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ВСТУП
Європейський зелений курс – це програма дій Європейської Комісії, в центрі якої – амбіційний
план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року. Європейський зелений курс передбачає заходи в таких дев’яти сферах: клімат, енергетика, промислова стратегія для циркулярної
економіки, стала і розумна мобільність, зелена сільськогосподарська політика, збереження біорізноманіття, нульове забруднення, фінансові інструменти, ЄС як глобальний лідер.
Уряд України заявив про намір нашої держави долучитись до Європейського зеленого курсу. Такі
прагнення уряду є важливими з огляду на необхідність формування в Україні політики у різних
сферах, яка б враховувала економічні та кліматичні виклики сьогодення. Водночас, слід брати до
уваги увесь спектр наслідків Європейського зеленого курсу для України в контексті можливостей
та загроз, які це для нас створює.
Бізнес – одна з основних категорій стейкхолдерів, які повинні враховувати виклики Європейського
зеленого курсу у своїй роботі, а також вже зараз вживати заходів, щоб максимально використати
можливості та вигоди від нової політики ЄС.
Декілька прикладів нових стратегічних можливостей для розвитку бізнесу: (1) очікувані обмеження щодо “екологічності” товарів та послуг, які розміщуються на ринку ЄС, можуть створити нові
ніші для українських виробників за рахунок витіснення імпорту до ЄС з інших країн; (2) посилення
ринку органічного виробництва; (3) співпраця щодо водневої енергетики; (4) доступ до ринку зелених публічних закупівель в ЄС, тощо.
Ми підготували низку рекомендацій для бізнесу, що вони можуть робити вже сьогодні, щоб бути в
курсі останніх тенденцій європейського ринку, готуватись до нових викликів і, головне, скористатись запропонованими можливостями Європейського зеленого курсу. Рекомендації є загальними
і можуть використовуватись представниками різних бізнес-спільнот: від великих експортерів сталі
чи сільськогосподарської продукції до невеликих бізнес-проектів у сфері зеленого туризму.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1.1 ЗМІНА КЛІМАТУ

ЗМІНИ КЛІМАТУ
СТОСУВАТИМУТЬСЯ МАЙЖЕ
ВСІХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) СКОРОТИТИ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Що це дасть?
 е дозволить залучити значні обсяги «зеленого» фінансування. Європейський
Ц
Союз планує підвищити скорочення викидів на 50-55% в порівнянні з рівнем 1990
року (раніше планувалось 40%) та й взагалі досягти кліматично нейтральної Європи до 2050 року. При цьому питання зміни клімату стосуватимуться майже всіх
секторів економіки.
 е дозволить нівелювати ризик обмеження доступу українських товарів на ринок ЄС
Ц
через нові «кліматичні» нетарифні бар’єри в торгівлі, а також дасть можливість скористатись кращими умовами доступу для кліматично дружніх товарів.
Як це зробити?
 коротити споживання/використання палива, природного газу та електроенергії з неС
відновлюваних джерел енергії
Переходити на більш енерго- та ресурсоощадливі технології виробництва
 икористати систему торгівлі викидами парникових газів для покращення конкурентоВ
спроможності виробництва
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2) М
 ІНІМІЗУВАТИ ЕФЕКТ «ВИТОКУ КАРБОНУ»
(експортери)
Що це дасть?
 береження конкурентного становища та зміцнення торгівельних відносин з ЄС. ЄвЗ
ропейська Комісія пропонує запровадити заходи карбонового протекціонізму виробників ЄС через механізм карбонового коригування імпорту (сarbon border adjustment
mechanism). Тобто, Європейський Союз регулюватиме імпорт з країн, які не запровадили аналогічних заходів у кліматичній сфері, з метою недопущення заміщення товарів та послуг більш дешевими.

Як це зробити?
Переходити на технології, що створюють менший карбоновий слід.
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1.2. ЕНЕРГЕТИКА

НА СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ ВИСОКИЙ ПОПИТ НА
БАЛАНСУЮЧІ ТА АКУМУЛЮЮЧІ ПОТУЖНОСТІ, БО
ЇХ ДЕФІЦИТ ОБМЕЖУЄ РОЗВИТОК ВДЕ, А ТАКОЖ
СТВОРЮЄ РИЗИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ В ЦІЛОМУ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ
ІСНУВАННЯ НЕЗАПОВНЕНОГО РИНКУ, ЯКИЙ
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ МАЄ ПОТЕНЦІАЛ ДО
ЗРОСТАННЯ

АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ | ЧЕРВЕНЬ 2020 |

11

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) Д
 ОЛУЧИТИСЯ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
Що це дасть?
 а сьогодні в Україні високий попит на балансуючі та акумулюючі потужності, бо їх
Н
дефіцит обмежує розвиток ВДЕ, а також створює ризики для функціонування енергетичної системи в цілому. Це означає існування незаповненого ринку, який найближчим часом має потенціал до зростання.

Як це зробити?
Інвестувати в проекти, пов’язані з розвитком балансуючих та акумулюючих потужностей
 ідтримувати дослідження та розробки (R&D), які стосуються систем накопичення
П
електроенергії

2) Б
 РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ
В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПЕРЕХОДІ УКРАЇНИ
Що це дасть?
 е новий зростаючий ринок. Концепція енергетичного переходу ЄС передбачає не
Ц
лише відмову від вугілля, але й від атомної енергетики з використанням ядерного
палива. Від України це вимагатиме перебудови енергетичного сектору, який зараз
переважно покладається на атомну та вугільну генерацію. Ця перебудова означатиме значні інвестиційні можливості, які також будуть підтримуватись як державними коштами, так і фінансовою допомогою ЄС.
Як це зробити?
 хвалюючи інвестиційні рішення, брати до уваги законодавчі реалії та політичні
У
вектори ЄС, адже Україна (через Угоду про асоціацію та закріпивши курс на ЄС в
Конституції) зобов’язалася гармонізувати своє законодавство із нормами ЄС
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 имагати від Уряду (через активну участь у консультаціях, подання пропозицій, роВ
боту асоціацій) пришвидшення євроінтеграційних процесів
І нвестувати в проекти, пов’язані з альтернативними видами енергії, зокрема декарбонізованим газом (водень, біометан)
 ідтримувати дослідження та розробки (R&D), які стосуються нових видів енергії,
П
зокрема, водневої енергетики та систем накопичення електроенергії

3) Б РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПІДВИЩЕННІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ
Що це дасть?
 икористання енергоефективних технологій означає зменшення операційних виВ
датків бізнесу, що підвищує його конкурентоспроможність як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках.
 изька енергоефективність України порівняно з іншими країнами Європи означає,
Н
що ринок енергоефективних товарів, технологій та бізнес-рішень досі не насичений й
існують значні можливості для зростання. Рішення з енергоефективності знаходитимуть попит не лише серед бізнесів, але й серед домогосподарств, хоча останній лише
частково є платоспроможним. Однак розвиток програм Фонду енергоефективності,
а також допомога міжнародних донорів, роблять цей ринок привабливим.
Як це зробити?
Інвестувати в продукти, пов’язані з енергоефективністю
 ідтримувати дослідження та розробки (R&D), які стосуються створення більш енерП
гоефективних товарів та рішень щодо покращення енергоефективності будівель та
інших об’єктів
Виходити на ринок з новими енергоефективними рішеннями
Вкладати кошти у рекламу енергоефективних рішень та брендів
Позиціонувати себе як енергоефективний бренд
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1.3. П РОМИСЛОВА СТРАТЕГІЯ
ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ
ЕКОНОМІКИ
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1) П
 ОСИЛИТИ УВАГУ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Що це дасть?
 к мінімум, це дозволить уникнути потенційних обмежень при виході на ринок ЄС та
Я
ринки інших країн, які посилюватимуть екологічні вимоги до товарів. Як максимум,
це дозволить зайняти на ринку ЄС нові ніші за рахунок витіснення імпорту до ЄС з
інших країн.
Як це зробити?
Переглянути виробничі процеси для врахування екологічних вимог
І нвестувати у дослідження та розробки (R&D), які стосуються створення більш екологічно дружніх товарів
Розробляти та просувати «зелені» бренди
 укати можливості інтегруватись у нові виробничі ланцюги ЄС, займаючи ніші виШ
тіснених виробників з низькими екологічними вимогами до виробничих процесів та
товарів
 рати до уваги перспективні вимоги щодо екодизайну товарів та враховувати весь
Б
життєвий цикл при виробництві товарів
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2) Б
 РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Що це дасть?
 ифрові технології, незважаючи на кілька десятиліть активного розвитку, залишаЦ
ються одним з найбільш швидко зростаючих секторів економіки та міжнародної
торгівлі. Пандемія КОВІД-19 дала новий поштовх цьому сектору.
Як це зробити?
Запроваджувати цифрові технології в операційну діяльність компаній
Пропонувати цифрові рішення клієнтам
І нвестувати у дослідження та розробки (R&D), які стосуються цифрових технологій

3) Б
 РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ
РИНКУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Що це дасть?
 онцепція циркулярної економіки означає збільшення попиту на вторинну сировиК
ну, ефективне використання якої в Україні досі лише в планах. Проекти, пов’язані зі
збором, сортуванням, переробкою вторинної сировини, можуть фінансуватись як
за приватний кошт, так й із залученням коштів держави або міжнародних донорів.
Як це зробити?
І нвестувати в проекти, пов’язані зі збором, сортуванням, переробкою вторинної сировини
І нвестувати у дослідження та розробки (R&D), які стосуються використання вторинної сировини
Виходити на ринок з товарами, створеними на основі вторинної сировини
 удувати рекламні компанії на основі концепції кліматичної відповідальності фірми
Б
завдяки активному використанню вторинної сировини.
ЧЕРВЕНЬ 2020 |
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1.4 СТАЛА МОБІЛЬНІСТЬ
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ЗБІЛЬШИТИ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОЇ
ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ТА СПРИЯТИ РОЗВИТКУ ЗАРЯДНИХ
СТАНЦІЙ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ
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1) С
 КОРОТИТИ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
Що це дасть?
 табільний доступ для українських перевізників на територію ЄС. У рамках досягС
нення цілі щодо кліматичної нейтральності Європи до 2050 року планується скорочення викидів парникових газів у транспортній сфері на 90%. Такі наміри ЄС можуть
впливати на скорочення видачі дозволів українським автоперевізникам.
Як це зробити?
 Запровадити жорсткіші стандарти викидів забруднюючих речовин для транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння
 Використовувати транспорт, який працює на альтернативних видах палива
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2) З
 БІЛЬШИТИ ЧАСТКУ СТАЛИХ
ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
Що це дасть?
 адійність перевезення вантажів. Європейський Союз планує переведення значної
Н
частини перевезень вантажів, що здійснювались автомобільним транспортом, на
залізничний та водний, зменшення використання автотранспортних перевезень, а
також припинення субсидіювання викопного палива.
Як це зробити?
 Збільшити обсяги перевезення сталими видами транспорту: залізничний і внутрішній водний транспорт для вантажних перевезень, розвиток громадського транспорту для пасажирських перевезень
Збільшити використання чистої енергії для електромобілів та сприяти розвитку
зарядних станцій з відновлюваних джерел енергії
 Запровадити смарт-системи управління трафіком
 Пропонувати технології для утилізації вживаних акумуляторів
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1.5 З ЕЛЕНЕ СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ЗАСТОСОВУВАТИ ЕКОЛОГІЧНО ДРУЖНІ
МЕТОДИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТАКІ ЯК
ТЕХНОЛОГІЇ НЕГЛИБОКОЇ ЧИ НУЛЬОВОЇ
ОРАНКИ ҐРУНТУ, ПЕРЕХОДИТИ НА
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) С
 КОРОТИТИ ВИКОРИСТАННЯ
ХІМІЧНО-СИНТЕЗОВАНИХ
ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ І ДОБРИВ
Що це дасть?
 береження конкурентного становища, адже ЄС ставить за мету зменшити викоЗ
ристання хімічно-синтезованих та небезпечних пестицидів на 50% і добрив на 25%
до 2030 року з кількох причин: зменшення викидів парникових газів, забезпечення
населення здоровим харчуванням
Як це зробити?
 Почати використання систем точного землеробства для більш точного внесення
пестицидів та добрив
 Замінювати хімічно-синтезовані та небезпечні пестициди і добрива на біологічні
аналоги
 Створити буферні зони між полями для стимулювання розвитку біорізноманіття та
розширення природних популяцій для боротьби зі шкідниками
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2) З
 МЕНШИТИ ВИКОРИСТАННЯ
АНТИБІОТИКІВ З ПРЕВЕНТИВНОЮ МЕТОЮ
Що це дасть?
 береження конкурентного становища, адже ЄС ставить за мету зменшити викоЗ
ристання антибіотиків на 50% до 2030 року, а також підвищення добробуту тварин
Як це зробити?
 Впроваджувати натомість вільне та безприв’язне утримання тварин та птиці – це
зменшує ризик захворювань та сприяє добробуту тварин

3) П
 ЕРЕХОДИТИ ДО СТАЛИХ МЕТОДІВ
ВИРОБНИЦТВА ТА АДАПТУВАТИСЯ
ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
Що це дасть?
 оліпшення конкурентного становища, адже ЄС ставить за мету збільшення площ
П
під органічним виробництвом до 25% та посилення екологічних вимог до сільськогосподарської продукції, що імпортується до ЄС
 меншення викидів парникових газів: розораність та незадовільний стан земель
З
збільшують викиди парникових газів, а важливим елементом ЄЗК є досягнення кліматичної нейтральності
Як це зробити?
 Застосовувати екологічно дружні методи господарювання, такі як технології неглибокої чи нульової оранки ґрунту, переходити на органічне виробництво
 Дотримуватись сівозміни та виводити з експлуатації деградовані землі для їх подальшого відновлення
 Почати використання систем точного землеробства для точкового поливу
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1.6 БІОРІЗНОМАНІТТЯ

РОЗВИВАТИ «ЗЕЛЕНИЙ»
ТУРИЗМ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ТОВАРИ
ТА ПОСЛУГИ

ЧЕРВЕНЬ 2020 |

27

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) Б
 РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ В РОЗБУДОВІ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Що це дасть?
 ідвищення конкурентного становища через надання екосистемних послуг, спостеП
реження за природою, розвитку екологічних маршрутів тощо. Європейський Союз
планує збільшення мережі природоохоронних територій ЄС (NATURA 2000), яка до
2030 року має становити щонайменше 30% сухопутної та морської зони ЄС, а 10%
повинні мати заповідний статус. Наразі природоохоронні території в Україні складають менше 7%, а території із заповідним статусом мають ще менший відсоток.
Як це зробити?
 ідтримувати дії Уряду, спрямовані на запровадження ефективного управління всіП
ма охоронюваними територіями
Розвивати «зелений» туризм та пов’язані з ним товари та послуги
 опуляризувати українські природоохоронні території як популярні напрямки внуП
трішнього та зовнішнього туризму
 творювати «природоохоронні» бренди на зразок парку Уеллоустоун або Йосеміте
С
в США
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2) СПРИЯТИ ВІДНОВЛЕННЮ ВОДОЙМ
Що це дасть?
 окращення доступу до водних ресурсів, які є дефіцитними в Україні. Наприклад,
П
Європейський Союз планує відновити понад 25 тисяч км річок до 2030 року
 озвиток видів господарчої діяльності, пов’язаної з водоймами, наприклад, рекреР
аційної діяльності, розведення риби, використання водойм як транспортних шляхів
тощо
Як це зробити?
Сприяти відновленню водойм шляхом розчистки русел
Запобігати забрудненню водойм

3) П
 ОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЛІСІВ
Що це дасть?
 береження конкурентного становища, адже ЄС планує посилення контролю за
З
усіма імпортованими на ринок ЄС товарами
 ідвищення рівня довіри до лісової галузі України. Європейський Союз планує поП
силити контроль за імпортом товарів, що можуть мати негативний вплив на збереження лісів.
Як це зробити?
Запобігати незаконній та нерегульованій рубці лісів
Сприяти насадженню нових дерев
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1.7 НУЛЬОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ОЗНАЧАЄ
ТАКОЖ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРАЦІ ТА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ БІЗНЕСУ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ЛІКАРНЯНИМИ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) С
 ПРИЯТИ ЗВІЛЬНЕННЮ ДОВКІЛЛЯ
ВІД ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН
Що це дасть?
 береження конкурентного становища. Європейська Комісія запланувала прийнятЗ
тя Хімічної стратегії сталості. Європейський Союз планує удосконалити правила
оцінки хімічних речовин, випущених на ринок ЄС, посилити роль інституцій та наукових установ ЄС, - це означатиме обмеження імпорту небезпечних хімічних речовин (зокрема, в товарах), що можуть негативно впливати на роботу ендокринної
системи. Неврахування цих обмежень може призвести до втрати ринку.
 оліпшення здоров’я та благополуччя людей, що означає також підвищення проП
дуктивності праці та зниження втрат бізнесу, пов’язаних з лікарняними
Як це зробити?
 ключити нові кліматичні, енергетичні вимоги та вимоги циркулярної економіки до
В
технологій та методів управління виробництвом хімічних речовин
 провадити у виробництво хімічних речовин більш сталі альтернативи, що дозвоВ
ляють попередити чи зменшити негативний вплив небезпечних хімічних речовин

2) З
 МЕНШИТИ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА
ДОВКІЛЛЯ ТА ПОСИЛИТИ ЗАХОДИ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Що це дасть?
 береження конкурентного становища. Європейська Комісія запланувала перегляд
З
заходів щодо протидії забрудненню від великих промислових установок. Додаткові
вимоги, якщо вони висуватимуться до імпортерів, можуть негативно вплинути на
доступ на ринок ЄС
 оліпшення здоров’я та благополуччя людей, що означає також підвищення проП
дуктивності праці та зниження втрат бізнесу, пов’язаних з лікарняними
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 алучення значних обсягів «зеленого» фінансування для реалізації проектів, пов’яЗ
заних із попередженням забруднення довкілля. На це можуть виділятись фінансова і технічна підтримка ЄС
Як це зробити?
 провадити найкращі доступні технології та методи управління, які серед іншого
В
враховують кліматичні, енергетичні вимоги та вимоги циркулярної (кругової/ обігової) економіки
 ереглянути заходи щодо забруднення від великих промислових установок та поП
кращити заходи із попередження промислових аварій

3) С
 ПРИЯТИ ДОТРИМАННЮ ТА ВИКОНУВАТИ
ПОСИЛЕНІ ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ
ПОВІТРЯ, ВОД І ҐРУНТІВ
Що це дасть?
 береження конкурентного становища. Дотримання екологічних стандартів сприятиЗ
ме доступу товарів і послуг національних виробників до європейського ринку. Європейська Комісія запланувала прийняття Плану дій щодо нульового забруднення вод,
повітря та ґрунту, встановлення вищих стандартів якості повітря, вод та ґрунтів.
Як це зробити?
 осилити моніторинг забруднення довкілля для запобігання та вчасної ліквідації
П
забруднень (включаючи використання цифрових технологій і можливості останніх
для впровадження дистанційного моніторингу)
Орієнтувати свою діяльність на нові посилені вимоги до якості повітря, вод і ґрунтів в ЄС
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1.8 ФІНАНСИ

АДАПТУВАТИ ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ
ДО ВИМОГ НОВИХ РЕГЛАМЕНТІВ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

1) П
 ОСИЛИТИ РОБОТУ З ЕSG-РИЗИКАМИ
(для фінансових установ)
Що це дасть?
 А передбачає перспективу формування єдиного ринку фінансових послуг з ЄС,
У
що означає повне впровадження правил ЄС щодо банків та страхових компаній.
Із розвитком фінансового сектору банки та страхові компанії все більше стикатимуться із ЕSG-ризиками і їх повне врахування у роботі буде доцільним не лише для
виконання регуляторних вимог, а й для зменшення збитків
Як це зробити?
 ривести правила роботи фінансових установ із ЕSG-ризиками у відповідність з
П
європейськими
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1.9 ЄС ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ЛІДЕР

УКРАЇНА ВЖЕ МАЄ ГАРМОНІЗОВАНІ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
У ТАКИХ КЛІМАТИЧНО ЧУТЛИВИХ
СФЕРАХ, ЯК ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
ТА ЕКОДИЗАЙН. ЦІ ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ.
ПИТАННЯ У ШВИДКОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС –
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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1) Б
 РАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЗОСЕРЕДИВШИСЬ
НА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ
Що це дасть?
 е дозволить отримувати вчасно інформацію щодо очікуваних змін у технічних регЦ
ламентах та стандартах, впливати на швидкість запровадження нових вимог, запобігати запровадженню надмірних вимог, які створюють невиправдані витрати для
бізнесу
Як це зробити?
Брати участь у роботі технічних комітетів в Україні
 рати участь у роботі міжнародних організацій зі стандартизації прямо чи опосеБ
редковано, через своїх представників, залежно від регламенту роботи організацій
 лідкувати за ініціативами ЄС щодо розробки технічних регламентів, брати участь
С
у публічних обговореннях, надавати коментарі та рекомендації

2) А
 КТИВНО ЗАПРОВАДЖУВАТИ У ВИРОБНИЧІ
ПРАКТИКИ ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ,
ГАРМОНІЗОВАНІ З НОРМАМИ ЄС
Що це дасть?
 е дозволить знизити витрати під час експорту на європейські ринки, а також на
Ц
ринки третіх країн, які визнають норми ЄС та застосовують аналогічні норми
 країна вже має гармонізовані з європейськими технічні регламенти у таких клімаУ
тично чутливих сферах, як енергетичне маркування та екодизайн. Ці технічні регламенти обов’язкові до застосування. Питання у швидкості гармонізації.
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Як це зробити?
Адаптувати виробничі практики до вимог нових регламентів

3) В
 ИХОДИТИ НА РИНОК ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ ЄС З «ЗЕЛЕНИМИ» ТОВАРАМИ
Що це дасть?
 оступ до великого ринку публічних закупівель ЄС та окремих країн-членів, має відД
носно невелика кількість країн світу, що створює сприятливіші конкурентні умови.
Важливо виходити на цей ринок із зеленими товарами, на які очікується зростання
попиту в ЄС. Більш того, це дозволить змінити/ поліпшити імідж України, що сприятиме зростанню попиту на українські товари не лише в ЄС, але й у світі.
Як це зробити?
Брати активнішу участь у тендерах ЄС
Планувати виробництво нових товарів з урахуванням їх впливу на довкілля
Розробляти та просувати «зелені» бренди
 ідтримувати уряд у йог зусиллях щодо повного відкриття ринку публічних закупіП
вель ЄС відповідно до Угоди про асоціацію
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