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Найважливіші питання з проблеми зміни клімату, що потребують вирішення у
2015 році

Робоча група неурядових організацій зі зміни клімату (РГ НУО ПЗК, www.climategroup.org.ua ) – це
мережа 24 громадських організацій з різних регіонів України, що працює з 2001 року. РГ НУО ПЗК
коментує та надає пропозиції щодо кліматоохоронної політики України, бере участь в міжнародних
переговорах ООН зі зміни клімату, проводить просвітницьку роботу серед населення України, тощо.
Голова РГ НУО ПЗК входить в Міжвідомчу Комісію з імплементації Рамкової Конвенції ООН зі зміни
клімату.

Робоча Група зі зміни клімату відкрита до співпраці з міністерством і готова спільно з працівниками
міністерства опрацьовувати і виконувати поставлені першочергові завдання.

Національна кліматична політика

В країні має існувати скоординована кліматично-енергетична політика, яка враховувала б цілі
скорочення викидів СО2, цілі з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.

Україна вже має ряд значимих зобов’язань та окремі заходи, що прямо та/або опосередковано
впливатимуть на викиди парникових газів (три «енергоефективні» директиви та Директива про
великі спалювальні установки у рамках Енергетичного співтовариства; запровадження національної
схеми торгівлі викидами, планів по адаптації та скороченню викидів в Угоді про асоціацію;
національні та місцеві ініціативи з підтримки енергоефективності). Проте ці зобов’язання та заходи
не мають бодай загальної спільної координації та взаємозв’язків, що суттєво знижує їх значимість і
ефективність. На практиці під поняттям «кліматична політика» держава розуміє лише підготовку
звітів до органів РК ЗК ООН та сумнівні спроби отримати фінансування за рахунок ринкових
механізмів Кіотського протоколу (за можливості можна навести приклад зі СЗІ).

З огляду на це, Міністерство екології має брати активну участь в обговоренні стратегічних
документів та законопроектів, зокрема від Міністерства енергетики чи Мінінфраструктури на
предмет оцінки кліматичного впливу та викидів СО2, та виступати з ініціативою впровадження
економічних чи адміністративних інструментів, що мають регулюючий вплив на викиди парникових
газів в Україні.

Зокрема, вважаємо, що Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату має бути переглянутий за
ініціативою Міністерства екології та включати зобов’язання, які прописані в Асоціації України з ЄС та
Енергетичному Співтоваристві.



В Міністерстві екології має бути створено компетентний департамент, який був би відповідальним
за реалізацію кліматичної політики та реалізацію такого Плану.

Міжнародна кліматична політика

В рамках нової міжнародної угоди по клімату, що має бути підписана в Парижі, Україна має подати
національні зобов’язання (INDC) в період до березня 2015 року або якомога раніше. В підготовці
зобов’язань ми пропонуємо сконцентруватися на цілях з енергоефективності та ВДЕ, а за основу
взяти вже існуючі зобов’язання в рамках з Енергетичного Співтовариства.

Задля ефективної та успішної організації процесу з підготовки INDC процес має бути організований
на національному рівні та обговорюватися на зустрічах МВК.

Це означає, що склад МВК з питань зміни клімату має бути узгоджений , а робота МВК - відновлена,
з тим аби регулярно проводити зустрічі раз в квартал. Ми пропонуємо виносити на обговорення не
лише позицію України до кліматичних переговорів, а й питання національної політики, які мають
вплив на викиди парникових газів (зокрема такі як, Енергетична стратегія, зміни податкового
кодексу в частині транспорту та енергетики)

Міжнародна технічна допомога

За наявності політичного рішення, Міністерство може звернутися за міжнародною експертною та
технічною підтримкою до ЄС.

Ключовим моментом при реалізації проектів міжнародної технічної допомоги мають бути відкриті
консультації з громадськістю та повна інформація про проект та хід його виконання. Щодо тих
проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких було Державне Агентство екологічних
інвестицій чи Міністерство екології в сфері клімату, мають бути оприлюднені результати проектів та
висновки.
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