/news/biden-decarbonization-goals-could-triple-reliance-on-electricity-grid-epri/617188/
https://www.utilitydive.com/news/biden-decarbonization-goals-could-triple-reliance-on-electricity-grid-epri/617188/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/01/10/us-emissions-surged-2021-putting-nation-further-off-track-its-climate-targets/
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
 

Для “зелені” в центральних банках місця немає 
 
Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/5154088 
  
 

Вам може бути цікаво 
▪ Перша АЕС для виробництва водню буде запущена до 2033 року 
▪ Міністерство економіки РФ визначило комісію за операції з вуглецевими одиницями 
▪ На Конгресі молодих вчених обговорили проблематику зміни клімату 
▪ Держдума прийняла в І читанні законопроект щодо проведення на Сахаліні вуглецевого 

експерименту 
 
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 
Чого очікувати аграріям від ЄС у 2022 році? 

 
Джерело:  https://www.euractiv.com/section/agriculture-food.  
 
 

Вам може бути цікаво 
▪ Франція та Австрія просять Брюссель розробити стратегію ЄС щодо рослинного білку  
▪ В Ірландії, згідно з новою екологічною програмою «Від теляти до яловичини», фермери 

будуть отримивати додаткові 20 центів/кг м’яса  
▪ Тенденції зрошуваного сільського господарства в США: підвищення стійкості в умовах 

дефіциту води 
▪ USDA інвестує до 225 млн. дол. у збереження сільськогосподарських угідь та лісів 
▪ Ціни на вуглець в Австралії знову ростуть, бо фермери дізнаються про нові правила ринку  
▪ Як зміна клімату впливає на світ комах  (у т.ч. агресивних) 
▪ За словами промисловців, до 2030 року для виробництва картонних коробок для напоїв 

будуть використовуватися лише перероблені чи відновлювані матеріали 
▪ На півдорозі до веганства? Рослинна дієта робить вас більш продуктивними на роботі, 

йдеться в новому звіті 
▪ «Зелене золото» Греції під загрозою, оскільки спека підсмажує промисловість оливкової 

олії  
▪ Щорічно в Іспанії забивають 70 млн. голів худоби. Чи може країна змінити свій шлях?  
▪ Вчені прискорили зростання гороху, електризуючи його  
▪ Німецькі правила щодо пестицидів мають серйозні недоліки – звіт 
▪ USDA розширює заповідні програми на 2022 рік 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Автобуси Барселони переведуть на мул стічних вод - чи допоможе це клімату? 

 
Джерело: https://www.euronews.com/next/2021/11/25/barcelona-buses-to-go-green-by-running-on-
sewage-sludge-could-it-help-the-climate-crisis  
 

https://www.kommersant.ru/doc/5154088
https://esgport.ru/2021/12/29/pervuyu-aes-dlya-vypuska-vodoroda-zapustyat-k-2033-godu/?fbclid=IwAR0dXOQQ6MqcXtcgz0lFiYkeTaE1Zos4j7ZK7cD5UKbrBIYCTr6ewq-YNn4
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/24/902581-minek-opredelil-komissiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=44822
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_prinyala_v_i_chtenii_zakonoproekt_o_provedeniya_na_sahaline_uglerodnogo_eksperimenta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_prinyala_v_i_chtenii_zakonoproekt_o_provedeniya_na_sahaline_uglerodnogo_eksperimenta.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/france-and-austria-urge-brussels-to-develop-eu-plant-based-protein-strategy/
https://www.agriland.ie/farming-news/abp-announces-new-sustainable-calf-to-beef-programme/
https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=102927
https://www.agriculture.com/crops/conservation/usda-to-invest-up-to-225-million-in-partner-driven-conservation
https://www.abc.net.au/news/rural/2022-01-09/carbon-price-soars-again-as-farmers-adapt-to-new-rules/100743222
https://www.theguardian.com/news/2022/jan/11/climate-change-insect-world-global-heating-species
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/beverage-cartons-will-only-use-recycled-or-renewable-materials-by-2030-industry-says/
https://www.euronews.com/green/2022/01/18/a-vegan-diet-makes-you-happier-and-more-productive-at-work-says-study
https://www.euronews.com/green/2022/01/13/greece-s-green-gold-at-risk-as-heatwave-fries-olive-oil-industry
https://www.euronews.com/green/2022/01/13/greece-s-green-gold-at-risk-as-heatwave-fries-olive-oil-industry
https://www.euronews.com/green/2022/01/07/70-million-livestock-are-slaughtered-a-week-in-spain-can-the-country-change-its-ways
https://www.euronews.com/green/2022/01/17/scientists-have-made-peas-grow-faster-by-electrifying-them
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/germanys-pesticide-rules-have-major-shortcomings-report/
https://www.agriculture.com/news/crops/usda-expands-conservation-programs-for-2022-0
https://www.euronews.com/next/2021/11/25/barcelona-buses-to-go-green-by-running-on-sewage-sludge-could-it-help-the-climate-crisis
https://www.euronews.com/next/2021/11/25/barcelona-buses-to-go-green-by-running-on-sewage-sludge-could-it-help-the-climate-crisis
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Вам може бути цікаво 

▪ Низькотемпературний метод декарбонізації вапняку зв'язує вуглекислий газ у мінерал та 
дозволяє декарбонізувати цементну галузь  

▪ Цеоліти - дешеве рішення для обмеження викидів метану  
▪ Уряд США витратив 1.1 млрд. дол. на проекти з уловлювання вуглецю, які здебільшого 

провалилися  
▪ Румунська Hidroelectrica планує 50 МВт зелений водневий завод на Дунаї  
▪ Уряд Німеччини протистоїть блакитному водню  
▪ Енергоефективні, прозорі сонячні вікна: ви ще нічого не бачили 
▪ Китай тестує АЕС майбутнього 

 
 
ФІНАНСИ 

 
Тренди ESG у 2022 році 

 
Джерело: https://www.msci.com/documents/10199/9d2eeece-c2db-3d86-873f-faaac8cd62ef 
 
  

Вам може бути цікаво 
▪ Банківські збори за зелений борг перевищують фінансування викопного палива  
▪ Французький регулятор AMF на 2022 рік визначає пріоритетними проблеми грінвошингу та 

розробки стандартів звітності ESG  
▪ Канада рухається до обов'язкового розкриття кліматичних даних  
▪ Bloomberg запускає індекс відстеження зелених, соціальних та муніципальних облігацій 
▪ Фінансовий регулятор Австралії випустив посібник з управління кліматичними ризиками  
▪ Сінгапурська біржа наполягає на обов'язковому розкритті інформації щодо клімату і 

різноманітності. 
 
 
 

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

посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 

https://www.chemistryworld.com/news/low-temperature-method-for-decarbonising-limestone-locks-carbon-dioxide-up-as-a-mineral/4015031.article
https://news.mit.edu/2022/dirt-cheap-solution-common-clay-materials-may-help-curb-methane-emissions
https://www.engadget.com/the-us-government-spent-11-billion-on-failed-carbon-capture-projects-111225335.html
https://balkangreenenergynews.com/hidroelectrica-plans-50mw-green-hydrogen-plant-on-danube-river
https://www.euractiv.com/section/energy/news/german-government-disavows-blue-hydrogen/
https://cleantechnica.com/2022/01/17/energy-efficient-transparent-solar-windows-you-really-aint-seen-nothing-yet/
https://www.facebook.com/watch/?v=219433463685748&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.msci.com/documents/10199/9d2eeece-c2db-3d86-873f-faaac8cd62ef
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-01-05/bank-fees-for-green-debt-surpass-fossil-fuel-financing#:~:text=Overall%2C%20banks%20pocketed%20an%20estimated,%243.7%20billion%20for%20fossil%20fuels
https://www.esgtoday.com/french-regulator-amf-sets-addressing-greenwashing-developing-esg-reporting-standards-as-2022-priorities/
https://www.esgtoday.com/canada-moves-towards-mandatory-climate-disclosures/
https://www.esgtoday.com/bloomberg-launches-impact-index-tracking-green-social-and-sustainability-municipal-bonds/
https://www.esgtoday.com/australia-financial-regulator-releases-guide-to-manage-climate-risk-does-not-call-for-mandatory-disclosure/
https://www.esgtoday.com/singapore-exchange-announces-mandatory-climate-and-diversity-disclosures/

