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КЛІМАТИЧНО-РОЗУМНИЙ СВІТ  

 

Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі 
(UBTA), не є юридичною консультацією будь-якого виду, має виключно інформативний 
характер і не може вважатися такою, що відображає точну відповідність фактам та подіям, яких 
вона стосується, або на які вона посилається на момент отримання цієї інформації 
користувачем. Представлена інформація містить електронні та інші посилання на відомості, 
надані третіми сторонами. UBTA не несе відповідальності за достовірність таких відомостей. 

 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ  

“Історичний крок”: Європейський Парламент затверджує Фонд зеленого відновлення 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/historic-step-as-european-
parliament-approves-green-recovery-fund/ 
 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 

 

США  

До кінця червня Департамент сільського господарства США розробить стратегію щодо 
кліматичної нейтральності у сільському та лісовому господарстві 
https://www.agriculture.com/news/business/ag-role-in-climate-mitigation-net-zero-
emissions#:~:text=%E2%80%9CWe%20see%20farmers%20making%20American,and%20forestry%2
0within%20150%20days  
 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 

 
 

КИТАЙ 

Китай запускає національну систему торгівлі викидами парникових газів 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Coal-reliant-China-wades-into-
nationwide-carbon-trading  
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Чого очікувати від 14-го п’ятирічного плану Китаю 
 
Засідання Народного національного конгресу, що стартувало 5 березня у Пекіні, має на меті 
затвердити економічний план розвитку країни на наступні 5 років. Зокрема, основні акценти 
цього документу зроблено щодо напрямків: 

- перехід від швидкого до якісного економічного зростання; 
- перебудова економіки через структурну реформу системи постачання; 
- розширення внутрішнього попиту разом із підтримкою іноземних ринків; 
- стимулювання модернізації через інновації та технологічний поступ; 
- сприяння розвитку високоінтелектуального та ощадного до довкілля виробництва. 

…. 
 
Висновки та рекомендації 
Відновлення економіки після пандемії COVID-19 Китай планує базувати на принципі “зеленого 
зростання”. Оприлюднивши стратегічний намір декарбонізувати власну економіку до 2060 
року, у країні також вживаються тактичні прикладні кроки для цього. Оскільки, Китай є одним з 
найбільших експортерів у світі, то виробництво товарів із низьким вуглецевим слідом стає 
новою нормою на міжнародному ринку. 
 
Джерело: https://www.china-briefing.com/news/what-to-expect-in-chinas-14th-five-year-plan-
decoding-the-fifth-plenum-communique/ та 
https://thediplomat.com/2021/03/whats-on-the-agenda-for-chinas-national-peoples-congress/ 
 
Переклад та аналіз всіх статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

2021 – рік Загальної сільськогосподарської політики (САР) 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/2021-the-year-of-the-cap/  
 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 

 
 

ТРАНСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА  

Maersk обіцяє представити вуглецево-нейтральне судно до 2023 року 
https://www.cnbc.com/2021/02/17/maersk-says-it-will-launch-a-carbon-neutral-vessel-by-
2023.html  
 

Вам може бути цікаво 
➢ Промисловість попереджає, що досягнення кліматичних цілей потребує радикального 

збільшення кількості вантажівок з нульовим рівнем викидів: 
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202001/20/content_WS5e256c11c6d0d
b64b784cddb.html  

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