
11 лютого 2021 року ЄС та Україна провели

засідання Ради асоціації:

o підвищити рівень співробітництва щодо розвитку інфраструктури,

диверсифікації енергопостачання, енергоефективності та ВДЕ;

o запобігти шкоді довкіллю майбутніми проектами (поліпшення

контролю, прозорості, проведення оцінки впливу на довкілля та

оцінки відповідності);

o надати відкритий та зручний доступ до екологічної інформації для

розширення заповідних територій та прискорити реалізацію

Нацплану скорочення викидів (НПСВ);

o посилювати боротьбу зі зміною клімату (реалізація відповідної

політики, пріоритет кліматичних змін у всіх сферах формування

політик, більш амбітні цілі в рамках Паризької угоди);

o прийняти законодавство щодо розвитку сталого транспорту;

o посилити технічну незалежність оператора ГТС від "Нафтогазу";

o завершити модернізацію АЕС та дослідити затримки, зокрема

стосовно Запорізької АЕС;

o завершити реформу ринку електроенергії, посилити незалежність

"Укренерго" та скасувати перехресне субсидування.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ЗЕЛЕНИЙ КУРС
нові напрямки співпраці Україна-ЄС

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного

Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію

Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

NB: На запит щодо оновлення УА в Єврокомісії зазначили, що перегляд означає не

тільки пошук нових сфер, а й виконання існуючих положень

11 лютого 2021 року Європарламент ухвалив звіт та резолюцію про

імплементацію УА між Україною та ЄС

ЄП надав рекомендації для підтримки декарбонізації України:

погодилися щодо важливості подальших реформ в енергетиці;

підкреслили необхідність належних внесків з бюджету України

до Фонду енергоефективності;

нагадали про посилення зусиль у сфері клімату та довкілля (відповідно до УА та Паризької угоди);

привітали зустріч між віце-президентом ЄК Тіммермансом та прем'єр-міністром Шмигалем

щодо ЄЗК та співпраці у таких питаннях як: енергоефективність, водень, трансформація

вугільних регіонів, промислові альянси, клімат;

привітали співробітництво щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості,

участі України в європейських альянсах із критичної сировини* та акумуляторів

* Єврокомісія розширить програму технічної допомоги для України на 800 тис. євро

У частині енергетики, довкілля та кліматичних змін, ЄП підтримав дії

України, які відніс до переваг, але вказав і на слабкі сторони.
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https://www.geo.gov.ua/en/ukraine-joined-the-european-raw-materials-alliance/
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