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СВІТ                                                                                                                                     

Велика Британія запускає ринок вуглецю – без зв'язку з Європою  
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/uk-launches-carbon-market-without-
link-to-europe/ 

https://www.ft.com/content/56e02d3d-8c31-4937-be50-60d4bf9342f7 

https://investors-corner.bnpparibas-am.com/investing/uk-set-to-launch-worlds-second-largest-
carbon-market/ 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ                                                                                                     

В межах Європейського зеленого курсу прийнято План дій ЄС: "На шляху  
до нульового забруднення повітря, води та ґрунту" 
 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en,  
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/the-green-brief-europes-zero-pollution-
dreams/  

 

США                                                                                                                           

Виконавчий наказ про фінансовий ризик, пов'язаний з кліматом 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-

climate-related-financial-risk/ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                                                                                    

На тлі завершення переговорів щодо Спільної сільськогосподарської політики, у Франції 
тривають дебати про еко-схеми 
 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eco-schemes-debate-continues-in-france-
as-cap-talks-draw-to-a-close/ 

 

КЛІМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ                                                                             

Парламент ЄС підтримує судові позови громадян щодо захисту навколишнього середовища 
 

20 травня Європарламент проголосував за зміни до законодавства Європейського Союзу, які 
дадуть громадськості більше можливостей для оскарження будь-яких рішень та законів ЄС, що 
негативно впливають на навколишнє середовище.  
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В ЄС вже веде переговори щодо змін до свого законодавства щодо Орхуської конвенції. 
Парламент також заявив, що судові розгляди не повинні бути надмірно дорогими, оскільки це 
може обмежити доступ громадськості до правосуддя. 

Запропонована зміна все ще потребує схвалення держав-членів ЄС, в які вже вражені зростанням 
кількості судових процесів щодо зміни клімату. Держави-члени заявляють, що виклики Орхусу 
повинні залишатися обмеженими актами, що порушують «екологічне законодавство», і що деякі 
акти ЄС повинні бути захищені від таких викликів, оскільки громадськість вже може оскаржувати 
їх у національних судах або судах ЄС. 

Європейські країни відчувають наслідки судових розглядів щодо зміни клімату. Цього місяця 
німецький уряд посилив свої кліматичні цілі, після того як національний суд заявив, що його 
існуючі цілі не захищають права молоді.  

Джерело: https://cyprus-mail.com/2021/05/20/eu-parliament-backs-citizens-legal-challenges-to-
protect-environment/  

 

Кліматична справедливість: чи обіцянки ігнорують нерівність гри 
  

Дослідження, опубліковане у вересні в журналі Lancet Planetary Health, показало, що країни 
глобальної Півночі несуть відповідальність за 92% надлишкових викидів, які витіснили планету за 
межі безпечної концентрації CO2 в атмосфері. Азія, Африка, Латинська Америка та Близький Схід 
- за винятком Японії та Ізраїлю - відповідають лише за 8%. І це – не враховуюче те, що 
індустріальні країни довше забруднюють планету, а частина викидів, вироблених у країнах, що 
розвиваються, втілюється в товарах, що споживаються в багатих країнах.  

За даними дослідження, опублікованого у вересні 200 р. Oxfam та Стокгольмським інститутом 
навколишнього середовища, 1% найбагатших у світі викидів вдвічі більше, ніж з 50% найбідніших. 
Третина цих елітних викидів надходить від багатих людей у США, але найбагатші в бідніших 
регіонах, таких як Близький Схід та Китай, складають наступні найбільші частки. 

Джерело: https://www.dw.com/en/define-climate-justice-inequality-carbon-emissions/a-57423758 

Висновки/рекомендації  

У світі стрімко росте кількість масових протестів та судових позовів щодо дій урядів щодо зміни 
клімату. Нещодавні рішення судів Франції та Німеччини вплинуло на національні кліматичні цілі 
цих двох країн. Підтримка Європарламентом полегшення процедури оскарження рішень – через 
зміну клімату – призведе до більшої кількості таких справ. Український уряд в найближчий час, 
на тижні 24 травня, також має надіслати відповідь у Європейський суд прав людини по справі 
«39371/20 - Дуарте Агостіньо та інші проти Португалії та інші 32 країни» щодо низької амбіції у 
НВВ2.  

 

Вам може бути цікаво 

▪ Шкільний страйк за клімат: тисячі людей виходять на вулиці Австралії 
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/21/school-strike-for-climate-
thousands-take-to-streets-around-australia 

▪ Учасники кампанії подають судовий позив Уряду Великобританії щодо видобутку нафти у 
Північному морі https://www.independent.co.uk/climate-change/news/north-sea-oil-uk-
legal-challenge-b1846206.html  

▪ Законодавці ЄС закликають до «кліматичної справедливості», але відхилили збільшення 
підтримки країнам, що розвиваються, та потріпають від зміни клімату 
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https://uk.investing.com/news/world-news/eu-lawmakers-call-for-climate-justice-shy-away-
from-links-to-migration-2377530  

▪ Позов у Європейський суд прав людини «39371/20 - Дуарте Агостіньо та інші проти 
Португалії та інші 32 країни» (включаючи Україну) https://youth4climatejustice.org/the-
case/  

 

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

посилання на інші дотичні новини – доступні для членів UBTA 

 

https://uk.investing.com/news/world-news/eu-lawmakers-call-for-climate-justice-shy-away-from-links-to-migration-2377530
https://uk.investing.com/news/world-news/eu-lawmakers-call-for-climate-justice-shy-away-from-links-to-migration-2377530
https://youth4climatejustice.org/the-case/
https://youth4climatejustice.org/the-case/

