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               НОВИНИ              ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
ЄС: Що очікувати у кліматичному та 

енергетичному напрямку від 

головування Естонії в Раді ЄС 

З 1 липня 2017 року піврічне головування у Раді ЄС 
переймає невелика балтійська держава Естонія. 
Bellona детально розглядає порядок денний з точки 
зору кліматичної, енергетичної та транспортної 
політики >>Читати більше 
 

ЄС: Європарламентарі можуть 

пришвидшити розбудову 

електромобільності в Європі шляхом 

зміцнення законодавства 

Міністри ЄС домовилися щодо єдиного підходу до 
перегляду Директиви про енергетичні характеристики 
будівель. Хоча загальне зменшення амбіцій засмучує, 
базові елементи Директиви залишаються незмінними, 
й тепер Європарламент повинен їх зміцнити, 
наближаючись до формування власної позиції. 
>>Читати більше 
 

Норвегія: Заборона важкого мазуту 
підтримана норвезькими судновласниками  

 
29 червня Норвезька асоціація судновласників 
заявила про підтримку заборони використання 
важкого мазуту в арктичних водах. Bellona тривалий 
час очікувала на це рішення. Важкий мазут вже 
заборонений у Північному й Балтійському морях, а 
також в прибережних зонах США й Канади.  
>>Читати більше 
 

Норвегія/ЄС: Перегони в електрифікації 
морського транспорту 

 
Незважаючи на те, що судноплавна галузь 
залишається одним із найбільших викликів для 
скорочення викидів від транспорту, відбувається 
перехід до електричних та гібридних суден, а країни 
Півночі беруть на себе ініціативу. Одним із прикладів 
є поява повністю електричного катамарану «Future of 
the Fjords” («Майбутнє фьордів») >>Читати більше 
 

Нідерланди/ЄС: Вугільні динозаври 
виходять з низьковуглецевого Роттердаму  

 
Проект ROAD передбачає зведення великої установки 
для вловлювання СО2 з невеликим компонентом для 
його транспортування та зберігання. Тепер можна 
зосередити зусилля на пошуку найбільших 
комерційних та кліматичних вигод, розвиваючи в 
Роттердамі європейський СО2-хаб. Bellona закликає 
Єврокомісію та держави-члени підтримати швидку 
зміну проекту для забезпечення цих переваг як для 
місцевих громад, так і для регіону. >>Читати більше 
 

Bellona пропонує роботу! 

 

У вас є досвід у кліматичній та промисловій політиці? Ви 
готові до подальшого професійного зростання? Ми 
шукаємо провідного менеджера з декарбонізації 
промисловості і референта з аналізу європейських 
проектів, які приєднаються до нашої команди у 
Брюсселі. Кінцевий термін подачі заявок – 6 серпня 
>>Детальніша інформація 
 

 

ЗАХОДИ І ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Коментар Bellona: Перевірка реальності 

«енергія з рідин»: Як не використовувати 

відновлювальну енергію 

 
Директор Bellona Europe Джонас Хелсет застерігає, що 
заохочення використання екологічно чистих джерел 
енергії для виробництва викопного палива для 
автомобілів, запропоноване переглядом Директиви ЄС 
про відновлювальні джерела енергії (RED II), відкриває 
двері для масових державних субсидій для дорогих, 
неефективних і забруднюючих «рішень».  
>>Читати більше 

 
Захід: Arendal Week, Норвегія 

З 14 по 19 серпня Bellona приєднається до цієї ключової 
щорічної події, яка об'єднує політиків, підприємців, ЗМІ та 
громадянське суспільство в Арендалі, Норвегія, для 
обговорення й напрацювання політики для сьогодення і 
майбутнього. Bellona проведе заходи, темами яких стануть 
електрифікація риболовних суден, будівельні майданчики 
з «нульовими» викидами та розумні міста.  
>>Читати більше  
 

Захід: Bellona організовує День таксі в Осло  

5 вересня 2017 року Bellona втретє поспіль організує 
щорічну пробну поїздку електричним транспортом в Осло 
для місцевих водіїв таксі, що дозволить автовиробникам 
продемонструвати свої електромобілі, гібриди, водневі 
авто та великогабаритний транспорт, який працює на 
біопаливі. Минулого року на заході Bellona у центрі уваги 
були економічні переваги електричних автомобілів. 
Додаткова інформація згодом.  
 

Набір персоналу: Вакансія в SCCS: 

науково-політичний співробітник, Шотландія 

Шотландська дослідницька організація з уловлювання та 
зберігання вуглецю (SCCS) шукає аналітика, дослідника й 
адвоката з досвідом роботи у низьковуглецевій енергії та 
сфері змін клімату. >>Читати більше 
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