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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТИЖНЯ
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРАВО
Спеціальний випуск. 05 грудня 2011 року

Головні події тижня:
Форум громадянського суспільства Східного партнерства: основні події та
результати
Форум громадянського суспільства Східного партнерства створений у 2009 року після саміту Східного партнерства у
Празі для залучення громадськості до процесів в рамках Східного партнерства. Загальна мета – розвиток контактів
між організаціями громадянського суспільства та сприяння їхньому діалогу з органами державної влади в Азербайджані,
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. Форум працює у форматі чотирьох робочих груп: (1) демократія, права
людини, належне врядування і стабільність; (2) економічна інтеграція та конвергенція з політиками ЄС; (3) довкілля,
зміна клімату та енергетична безпека; (4) контакти між людьми.
28-30 листопада 2011 року у м. Познань (Польща) відбувся Третій форум громадського суспільства Східного
партнерства (Форум), що зібрав близько 300 представників громадянського суспільства із шести країн
Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна) та Європейського Союзу.
Ресурсно-аналітични1 центр «Суспільство і довкілля» представляла Наталія Андрусевич, Голова правління
Центру.

Основні результати
На Форумі було обрано новий Керівний комітет , що складається із 17 членів (по 2 спів-координатори, один з
країни Східного партнерства, інший – з ЄС, від кожної з чотирьох Робочих груп; по 1 координатору від
кожної країни Східного партнерства; 3 представників від організацій ЄС) і обирається Форумом терміном на
один рік. Ігор Когут (Лабораторія законодавчих ініціатив) був переобраний на ще один термін як
координатор від України. Робочу групу з питань довкілля, енергоефективності та зміни клімату очолили
Ярослав Бекіш (Білорусь) та Войтек Бородич-Смолінскі (Польща).
Було прийнято рішення про реєстрацію секретаріату Форуму як юридичної особи у формі незалежної НУО,
що знаходитиметься у Брюсселі.
Форум громадянського суспільства матиме можливість працювати ефективніше у зв’язку з можливістю
представників Форуму брати участь у засіданнях платформ Східного партнерства.
Учасники Форуму затвердили низку заяв. Серед іншого, Форум підтримав заяву Національної платформи
України щодо необхідності парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з метою отримання
доступу до тексту угоди. Текст заяви доступний за адресою:
http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2461&as=0 . Інша важлива заява є зверненням до
учасників 17-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та зустрічі Сторін Кіотського
протоколу із закликом «сконцентрувати свої зусилля на вирішення найактуальніших завдань, що стоять
перед світовим співтовариством в рамках переговорного процесу на даний момент: - якнайшвидше
вироблення і прийняття всеохоплюючої міжнародної юридично обов’язкової угоди; - досягнення
домовленостей, згідно з якими до часу прийняття всеохоплюючої юридично обов’язкової угоди буде
прийнятий другий період Кіотського протоколу». Текст заяви доступний за адресою: http://www.eapcsf.eu/ru/news-events/news/eap-civil-society-forum-call-eu-to-lead-in-preserving-and-promoting-the-secondcommitment-period-of/.
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На засіданні Робочої групи 3 (довкілля, зміна клімату та енергетична безпека), серед іншого, обговорювались
питання стратегічного завдання Робочої групи 3, призначення відповідальних осіб за різні напрямки роботи
групи (наприклад, енергоефективність, зелена економіка, зміна клімату та ін.), продовження роботи в рамках
спільних проектів, звіт координаторів робочої групи.

Події
В межах Форуму відбулась низка паралельних подій, дві з яких цікаві з огляду на питання довкілля:
Оцінка природоохоронної діяльності відповідно до пріоритетів Флагманської ініціативи Східного
партнерства з належного екологічного управління
Організаціями-членами , що беруть участь у РГ 3, були представлені попередні результати оцінки щодо
шести країн (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна) щодо семи питань: посилення
співпраці з ЄС; посилення адміністративних структур і процедур; розробка стратегій, планів і програм у
сфері охорони навколишнього середовища; забезпечення інтеграції екологічних питань в інші сфери
політики; посилення структур і процедур для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище;
покращення доступу до інформації та участі громадськості; співпраця з розвитку Спільної екологічної
інформаційної системи. Координатор проекту – ВЕГО «Мама-86».
Найкращі результати продемонстрували Вірменія і Молдова (середній сумарний показник 58,1% і 56,7%
відповідно). Україна та Азербайджан отримали однакові оцінки – 48,8%. Наступною стала Білорусь. А
найнижчі оцінки отримала Грузія – 19,2%.
Україна найкращий результат показала щодо розробки стратегій, планів і програм, на найменше балів
отримала щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Прогрес щодо розробки стратегій,
планів і програм став можливим завдяки затвердженню у 2011 році Стратегії державної екологічної політики
та Національного плану дій на її виконання. Значне погіршення ситуації щодо ОВНС та реалізації Конвенції
Еспо викликане фактичним знищенням державної екологічної експертизи Законом України про
регулювання містобудівної діяльності.
Для проведення оцінки використовувалась методика, розроблена WWF-EPO та Henrich Boell Foundation,
спеціально для реалізації проекту «Оцінка Планів дій Європейської політики сусідства в Азербайджані,
Вірменії, Грузії, Молдові та Україні», завдяки якому у 2009 році була проведена оцінка екологічної складової
Планів дій ЄПС у п’яти країнах Східного партнерства.
У наведеній нижче табличці, порівняльні результати по Україні, отримані у 2011 та у 2009 роках.
Оцінка у %

Пріоритет

2011 р.

2009 р.

Посилення співпраці з ЄС

63

63,3

Посилення адміністративних структур і процедур

58,7

41

Розробка стратегій, планів і програм

69

24,2

Забезпечення інтеграції екологічних питань

46

27,3

Посилення і забезпечення структур і процедур ОВНС

28

64,9

Покращення доступу до інформації та участі громадськості

28,2

35,1

СЕІС

53
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Індекс європейської інтеграції для країн Східного партнерства
30 листопада у Познані в рамках третього Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за
ініціативи Міжнародного фонду "Відродження" відбувся окремий захід, на якому було представлено Індекс
європейської інтеграції для країн Східного партнерства.
Кожна з 6 країн Східного партнерства була оцінена відповідно до 3-х критеріїв - менеджменту (management),
наближення (approximation), що демонструє наскільки країна виконує вимоги ЄС та відповідає його
принципам, а також зв'язку (linkage), що відображає багаторівневий та секторальний вимір європейської
інтеграції. Відповідно до кожного критерію країни Східного партнерства було оцінено за низкою показників
щодо реформування тих чи інших сфер.
Незважаючи на те, що Україна протягом тривалого часу вважалася лідером серед країн Східного партнерства,
відповідно до індексу, вона посідає лише 3-тє місце після Молдови та Грузії. Так, Молдова продемонструвала
найкращі показники за критеріями наближення та зв'язку, та стала другою у менеджменті. Грузія, що у
загальному рейтингу посіла 2-ге місце, є першою за показниками менеджменту, наближення - другою та
зв'язку - третьою. Україна, відповідно, за критеріями менеджменту та наближення посідає третє місце, та є
другою за показниками зв'язку. 4-те, 5-те та 6-те місця займають, відповідно, Вірменія, Азербайджан та
Білорусь.
Серед іншого, індекс містить показники щодо питань довкілля
Джерело: www.eu.prostir.ua

Підготувала: Андрусевич Н.

