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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  

▪ Нове дослідження ООН: глобальному зростанню температури можна запобігти шляхом 
зниження викидів метану https://news.un.org/en/story/2021/05/1091402  

▪ Індія та Великобританія поглиблюють роботу з боротьби зі зміною клімату до 2030 року. У 
фокусі - чиста енергія, ліси, та стала інфраструктура 
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/india-and-uk-deepen-work-to-
combat-climate-change-by-2030/82423797  

▪ Що вибере уряд Південної Кореї: місцевих рибалок чи кліматичні плани? 
https://telegraf.id/blowing-in-the-wind-fishermen-threaten-south-korea-climate-plans/  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ  

▪ Оновлення промислової стратегії 2020: на шляху до посилення єдиного ринку задля 
відновлення Європи https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1884  

▪ Парламент Франції схвалив законопроект про кліматичні зміни, спрямований на 
екологізацію економіки https://www.reuters.com/world/europe/french-parliament-approves-
wide-ranging-climate-change-bill-green-economy-2021-05-04/, https://eminetra.co.uk/france-
vows-to-change-way-of-life-in-the-climate-change-struggle/441825/  

▪ У Німеччині пропонуються більш амбітні кліматичні цілі https://www.dw.com/en/germany-
ministers-propose-more-ambitious-climate-goals/a-57435554  

▪ Переглянуто правила щодо фторованих парникових газів 
https://ec.europa.eu/clima/news/stakeholder-conference-review-rules-fluorinated-greenhouse-
gases_en  
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США 

Новини з США за останні дві тижні 

▪ Кліматична співпраця США та Китаю - за словами Джейка Салліванна, радника Білого дому з 
питань національної безпеки - не є «добродійством» замість того, що Китай робить для США. 
Китайські чиновники заявили, що зміна клімату не повинна використовуватися як переговорна 
монета в геополітичній боротьбі між двома найбільшими економіками світу. 

▪ Вийшов у світ новий звіт «Охорона та відновлення Америки прекрасної» з принципами, але 
поки що з невеликою кількістю конкретних пропозицій щодо захисту біорізноманіття 30% 
земель і вод США до 2030 року. 

▪ Щодо технологічних рішень: відбулося обговорення низьковуглецевого палива між 
авіакомпаніями та виробниками біопалива, та було схвалено масштабний проект сонячної 
енергетики в Каліфорнійській пустелі, для обслуговування 90,000 будинків.  

▪ Американське Агентство з охорони довкілля (EPA) запропонувало нові норми щодо 
гідрофторвуглеводнів (ГФВ) – парникових  газів, що використовуються як холодоагенти, та які 
прийшли на заміну озоноруйнівним речовинам, однак в тисячі разів потужніші за парниковою 
здатністю за вуглекислий газ. Конгрес погодився зменшити їх кількість на 85% до 2036 року. 
Прогнозується, що до кінця століття глобальне поетапне виведення гідрофторвуглеводнів, 
здатне запобігти потеплінню до 0.5°С. EPA вже доопрацювала перелік нових замінників 
холодоагентів та планує доопрацювати відповідну систему дозволів. EPA також має пропозиції 
щодо зменшення нелегального обігу ГФВ.  

▪ Джо Байден підписав виконавчий наказ про створення Офісу підтримки щодо питань 
кліматичних змін. Його метою є підтримка ініціативи «Боротьба з кліматичною кризою в країні 
та за кордоном». Офіс буде підтримувати Державний департамент та Спеціального посланця 
Президента з питань клімату. 

Джерела: (1) https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2021-04-30/china-climate-change-
cooperation-not-favor-to-the-us-us-national-security-adviser, (2) 
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/05/06/biden-conservation-30x30/, (3) 
https://www.reuters.com/business/energy/us-house-panel-discuss-low-carbon-fuel-with-airline-
biofuel-industries-2021-05-04/, (4) https://www.reuters.com/business/energy/us-approves-massive-
solar-project-california-desert-2021-05-03/, (5) https://www.washingtonpost.com/climate-
environment/2021/05/03/epa-climate-hfcs/, (6) https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2021/05/07/executive-order-on-the-establishment-of-the-climate-
change-support-office/. 

Висновки / рекомендації 

США активну впроваджує міжнародну політику щодо декарбонізації, розвиває діалог з бізнесом 
та вкладає гроші у ВДЕ. Слід зазначити і активну заміну холодоагентів, що визначено у 
міжнародному кліматичному законодавстві.   

 

КИТАЙ  

▪ Уряд Китаю оприлюднив «Висновки щодо створення та вдосконалення механізму 
усвідомлення цінності екологічних продуктів» http://www.xinhuanet.com/2021-
04/26/c_1127378716.htm?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign
=625cb6115e-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a231d
4-625cb6115e-46927002&mc_cid=625cb6115e&mc_eid=4b9b074b10  
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

▪ Європейська Комісія розпочинає ініціативу з вуглецевого землеробства 
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-sets-carbon-farming-initiative-motion_en  

▪ У Страсбурзі відбувся тракторний протест через природоохоронні нововведення до 
Загальноєвропейської сільськогосподарської політики 
https://www.euronews.com/2021/05/01/tractor-protest-in-strasbourg-over-new-eu-agriculture-
proposals  

▪ Новий закон ЄС може змусити виробників від співпраці з постачальників какао, що не 
дотримуються соціальних та екологічних стандартів https://www.reuters.com/article/cocoa-
sustainability-olam-idUSL8N2M73WJ  

▪ В Аргентині вводять понеділки без яловичини, задля запобігання зміні клімату 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-05/carnivorous-argentines-told-to-forego-
beef-as-climate-fears-grow  

 

ЦІНА НА ВУГЛЕЦЕВІ ВИКИДИ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ  

▪ Уряд Німеччини пропонує зелений інструмент фінансування задля зменшення викидів CO2 
від промисловості https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-german-
government-proposes-green-funding-tool-help-industry-cut-co2-2021-04-30/  

▪ Меркель на Петерберзькому кліматичному діалозі наполягла на встановленні цін на 
вуглецеві викиди у всьому світі https://www.dw.com/en/merkel-pushes-for-carbon-pricing-
worldwide-at-final-climate-conference/a-57451959  

▪ Ціна на вуглецеві викиди зросла на 50% у 2020 р. та досягла показника 50 євро 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-
tighter-pollution-rules  

▪ Франс Тіммерманс застерігає щодо стримування зростання цін на вуглецеві викиди 
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-climate-chief-warns-
against-curbing-carbon-price-rally/  

 

*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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