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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. 
 
 
СВІТ  
 
Верховний суд Канади постановив, що Федеральний податок на вуглець є конституційним 
https://www.nytimes.com/2021/03/25/world/canada/canada-supreme-court-carbon-
pricing.html 

Похмурий прогноз для 450,000 працівників енергетичної галузі Канади 
https://www.nytimes.com/2021/04/09/world/canada/canada-letter-energy-workers.html 

Комісія ЄС "провалила" оцінку торгової угоди Меркосур 
https://euobserver.com/climate/151302 

 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ  
 

Депутати висловлюють застереження, що уряд Великої Британії не має плану дій щодо зміни 
клімату https://www.bbc.com/news/uk-politics-56285239 
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КИТАЙ 
 

Експерти говорять, що наступна битва між США та Китаєм буде у сфері зміни клімату 
https://www.cnbc.com/2021/04/01/us-and-chinas-next-economic-battle-will-be-over-climate-
change-experts-say.html 

Китай заявляє про намір зменшити виплавку сталі задля зменшення викидів парникових газів 
https://www.reuters.com/article/us-china-steel-output/china-pledges-to-ensure-crude-steel-output-
falls-as-aims-to-cut-carbon-idUSKBN2BO4SO 
Китай лідирує у продажах зелених облігацій https://www.reuters.com/article/us-china-bond-
green/china-leads-global-green-bond-sales-boom-but-faces-headwinds-idUSKBN2BO4FP 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

ЄС має запроваджувати інновації в сільському господарстві задля балансування його 
продуктивності та сталості 

Під час недавнього засідання AGRI комітету в Європейському Парламенті урядовці підкреслили 
важливість інновацій як рушіїв сталих, здорових та інклюзивних продовольчих систем. Наразі 
потреба розвитку секторальних інновацій також врахована у стратегії “Від ферми до виделки”. Як 
частина цієї ініціативи, стратегія пропонує витратити 10 млрд. євро на дослідження та інновації в 
сільськогосподарському секторі, а також на використання цифрових технологій та “природних 
рішень” у секторі агропродовольства. Сприяння інноваціям також є пріоритетом у реформі 
програми субсидування фермерів у ЄС та Спільної сільськогосподарської політики (Common 
Agricultural Policy, CAP). Разом з тим, європейські урядовці “вузьким місцем” для реалізації цих 
намірів називають строге регулювання таких інноваційних підходів як генна інженерія. 
Представники агробізнесу ЄС застерігають, що наразі подібні регуляторні обмеження мають 
значні економічні наслідки для регіону. 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-must-not-risk-becoming-an-
agricultural-museum-stakeholders-warn/ 
Висновки/ рекомендації 

Ландшафт сільськогосподарського ринку та відповідний баланс попиту і пропозиції  на 
продовольство в ЄС -  тема, що визначає діяльність багатьох українських аграрних експортерів. 
Відтак, відслідковування регулювань у цьому напрямі важливо для забезпечення вітчизняної 
експортної спроможності. Разом з тим, зміни регулювання в ЄС щодо ГМО потенційно можуть 
відкрити додаткові експортні можливості для України (у разі паралельного запровадження 
належного національного регулювання цього сектору). 

 

ФІНАНСУВАННЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ  
 

Німеччина передбачає звільнення промисловості від вуглецевого податку 
https://www.reuters.com/article/us-germany-carbontax-industry/germany-allows-carbon-tax-
exemptions-for-industry-with-strings-idUSKBN2BN1OH 
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КОРИСНІ ЗАХОДИ  
 
Від теорії до практики: випуск посібника з ETS (Світовий банк та Partnership for Market 
Readiness (PMR) 
14 квітня, 15:00 – 16:30 (за київським часом) 
https://www.thepmr.org/content/pmr-perspectives-series-pricing-carbon-looking-back-move-
forward  
 
*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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