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Заява УКМ з приводу 23 сесії міжнародних кліматичних
переговорів COP23 у Бонні.
Чергова Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (COP23) під
президентством Фіджі відбудеться у період з 6 по 17 листопада 2017 року у м. Бонн,
Німеччина. Участь в СОР 23 також прийматиме Україна.
Основний фокус на кліматичних переговорах цього року присвячений розробці
механізмів імплементації Паризької угоди, яку Верховна Рада України ратифікувала 14
липня 2016 року, а також підвищенню амбітності зобов’язань країн-учасниць Конвенції
по скороченню викидів парникових газів.
Таким чином, визнаючи важливість участі України у міжнародних кліматичних
переговорах, усвідомлюючи необхідність термінових дій із вирішення проблеми зміни
клімату та розуміючи переваги від зеленого економічного зростання для нашої країни,
Українська кліматична мережа (УКМ) та її партнери вважають за необхідне в рамках
участі України у СОР23:
1. Заявити амбітну ціль зі скорочення викидів, зокрема висловити намір
переглянути поточний НВВ протягом наступного, 2018 року.
Підписання Паризької угоди Україною означає, що Національно-визначений внесок
(НВВ) України зі скорочення викидів парникових газів має вести до утримання світової
температури на рівні значно нижче 2 (1,5) градусів. Не дивлячись на це, поточна ціль
обумовлює можливість росту викидів на 40%. Результати незалежного наукового
аналізу Climate Action Tracker1 визначили такий внесок як “Критично недостатній”,
включивши Україну у другу з кінця групу країн за амбітністю національного внеску. В
той самий час, відсутні економічні підстави для такої низкьої цілі, адже
Енергостратегія до 2035 передбачає скорочення викидів на 20% від рівня 2010 року та
скорочення
частки
вугілля
зі
збільшенням
частки
ВДЕ
до
25%.
Важливо відмітити, що з поточним НВВ Україна має слабкі переговорні позиції для
залучення кліматичних інвестицій, адже більшість країн в своїх переговорних позиціях
солідарні в тому, що ринкові механізми фінансування повинні бути доступними лише
країнам з амбітними цілями зі скорочення викидів. Необхідно перестати гратися з
цифрами і заявити реальні амбіції зі скорочненя викидів, інакше Україна може просто
не отримати доступ до ринкових механізмів фінансування, які розробляють в
рамках Паризької угоди.
2. Прийняти на національному рівні політику переходу енергетичного

сектору на 100% відновлюваної енергії до 2050 р.
УКМ вважає за необхідне прийняття рішення на національному рівні про “енергетичний
перехід” від викопної і ядерної до відновлюваної енергетики в перспективі розвитку до
2050 року. Для цього потрібні рішучі політичні рішення і розробка довгострокового
плану “енергетичного переходу”.
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Відновлювана енергетика дозволить не лише підвищити енергетичну безпеку і
незалежність України, за рахунок зменшення імпорту енергетичних ресурсів, але і
сприятиме економічну зростанню, зменшенню соціальної нерівності, покращенню
якості життя населення і суттєвому скороченню викидів парникових газів. Відмова від
традиційної енергетики в перспективі розвитку до 2050 року і перехід на ВДЕ також
сприятимуть виконанню низки міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про
асоціацію Україна-ЄС, членства в Європейському Енергетичному Співтоваристві та
ратифікації Паризької угоди. Економічні та технічні доцільність такого переходу
підтверджена рядом досліджень українських та міжнародних наукових і громадських
організацій2 3 4. Звертаємо увагу, що світова спільнота не вважає ядерну енергетику
ВДЕ, оскільки вона не здатна достатньо швидко, економічно вигідно та безпечно
забезпечити зниження викидів парникових газів. Будівництво лише одного нового
енергоблоку АЕС коштує щонайменше 6 мільярдів євро, триває не менше 10 років, і
тягне з собою супутні проблеми як то радіоактивні відходи, використання великих
обсягів води та ризики нових ядерних аварій.

3. Активно та публічно брати участь у міжнародному переговорному
процесі щодо змін клімату
Будучи однією з перших країн, які ратифікували Паризьку угоду, Україна могла б
демонструвати кліматичне лідерство і надалі. Позиція України на переговорах може
спонукати інші країни встановлювати амбітніші цілі по скороченню викидів та
заохочувати міжнародну співпрацю задля боротьби зі змінами клімату. Зокрема,
спонукати інші країни до перегляду власних НВВ в рамках Фасилітаційного діалогу
2018, заявивши про наміри переглянути НВВ України. Також ми очікуємо активної і
продуктивної участі Української делегацій у формуванні “Правил з впровадження”
Паризької угоди.
Ми закликаємо уряд України публікувати національну позицію по основних
переговорних питаннях заздалегідь. Національні громадські організації повинні мати
можливості співпрацювати з делегацією щодо вироблення спільних позицій на
переговорах заради посилення міжнародного іміджу України. Після завершення
переговорів, заохочуємо органи виконавчої влади поширювати офіційне тлумачення їх
наслідків для України шляхом проведення прес-конференцій та випуску прес-релізів.

“Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року” . Дослідження виконано
ДУ “Інститут економіки та прогнозування” НАНУ за підтримки Фонду ім. Г. Бьолля в
Україні у 2017 р.
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Дослідження «Transition towards a 100% renewable energy system by 2050 for Ukraine»
виконане групою вчених Технологічного університету м. Лаппеенранта (Фінляндія) у
2016 р.
4
100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for
139 Countries of the World, виконане у 2017 р. організацією The Solutions Project.
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