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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  
 
Головні заяви світових лідерів під час Leader’s Summit on Climate (22-23 квітня 2021 року) 
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/ та https://earth.org/leaders-summit-on-climate-
2021-a-summary/ 

Росія намагається конкурувати з ЄС стосовно планів щодо скорочення викидів парникових 
газів 1) https://iz.ru/1154638/2021-04-21/putin-postavil-zadachu-po-sokrashcheniiu-vybrosov-
parnikovykh-gazov-v-rossii, 2) https://www.dw.com/ru/zakonoproekt-o-parnikovyh-gazah-gosduma-
zashhishhaet-biznes-a-ne-klimat/a-57267805, 3) https://neftegaz.ru/news/finance/676461-a-novak-
rossiya-stanet-odnim-iz-mirovykh-liderov-po-proizvodstvu-i-eksportu-vodoroda/ 
Фон дер Ляєн закликає до вироблення “Африканської зеленої угоди” 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/von-der-leyen-calls-for-african-green-
deal/  
Тільки для однієї Бразилії потребується 10 млрд доларів допомоги щорічно задля досягнення 
вуглецевої нейтральності до 2050 року 
https://www.reuters.com/business/environment/exclusive-brazil-needs-10-blnyear-aid-carbon-
neutrality-by-2050-minister-says-2021-04-16/  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ  
	

Сторони	ЄС	врешті	домовилися	про	європейське	кліматичне	законодавство	

21 квітня сторони ЄС досягли згоди щодо європейського кліматичного закону. Велика політична 
боротьба велася 14 годин та закінчилася близько п’ятої години ранку тим, що представники 
Європейського Парламенту та країн-членів ЄС досягли домовленості про зменшення викидів 
парникових газів «принаймні на 55%» до 2030 року від рівня 1990 року.  
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Ціль скорочення викидів на 55% нижча, аніж ціль скорочення на 60%, за яку раніше проголосував 
Європейський Парламент. Проте, країни-члени ЄС поступилися депутатам Європарламенту, 
погодившись обмежити внесок поглинання вуглецю у секторі ЗЗЗЛГ. До того ж, Європейська 
комісія погодилася розглянути можливість збільшення внеску вуглецевих поглиначів, задля 
підняття кліматичних амбіцій ЄС до 57%, хоча це не відображено в законі. 
 
Ціль ЄС на 2030 рік означає "валове" скорочення викидів парникових газів на 52.8% не 
включаючи викиди від сільського та лісового господарства. Включення "поглиначів вуглецю" до 
кліматичної мети ЄС схвилювало "зелених", які засудили цей крок як "бухгалтерський фокус" для 
досягнення цілі скорочення викидів парникових газів 55% від рівня 1990 року до 2030 року. 
 
Деякі особливості закону:  

- кліматична ціль до 2050 року буде встановлена для всієї групи країн ЄС. Тобто деяким 
країнам буде дозволено досягти цілі пізніше, якщо іншим вдасться швидше 
декарбонізувати власну економіку; 

- Європейська Комісія допоможе створити дорожні карти з декарбонізації для промислових 
секторів, що сформують відповідний запит. 

 
Джерело: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/breakthrough-as-eu-
negotiators-clinch-deal-on-european-climate-law/  
 
Висновки / рекомендації  
Члени ЄС вели досить жорстку дискусію щодо цілей декарбонізації економіки. Навіть після її 
прийняття залишається своєрідний люфт між показниками із ЗЗЗЛГ та без нього; задекларовано 
«план А» (-55%) та оптимістичний, але прихований від загальнопублічної декларації «план В» (-
57%).  

 
Вам може бути цікаво 

 
Ø На бельгійську владу подано судовий позов щодо її неадекватних зелених цілей 

https://euobserver.com/climate/151252  
Ø Країни, що розвиваються, серйозно стурбовані планами ЄС щодо вуглецевого 

корекційного механізму імпорту 
https://www.climatechangenews.com/2021/04/09/emerging-economies-share-grave-
concern-eu-plans-carbon-border-tax/  



   
 

 

3 

ФІНАНСУВАННЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ 
 

ЄС визначає критерії зелених інвестицій у нових правилах "таксономії" 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-spells-out-criteria-for-green-
investment-in-new-taxonomy-rules/  

Британський регулятор фінансових ринків наймає юридичного та генерального директора IM 
Сашу Садана для нової ролі в галузі сталого розвитку https://www.reuters.com/world/uk/uk-
regulator-hires-legal-general-ims-sacha-sadan-new-sustainability-role-2021-04-19/  

Польща прагне націоналізувати вугільні підприємства, щоб надати змогу приватним 
компаніям інвестувати у “зелені” проекти 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/poland-seeks-to-nationalise-coal-plants-so-firms-
can-finance-green-investments/  

Оновлений каталог зелених бондів Китаю виключає проекти з видобутку вугілля, сланцевої 
нафти та нафтоносних пісків https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-
regulations/peoples-bank-china-green-bond-endorsed-project-catalogue-2020-edition   

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

 
 


