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НОВИНИ УЗВ
ЄС: «Біллона» виклала своє бачення щодо
структури Інноваційного фонду
Пакет ініціатив у сфері збереження клімату та енергетики до 2030
року підтвердив прагнення лідерів ЄС до використання методів УЗВ,
адже він містить пряме посилання на ці технології та рішення щодо
збільшення цільового фінансування УЗВ після 2020 року в рамках
нової, розширеної програми NER300, так званого Інноваційного
фонду. «Біллона» надала свою позицію щодо обговорення системи

ПЛАНИ «БІЛЛОНА»
Подія: Форум з питань УЗВ, організований
«Біллона»
24 березня «Біллона» проведе перший цьогорічний форум з питань УЗВ,
метою якого стане обговорення нещодавніх політичних і технологічних
досягнень стосовно технологій УЗВ. У центрі уваги події знаходитимуться
нещодавні дебати та події ЄС з таких питань, як Енергетичний союз,
енергетична безпека, конференція щодо змін клімату COP 21 у Парижі, а
також перегляд Директив з питань УЗВ і системи торгівлі квотами на
викиди парникових газів. Доповідачами форуму стануть представники
Норвегії, що відіграють ключову роль у технологіях УЗВ. >>Далі

торгівлі квотами на викиди парникових газів, у якій основну увагу

ПОДІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

приділено методам управління фондом. >>Далі

ЄС: Компанії RWE та E.On стикнулися з загрозою
існування, викликаною власними діями
Німецькі гіганти у сфері енергетики RWE та E.On опублікували

Подія: Які наступні етапи для впровадження
технологій УЗВ?

щорічні звіти про прибутки за 2014 рік, з яких стало відомо, що

25 березня британська екологічна організація Green Alliance проведе

електростанції компаній, які працюють на викопному паливі,

обговорення майбутньої ролі та сфер застосування технологій УЗВ у

перестали приносити прибутки та, як наслідок, викликають загальне

енергетичній галузі Великобританії. Крім того, організація Green

падіння рентабельності. >>Далі

Alliance проведе стислий аналіз, що окреслить можливості для

У світі: Компанія Shell попереджає
постачальників викопного палива про ризики,
пов‘язані з ігноруванням кліматичних проблем
Минулого тижня нафтовий гігант Shell опублікував Оперативний звіт
за 2014 рік, в якому попередив інших інвесторів про те, що поява все
строгіших нормативних вимог у сфері клімату призведе до затримки

уловлювання промислових викидів СО2 у регіонах Йоркширу та
Хамберу й опише потенційну економію витрат, що може з‘явитися у
результаті групування в різних сферах промисловості та енергетики.
>>Далі

Подія: Міжнародний форум з питань останніх
досягнень у сфері впровадження технологій УЗВ

проектів і збільшення витрат. У звіті перелічено місця розгортання

26 березня наукові співробітники, залучені у найновіші проекти УЗВ,

об‘єктів УЗВ разом з обсягами виплат за викиди СО2 в атмосферу та

зберуться в Афінах з метою публічного обговорення результатів і

підкреслено значну роль цих засобів у боротьбі з кліматичними

технологічних досягнень. У заході візьмуть участь представники

змінами. >>Далі

відповідних сфер промисловості та державних установ, які детально
розкажуть про поточний стан впровадження технологій УЗВ у Європі.

ЄС: Голосування щодо біопалива визначає
великонадійні перспективи
Комітет з питань екології, охорони здоров‘я та харчової безпеки
Європейського Парламенту проголосував щодо внесення
запропонованих змін у Директиви з питань відновлювальної
енергетики та якості палива, метою яких є усунення недоліків у
європейській політиці щодо біоенергетики, таких як вимірювання
наслідків опосередкованої зміни у землекористуванні. У загальних
рисах обговорення задало позитивний тон для майбутніх дебатів
серед країн-членів і пленарного голосування Парламенту. >>Далі

ЄС: Європейське майбутнє електромобілів:
Норвегія як приклад?
Україна 5 березня європейське вище керівництво та експерти у сфері
електромобілів зустрілися у рамках Норвезької місії до ЄС для
обговорення ключових питань на шляху впровадження в Європі
екологічно чистого транспорту та альтернативних видів палива. Під
час заходу було презентовано досвід Норвегії та обговорено шляхи
відтворення історії успіху в ЄС. >>Далі

>>Далі

Публікація: Позиція організації «Біллона» щодо
Енергетичної стратегії України на період до 2035
року
«Біллона» розпочала трирічний проект в Україні, метою якого є
сприяння поточному реформуванню енергопостачання та
промислового сектору країни. Стратегія має врегулювати створення
доступної системи виробництва електроенергії, що також забезпечить
надійність постачання, екологічну ефективність і відповідність
довготерміновим завданням ЕС у сфері змін клімату. >>Далі

Публікація: Майбутнє вугілля: як припинення
неконтрольованого видобутку вугілля може
стимулювати інвестиції, зменшити витрати та
приборкати вуглецеве забруднення
У цьому звіті Інституту дослідження публічної політики
продемонстровано, що застосування нормативних показників викидів
щодо вугілля до 2020 року забезпечить поступове зменшення
неконтрольованого видобутку вугілля та зекономить витрати
споживачів. >>Далі

Неприбуткова організація «Біллона Європа»
Щоб відмовитися від підписки на цей Інформаційний випуск,
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