Аналітична записка 2019.2 – Національний план з енергетики та клімату України
Інтегрований Національний план з енергетики та
клімату (НПЕК) для України
Кожна держава-член ЄС повинна підготувати інтегрований
Національний план з енергетики та клімату до кінця 2019
року. Зазначені національні плани повинні забезпечити
необхідні умови як для досягнення цілей-2030 країнами ЄС,
так і для координування спільної політики. До 2030 року ЄС
має намір зменшити викиди парникових газів на 40%,
підвищити енергоефективність щонайменше на 32,5% і
збільшити частку ВДЕ до 32%, у порівнянні з 1990 роком.
Ще у 2017 році Енергетичне Співтовариство1 (ЕнС)
рекомендувало своїм членам (включаючи Україну)
розробити НПЕК. Національні плани є головним
інструментом урядування Енергетичного Союзу2, тож
розробка НПЕК для України є необхідним кроком для її
участі в ньому. Втім, НПЕК є не тільки інструментом
координації спільної політики та інтеграції до ЄС, а також
можливістю для України визначити свою енергетичну і
кліматичну політику. Розроблений практичний план
відповідно до принципів ЄС буде знаком надійності, що
може відновити довіру міжнародних донорів та інвесторів.
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Визначення цілей, методології і
стейкхолдерів
Перші зустрічі робочої групи ЕнС
Розробка НПЕК у тісній співпраці з ЕнС,
важливими стейкхолдерами, Єврокомісією і
партнерами в регіоні.
Написання сценаріїв розвитку для Секції А //
Частини 2

Україна вже має затвердити кінцевий варіант НПЕК. З
огляду на цей строк і те, що фінальна редакція буде
складати близько 100 сторінок, робота над НПЕК України
повинна бути негайно розпочата, незалежно від
проведення виборів.
Структура НПЕК

Рекомендації ЄС і Енергетичного Співтовариства, так само
як і перші проекти НПЕК країн-членів ЄС, слугуватимуть
Україні як приклад для власної розробки. Втім, існує ряд
неприйнятих стратегічних і політичних рішень, які повинні
передувати детальній роботі над НПЕК. Також важливо, не
тільки яка установа буде відповідальна за розробку плану,
а і його співвідношення з існуючими стратегіями і планами
дій; разом з тим, важливо, хто виконуватиме моделювання
і розрахунки або наскільки стейкхолдери будуть включені
в роботу.
В результаті, ми вважаємо, що першим негайним кроком
повинно бути з’ясування відповідальних за написання
даного документа, створення якого буде вирішальним
кроком в прагненні України брати участь в Енергетичному
Союзі.

Подання проекту на розгляд і оцінку
експертам, ЕнС і Єврокомісії
Прийняття кінцевого варіанту НПЕК
Перегляд і оновлення НПЕК задля
досягнення поставлених цілей
Закінчення дії першого НПЕК
Початок другого періоду (прийняття другого
НПЕК)

Країни-члени Енергетичного Співтовариства вже повинні
були визначити структуру НПЕК і розпочати процес його
розробки. В 2019 році проект НПЕК повинен бути готовим
для можливості проведення консультацій, і до 2020 року

Енергетичне Співтовариство складається з країн-членів ЄС та
дев’яти країн-сусідів, що прагнуть стати частиною внутрішнього
енергоринку ЄС.
2 Енергетичний Союз є політичним проектом Єврокомісії з ціллю
забезпечити Європу безпечним, стабільним і доступним для всіх
1

постачанням енергії. Зазначена стратегія об’єднує і структурує різні
законодавчі ініціативи відповідно до п’яти основоположних
напрямків і забезпечує нову структуру управління для співпраці
між державами-членами і органами ЄС.
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