Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»

2018: Євроінтеграція
як орієнтир
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Шановні колеги!
Пропонуємо Вашій увазі річний звіт Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і
довкілля» за 2018 рік. Цьогоріч він присвячений євроінтеграційній тематиці, оскільки
у 2018 році основні зусилля та ресурси нашого центру були спрямовані на підтримку процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері
охорони довкілля. Робили ми це за допомогою традиційних для нашого аналітичного центру засобів – підготовки аналітичних продуктів, інформаційно-аналітичного супроводу, публічного діалогу та співпраці із зацікавленими сторонами.
Серед тематик, над якими ми працювали, варто відзачити екологічну відповідальність, екологічні питання торговельної політики, впровадження пташиної та оселищної директив, належне екологічне врядування, зміна клімату. Усі вони є надзвичайно важливі в контесті виконання екологічних положень Угоди про асоціацію.
Цьогоріч читачі наших інформаційно-аналітичних матеріалів, окрім оглядів екологічної політики і права в Україні, мали можливість ознайомитись із нашим новим
виданням «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС». Останні випуски цього дайджесту роблять наголос на
практичному аспекті впровадження екологічної політики і права в ЄС. Такі приклади дають нам розуміння того, що нові європейські стандарти у сфері довкілля та
зміни клімату повинні працювати на користь кожного громадянина України, а не
бути просто оновленими положеннями в законодавчих актах.
Проведення соціологічного опитування та підготовка на його основі низки аналітичних продуктів є нашою особливою гордістю у 2018 році. Ми давно планували
реалізувати цей задум і це стало можливо завдяки підтримці проекту «Громадська
синергія» за фінансування Міжнародного фонду «Відроження» та Європейського
Союзу. Результати проекту стали для нас несподіваними, з одного боку, та дуже
обнадійливими, з іншого, – українці поділяють такі ж екологічні цінності та мають
такий самий рівень екологічної свідомості, як і громадяни ЄС, що свідчить про існування єдиного екологічного ціннісного простору.
Результати опитування також показали низький рівень застовування екологічних
практик мешканцями України, тому наприкінці року ми розпочали проект «Від
Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії», який продовжуватимемо і в 2019 році.
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У 2018 році ми продовжували нашу ініціативу щодо посилення ефективності впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері довкілля на регіональному рівні. Наша команда об’їхала практично усю Україну, презентуючи дослідження щодо основних викликів та можливостей, які дає Угода про асоціацію на
регіональному рівні, з метою налагодження публічного діалогу та посилення регіональної складової у впровадженні євроінтеграційних зобов’язань.
Співпраця з іншими організаціями, мережами, експертами дає можливість посилювати наші власні ініціативи. Спільно з колегами-енергетиками ми моніторили виконання екологічних положень Угоди про асоціацію. Активно працювали
в рамках двох євроінтеграційних платформ – Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Членство в Офісі зв’язку аналітичних центрів у Брюсселі та в Європейському Екологічному Бюро давало
нам можливість бути у вирі європейських подій. Наприкінці року Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» став членом Дорадчої групи з питань сталого розвитку, тому тепер слідкуватимемо за порядком денним сталого розвитку в
рамках торговельної складової Угоди про асоціацію.
Завдяки проекту «Поширення змісту Конвенції Еспо для громадян країн Східної
Європи, Кавказу та Центральної Азії» мали можливість працювати з колегами із
Білорусі, Молодови, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії, Туркменістану, Таджикистану, Азербайджану та Узбекистану над спільними викликами впровадження
положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку.
У 2018 році наша команда аналітиків намагалась бути об’єктивною, відкритою,
креативною. Ми робили багато зусиль, щоб стати кращими і зробити кращим світ
довкола нас.
Ми маємо багато планів на 2019 рік: від роботи на рівні державної політики до наближення аналітичної роботи до пересічного українця. 2019 рік – рік виборів, тому
будемо стежити за екологічною складовою виборчих процесів. А ще сподіваємось, що виборчі амбіції не зупинять реформування країни, зокрема, і у сфері
охорони довкілля.
Дякуємо, що були з нами у 2018 році як наші партнери, донори, експерти, друзі і
просто не байждужі до питань довкілля люди! Без Вас, Вашої підтримки, Вашого
сприйняття наших ідей та месиджів, Вашої уваги до наших аналітичних та інформаційних продуктів наша робота не мала б сенсу.
З повагою,
Наталія Андрусевич

Хто ми

Візія

Місія

Ресурсно-аналітичний

Довкілля і людина є в

Довкілля 3D – актуальна

центр «Суспільство і до-

центрі державної полі-

аналітика задля якісних

вкілля» – неприбуткова

тики.

змін у суспільстві.

громадська аналітична
організація, створена у
2006 році для проведення
незалежних досліджень та

Цінності

навчально-інформаційних
заходів в Україні та регіоні
Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії.
Професійність, толерантність, креативність,
ідейність, відкритість.
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Робочі програми

Європейські інтеграційні процеси у сфері охорони довкілля (Європейська політика
сусідства, Східне партнерство, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, апроксимація законодавства)
Права людини і довкілля (міжнародні угоди у сфері охорони довкілля та їх дотримання, екологічна складова Енергетичного Співтовариства, інструменти екологічної
політики, індикатори зеленого зростання, політичні процеси та довкілля)
Соціально-трудові виклики (трудові спори, соціальний блок Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС)

Проекти, реалізовані у 2018

С
 прияння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні (Європейський Союз, Міжнародний фонд «Відродження» у рамках проекту «Громадська
синергія», травень 2017 – травень 2018)
П
 огляд із регіонів: імплементація Угоди про асоціацію у сфері довкілля (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Європейський Союз, червень 2017
– травень 2018)
 ід Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії (Європейський
В
Союз, Міжнародний фонд «Відродження» у рамках проекту «Громадська синергія»,
листопад 2018 – червень 2019)
Екологічно свідомий громадянин – запорука успішного виконання Угоди про асоціацію (Європейський Союз, Міжнародний фонд «Відродження» у рамках проекту
«Громадська синергія», лютий – вересень 2018)
К
 онвенція Еспо для кожного громадянина країн СЄКЦА (Федеральне Міністерство з
довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини, червень – грудень 2018)
Н
 адання правової допомоги НУО та фізичним особам у процесі використання механізму з дотримання Оргуської конвенції (Європейське Екологічне Бюро, січень – грудень 2018)
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періодичних
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13%
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організованих
нами

2018 РІК

як залучені
експерти

2500+
завантажень
матеріалів
із нашого сайту

1400+

переглядів ролика
«10 про 10: Екологічний
портрет громадянина
України»

2018 рік у цифрах

Надходження
3 296 902 грн

Видатки

3 429 836 грн

2018 РІК

У напрямку до нових
екологічних стандартів
Усі реформи у сфері охорони довкілля в Україні відбуваються у рамках виконання
Угоди про асоціацію. Сьогодні ключові євроінтеграційні зусилля зосереджені на питаннях апроксимації українського законодавства до європейських норм і стандартів: вироблення політик, розробки та прийняття стратегій та необхідних нормативно-правових актів. У 2018 році найбільшого прогресу досягнуто у сферах інтеграції
екологічних питань в інші політики, управління водними ресурсами та відходами, боротьби зі зміною клімату.

Аналітика

ПЕРЕВІРКА ДОЦІЛЬНОСТІ
ПТАШИНОЇ ТА
ОСЕЛИЩНОЇ ДИРЕКТИВ:

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Аналітичний документ

ПЕРЕВІРКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПТАШИНОЇ ТА ОСЕЛИЩНОЇ ДИРЕКТИВ: УРОКИ
ДЛЯ УКРАЇНИ
О
 писує політичний контекст, методологію та результати перевірки доцільності природоохоронних директив ЄС
М
 істить рекомендації щодо імплементації пташиної та оселищної директив в Україні

Аналітичний документ

ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ДОСВІД ЄС ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДОСВІД ЄС ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
УКРАЇНИ
 найомить із основними вимогами Директиви 2004/35/ЄС про
З
екологічну відповідальність
М
 істить результати європейської перевірки доцільності та практики впровадження директиви про екологічну відповідальність

Квітень
2018
року
Вересень
2018
року
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П
 ропонує рекомендації щодо шляхів впровадження інструментів екологічної відповідальності в законодавство України

Аналітика

Аналітичний документ

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА
ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ
В УКРАЇНІ
Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика»

Березень 2018 року

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКИДАМИ ТОРГІВЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ В УКРАЇНІ
Р
 озкриває, що таке Європейська система торгівлі викидами,
за яким принципом вона працює і які ставить перед собою
завдання
О
 писує, як змінювалися цілі та інструменти на різних етапах
впровадження ЄСТВ
О
 писує процес розроблення механізму торгівлі викидами в
Україні
Н
 адає рекомендації щодо запровадження системи торгівлі
викидами в Україні

У 2018 році експерти Ресурсно-аналітичного центру брали участь у підготовці щорічного моніторингу виконання Угоди про асоціацію в частині охорони довкілля та соціально-трудових
відносин, який реалізується Українським центром європейської політики.
Спільно з ВЕГО Мама-86 та Інформаційним центром «Зелене досьє» ми підготували аналітичний документ «Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським принципам». Екологічне врядування - невід’ємна частина належного врядування, що є однією з
ключових демократичних цінностей Європейського Союзу.

НАЛЕЖНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВІДПОВІДНІСТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРИНЦИПАМ
 озглядає питання належного екологічного врядування, зокреР
ма його поняття, місце в міжнародних процесах, зокрема
Східному партнерстві, взаємозв’язок належного екологічного
врядування й Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
А
 налізує виклики, які стоять перед Україною, для впровадження належного екологічного врядування, зокрема з огляду на
такі критерії як відкритість, участь, підзвітність, ефективність,
узгодженість
В
 ключає рекомендації для Уряду України щодо імплементації
в Україні Люксембурзької декларації

Суспільство і довкілля
2018: євроінтеграція як орієнтир

9

Публічний діалог

12/03/2018 РОКУ
Спільно з Мінприроди ми організували прес-конференцію «Без віз і кордонів: як захистити природу відповідно до стандартів ЄС?». Представники Мінприроди, Представництва ЄС в Україні та експерти обговорили концептуальні засади впровадження
пташиної та оселищної директив, політичні та наукові пріоритети цього процесу, зокрема вигоди та витрати на створення нових природоохоронних територій за європейськими принципами.

11/05/2018 РОКУ
Наш центр провів у м. Києві круглий стіл «Європейським реформам – зелені орієнтири: Екологічна відповідальність. Система торгівлі викидами». Учасники, серед яких і
запрошені європейські експерти, обговорили перспективи впровадження екологічної
відповідальності та системи торгівлі викидами в Україні, а також пов’язані з ними виклики і ризики.
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Публічний діалог
12/06/2018 РОКУ
Аналітичний документ «Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським принципам» було представлено під час спеціального заходу в ході Шостого засідання Панелі Східного партнерства з питань довкілля та зміни клімату, що
відбулось у Києві.
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У ВИПУСКУ
Шановні друзі! Раді продовжити ваше знайомство з новинами екологічної та кліматичної політики і права ЄС. Нашу ініціативу підтримали Європейський Союз та Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія».
За минулі півроку в екологічній сфері ЄС тривала робота над впровадженням Стратегії
ЄС про пластик у циркулярній економіці, що схвалена у січні 2018 року. Так, Європейська Комісія запропонувала нові законодавчі правила щодо використання десяти пластикових одноразових товарів, які є найбільшими забруднювачами морського середовища. Ключова суть змін стосувалася заборони використання визначеної пластикової
одноразової продукції (ватних паличок, пластикового посуду, соломинок та ін.) у разі
наявності доступних альтернатив, а також встановлення, у т. ч. на національному рівні,
цілей зі зменшення споживання пластикової продукції, визначення обов’язків виробників та проведення просвітницької кампанії. Законодавчі пропозиції підтримав Європейський Парламент.
Розглядалася можливість зростання фінансування екологічних та кліматичних заходів у
майбутньому довгостроковому бюджеті ЄС на 2021-2027 роки. Європейська Комісія
пропонувала збільшити фінансування на 60% програми LIFE та програм ЄС щодо впровадження екологічних та кліматичних заходів.
Сьогодні пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний
огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2018 року. Ми врахували ваші пропозиції та рекомендації щодо покращення наших інформаційних оглядів,
тому з цього номера випуск складається з трьох рубрик – перша і друга присвячені інформуванню про події в екологічній та кліматичній політиці і праві ЄС, а третя – знайомству з кращими практиками впровадження цих політик і права в цілому по ЄС, а також в регіонах та на місцях у країнах Європейського Союзу.

Цей огляд підготовлено в рамках проекту "Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії" за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного
центру «Суспільство і довкілля» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
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АКЦЕНТИ

Д

руга Міністерська зустріч в рамках Східного Партнерства з питань довкілля та змін клімату відбулася у Люксембурзі 9 жовтня 2018 року. У ній взяли участь представники держав-членів ЄС, міжнародних фінансових організацій, інституцій ЄС, України, Молдови, Грузії, Азербайджану, Білорусі та Вірменії. Головні питання, що обговорювалися - аналіз
прогресу з досягнення спільно узгоджених цілей та визначених
пріоритетів співпраці у галузі екологічної та кліматичної політики,
встановлених на першій Міністерській зустрічі у Києві в 2016 році.

У ході зустрічі було відзначено, що країни СхП досягли прогресу,
зокрема, у ратифікації Паризької угоди, з питань планування
політики, законодавчих змін у сферах води, повітря, зеленої економіки та екологічних оцінок. Міністри, серед іншого, звернули
увагу на необхідність інтегрування питань довкілля і змін клімату
та цілей сталого розвитку в усі галузі; сприяння переходу до циркулярної економіки, зосереджуючись на скороченні використан-

А

нексія Росією Автономної республіки Крим призвела
до проблем у забезпеченні Україною охорони довкілля
в АР Крим та ускладнила виконання Україною зобов’язань за міжнародними природоохоронними угодами.
Не зважаючи на це, Україна використовує правові механізми
протидії та попередження таких негативних наслідків.
24-25 жовтня відбулося 34-е чергове засідання Комісії із захисту
Чорного моря від забруднення, органу, що сприяє виконанню
Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (Україна є
однією з шести держав-сторін Конвенції, яку вона підписала
21.04.1992
та ратифікувала 04.04.1994). На порядку денному було
ЦИФРА
ТИЖНЯ
обговорення бюджету та робочої програми Комісії на 2018-19 рік,
звітів про виконання Стратегічного плану дій щодо Чорного моря
(2009), інші аспекти діяльності Комісії та Постійного Секретаріату.

ня пластику та сталому поводженні з відходами; сприяння переходу до більш енергетично стійкої системи; завершення створення Смарагдової мережі та сталого лісокористування; важливості прийняття Робочої програми Паризької угоди на СОР-24, що
відбудеться в Польщі в грудні цього року тощо.
Було анонсовано, що ЄС продовжуватиме допомагати країнам
СхП модернізувати їх економіки через нові програми фінансової
підтримки, такі як «EU4Environment» (бюджет 19,5 млн. євро) та
«EU4Climate» (бюджет 8 млн. євро).

Як зауважив Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України, виклики, що стоять перед державами, є схожими,
тому «успішні приклади держав ЄС, які пройшли цей складний
шлях – додадуть поштовху як Україні, так і Грузії і Молдові, з якими сьогодні домовились координувати виконання угод про асоціацію та залучення допомоги ЄС».

Як зазначило Мінприроди, Україна вимушена була заблокували
ухвалення річного бюджету для фінансування робочих груп Комісії за участю представників АР Крим та м. Севастополя, які мали б
представляти інтереси РФ. Таким чином українська сторона запобігла прийняттю в подальшому нелегітимних рішень робочих
груп Комісії за участю громадян України з АР Крим, номінованих
Росією, та використанню міжнародної арени для легалізації анексії Криму.
РФ не вперше намагається використати міжнародні природоохоронні угоди для легалізації анексії Криму. Як зазначив Міністр
екології та природних ресурсів України Остап Семерак, українська делегація не допустила подвійного звітування в Секретаріаті
РКЗК ООН про викиди парникових газів на території Криму, коли
РФ намагалася відзвітуватися за Крим.

ЦИФРА МІСЯЦЯ
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видів птахів, а саме
їх фотографій, описів
та звуків, містить
безкоштовний
андроїд-додаток
«Птахи України»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДИРЕКТИВИ 92/85/ЄЕС
(ОХОРОНА ПРАЦІ ВАГІТНИХ ПРАЦІВНИЦЬ, ПОРОДІЛЬ ТА ГОДУВАЛЬНИЦЬ)
інформація станом на 25 .09.2018

Назва

Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992
про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці
вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць
(десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС)
// Додаток XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних
можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію

Сфера
застосування

а) за суб’єктами
— вагітні жінки, породіллі та годувальниці, які є працівницями,
б) за предметом
— спеціальні заходи зі створення безпечних і здорових умов праці.

Основні вимоги

— оцінка умов праці на наявність агентів, процесів тощо, передбачених
Додатком I Директиви;
— запровадження необхідних заходів (тимчасове пристосування умов праці
та/або тривалості робочого часу, запобігання виникненню ризиків) за
результатами оцінки умов праці;
— переведення на іншу роботу, надання відпустки у разі неможливості вжити
необхідні заходи;
— інформування працівниці та/або її представників про результати оцінки
умов праці та необхідні заходи;
— заборона праці жінок на роботах, де наявні агенти, процеси тощо,
передбачені Додатком II Директиви;
— заборона звільнення (крім виключних випадків); надання декретної
відпустки, оплачуваного періоду, необхідного для проходження
медичного огляду у робочий час; недопущення роботи у нічний час;
— право на судовий, адміністративний порядок захисту порушених прав.

Україномовна
версія

текст директиви

Строк
імплементації
План заходів з
виконання Угоди
про асоціацію

протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію.
// Додаток XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних
можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію

Завдання 1335 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію
— суть завдання — посилення контролю за безпекою та гігієною праці
вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи тих, що
годують,
— строк виконання завдання — до 20 березня 2018 р.

 ктуальні події у сфері екологічної та кліматичної політики і права
А
ЄС були висвітлені у дайджестах «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права
ЄС». Огляди доступні широкому загалу на нашому сайті, сторінці Фейсбук, а також поширювалися через список розсилки.
Ми були раді отримати схвальні відгуки та, зважаючи на зацікавленість аудиторії у цьому продукті, продовжили його підготовку в
рамках наступного проекту, зосереджуючи при цьому свою увагу на європейському досвіді впровадження кращих екологічних
практик. У 2018 році було підготовлено 6 дайджестів.
 лючовим подіям у сфері охорони довкілля в Україні присвячуваК
лися щомісячні огляди «Екологічна політика та право: інформаційно-аналітичний огляд». Цього року ми оновили наші огляди: тепер ви можете знайти в них два акценти, бліц-аналітику, а також
цифру, подію та цитату місяця. Огляди готуються українською та
англійською мовами. Розповсюджуються огляди шляхом розсилки, розміщення на веб-сторінці та сторінці організації у Фейсбук.
 полі зору нашої уваги також були єврозобов’язання України у
У
сфері соціальних та трудових питань – цьогоріч ми продовжували знайомити наших читачів з директивами ЄС у цій сфері.
Сьогодні наша бібліотека пропонує 16 лаконічних карток, що
містять ключові положення відповідного європейського акту, а
також затвердженні Урядом заходи та терміни їх впровадження
Україною.

// План затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Детальна інформація про директиву доступна у книзі «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціальнотрудовий вимір. Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire»



 пільно із «Діксі груп» та партнерами в рамках коаліції «Енергетичні реформи» ми проС
довжували здійснювати постійний моніторинг просування України у виконанні Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля. Впродовж 2018
року було підготовлено 12 місячних і 1 річний моніторинговий звіт, а результати проміжних
квартальних досягнень та проблем представлялися експертами під час публічних заходів.
Також для представників регіонів було презентовано систему критеріїв, що дозволяє оцінити і контролювати прогрес енергетичних і екологічних реформ на місцях.

Суспільство і довкілля
2018: євроінтеграція як орієнтир
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Європейська інтеграція
ближча до регіонів
У 2018 році в Україні розпочалося практичне впровадження низки реформ у сфері
охорони довкілля, зокрема, проведення оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, створення басейнових рад тощо. Ці та інші екологічні євроінтеграційні
реформи мають чітко виражену регіональну складову. Розробка та прийняття стратегічних програм і необхідної для їх впровадження нормативно-правової бази відбувається на центральному рівні, проте ефективна імплементація Угоди про асоціацію
потребує залучення представників регіонів до процесу ї ї імплементації вже на ранніх
стадіях.

У рамках проекту «Погляд із регіонів: імплементація Угоди про асоціацію у сфері довкілля» Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» визначав переваги та виклики, пов’язані з імплементацією Угоди про асоціацію на регіональному рівні, пропонував механізми залучення регіонів до
євроінтеграційного процесу через публічний діалог з центральною та регіональною владою, а також громадянським суспільством.

Аналітика

Аналітичний документ

Як підвищити ефективність реалізації
Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС на регіональному рівні

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Р
 озглядає основні виклики, які стоять перед регіонами в процесі
імплементації екологічної складової Угоди про асоціацію та наслідки чинної політики щодо виконання екологічних зобов’язань

Травень 2018 року

А
 налізує основні варіанти реалізації політики у сфері імплементації Угоди в регіонах

Все про європейську інтеграцію України

П
 ропонує рекомендації для основних зацікавлених сторін щодо
підвищення ефективності імплементації Угоди на регіональному рівні
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Публічний діалог

СІЧЕНЬ - БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ
Ми провели 8 круглих столів у восьми обласних центрах України (Одеса, Рівне, Полтава, Харків,
Дніпро, Запоріжжя, Львів, Чернівці) «Імплементація екологічної складової Угоди про асоціацію:
регіональний вимір». Представники регіональної влади й місцевого самоврядування, громадські організації, науковці та журналісти обговорили основні виклики, які стоять перед регіонами
у процесі імплементації екологічної складової Угоди, сильні і слабкі сторони планованих реформ, їх вплив на регіони, аналізували основні шляхи й механізми посилення ролі регіонів у євроінтеграційних процесах. Результати цих обговорень стали основою для наших рекомендацій щодо підвищення ефективності імплементації Угоди про асоціацію на регіональному рівні.

25/05/2018 РОКУ
Під час національного круглого столу «Угода про асоціацію - регіони - довкілля: синергія задля якісних змін» головна дискусія відбувалась довкола окреслених нами ключових можливих
сценаріїв реалізації політики у сфері імплементації Угоди про асоціацію в регіонах (нульовий,
євроцентричний та синергетичний).

Інформування

Для кращого поширення інформації та більшого залучення цільової аудиторії в процесі реалізації проекту «Погляд із регіонів: імплементація Угоди про асоціацію у сфері довкілля» активно
залучалися медіа. Статті на основі наших матеріалів публікувалися у регіональних та національних ЗМІ, зокрема на порталі Європейської правди, експерти центру були учасниками низки телевізійних передач, присвячених питанням зміни клімату, енергетики і довкілля, екологічним
реформам в регіонах тощо.
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Торгівля на користь
сталого розвитку
Питанням сталого розвитку, зокрема його екологічній складовій, присвячено Главу 13
«Торгівля і сталий розвиток» Угоди про асоціацію. Представники громадянського суспільства долучаються до процесу імплементації цієї Глави шляхом участі в Дорадчій
групі з питань торгівлі і сталого розвитку, яка була створена у жовтні 2018 року. У грудні
відбулась перша зустріч європейської та української Дорадчих груп у рамках відкритого Форуму громадянського суспільства.

Публічний діалог
14/11/2018 РОКУ
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» є членом Дорадчої групи з питань торгівлі та сталого розвитку, що дає нам можливість впливати на процес імплементації Глави 13 Угоди про асоціацію. Представниця центру взяла участь у Форумі
громадянського суспільства, що відбувся в Києві. Дорадчі групи обговорили питання
зайнятості, охорони довкілля, сталого лісокористування та ін.

Інформування
У 2018 році Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» долучався до різноманітних інформаційних заходів, що мали на меті популяризацію питань сталого
розвитку і торгівлі. Зокрема, ми допомагали представникам громадянського суспільства розібратися у сутності Глави 13 Угоди про асоціацію, чому її імплементація важлива для країни, а також як забезпечити сталий розвиток у торгівлі.
На запрошення Громадської мережі Опора та Інституту європейської політики експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» провели низку тренінгів для учасників Громадської школи дієвих
практик ЄС на тему «Торгівля та сталий розвиток».

9/11/2018 РОКУ
Наталя Андрусевич у рамках проекту «Громадська
синергія» провела вебінар «Сталий розвиток та торгівля в Угоді про асоціацію: просто про складне».
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Імплементація міжнародних
екологічних угод для посилення
виконання євроінтеграційних
зобов’язань
Питання дотримання міжнародних угод у сфері довкілля актуалізувалось у зв’язку із
набранням чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де серед зобов’язань
є належне виконання таких документів. Зокрема, в статті 362 Угоди йдеться про те,
що сторони, серед іншого, «здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони
навколишнього середовища, ратифікованими Сторонами…». Питання ефективної
імплементації міжнародних екологічних конвенцій стоїть і в контексті «торгівля - сталий
розвиток».

Аналітика

Ан ал і т и ч н ий до к ум е нт

Як налагодити ефективність
імплентації міжнародних
багатосторонніх угод у
сфері довкілля
в Україні?

ЯК НАЛАГОДИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
БАГАТОСТОРОННІХ УГОД У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
М
 істить аналіз впровадження 33 міжнародно-правових документів у сфері охорони довкілля, зокрема, охорони природи і біорізноманіття, водних ресурсів, зміни клімату, повітря, хімічних речовин і відходів
О
 писує переваги і недоліки від їх належної імплементації
В
 изначає ризики в разі неефективної реалізації
Н
 адає рекомендації стейкхолдерам щодо підвищення ефективності реалізації міжнародних екологічних зобов’язань України

Документ підготовлений експертами організацій-членів РГ5 УС ПГС та РГ3 УНП ФГС СхП в рамках проекту Громадська синергія.
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11/09/2018 РОКУ
Для обговорення та подолання основних викликів, що стоять в процесі імплементації міжнародних угод у сфері довкілля, учасники платформ взяли участь у спільній робочій зустрічі з Міністерством екології та природних ресурсів України, та погодились щодо необхідності вжити
низку заходів для ефективнішої імплементації міжнародно-правових актів.
Питання імплементації Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та
Протоколу про стратегічну екологічну
оцінку в регіональному контексті стали
предметом реалізації проекту «Поширення змісту Конвенції Еспо для громадян країн Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії». Спільно із європейськими партнерами - Європейським
Еко Форумом та Ойкобюро (Австрія)
- наш центр працював для ефективного залучення представників неурядових
організацій з України, Білорусі, Молдови, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії, Туркменістану, Таджикистану, Азербайджану та Узбекистану до процесу впровадження положень Конвенції Еспо та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку цих країнах.

02/11/ 2018 РОКУ
У Львові відбулася міжнародна конференція «Конвенція Еспо для кожного громадянина країн
СЕКЦА», в якій взяли участь більше 30 учасників із 11 країн. Вони обговорили міжнародні стандарти ОВД і СЕО, практичні приклади їх впровадження у різних сферах (зелена економіка,
вода, енергетика, транспорт, біорізноманіття), поділилися власним досвідом щодо ефективності участі громадськості і подолання викликів.

Інформування

Для ефективного інформування представників НУО із країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії в рамках проекту було створено веб-портал Європейського Еко Форуму.
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Екологічно свідомий громадянин –
запорука успішного виконання Угоди
про асоціацію

Успішність впровадження євроінтеграційних реформ у сфері довкілля залежить від
рівня їх сприйняття, розуміння, підтримки та практичного втілення пересічними громадянами. Євробарометр регулярно проводить моніторинг ставлення громадян ЄС до
питань довкілля, щоб оцінити екологічну свідомість своїх мешканців та рівень підтримки ними політики у сфері довкілля. Результати аналогічного опитування в Україні показали європейський рівень екологічної свідомості наших громадян та потребу в популяризації та застосуванні екологічних практик.

Визначення місця і ролі довкілля в повсякденному житті українців, їх готовність до впровадження
нових європейських принципів і стандартів стали об’єктом дослідження в рамках проекту «Екологічно свідомий громадянин – запорука успішного виконання Угоди про асоціацію».

Наскільки важливою для Вас особисто є охорона довкілля?
1%
5%

2%
5%
+
+

94%

93%

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Аналітика

У травні 2018 року на замовлення Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» Соціологічна агенція «Фама», базуючись на методології Євробарометру, провела соціологічне
опитування громадян України щодо їх ставлення до довкілля. На основі його результатів та порівнянні їх із аналогічним опитуванням в ЄС підготовлено низку аналітичних документів.
Cover Samuel Zeller

ЗВІТ ПРО СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН
Roboto

Україна Травень 2018

З
 віт підготовлено Соціологічною агенцією «Фама»
Охорона довкілля та

громадяни України
Дослідження практик, цінностей та суджень

Аналітичний документ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:

порівняння з ЄС та рекомендації

М
 істить усі результати опитування громадян, включаючи анкету

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯННЯ З ЄС ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ (АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ)
О
 писує основні результати соціологічного опитування ставлення громадян України до довкілля
Д
 емонструє, де це можливо, порівняння отриманих результатів
українського й аналогічного європейського опитування Євробарометру

Вересень 2018 року

Містить рекомендації щодо підвищення рівня імплементації екологічної складової Угоди, виходячи із важливості залучення пересічного громадянина до цього процесу та його ролі у ньому
Policy Paper

ENVIRONMENTAL PORTRAIT
OF THE UKRAINIAN CITIZEN:
Comparison with the EU and Recommendations

NMENTAL PORTRAIT
UKRAINIAN CITIZEN:

Executive Summary

ith the EU and Recommendations

y

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯННЯ З ЄС ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ. РЕЗЮМЕ (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
С
 тислий виклад ключових висновків та рекомендацій, що наведені в українській версії аналітичного документа
Р
 езюме підготовлене англійською мовою

September 2018

Екологічно свідомий громадянин —
запорука успішного виконання Угоди про
асоціацію, проект Ресурсно-аналітичного
центру «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

Турбота про довкілля

71% громадян демонструє одну або кілька екологічних
практик, найпоширеніша з яких — зменшення споживання
енергії (43,5%). Проте кожен десятий нічого не робить для
довкілля (10,4%).
П’ять найпоширеніших
еко-практик громадян
за останні 6 місяців

29% 29%
Відмова від купівлі
одноразових
пластикових
виробів

18

Користування
екологічно
чистішим
транспортом

23%
Зменшення
побутового
споживання
води

36%
Сортування більшої
частини сміття
для утилізації

43%

Зменшення споживання
енергії

71,1% респондентів втілювали 1-3, а 15,8% – 4-9
екологічних практик із запропонованого переліку. П’ятірка найпоширеніших екологічних практик громадян включає «зменшила(-в) споживання енергії» (43,5%), «сортувала(-в) більшу частину
сміття для утилізації» (35,7%), «обрала(-в) екологічно чистіший вид транспорту (пішки, на велосипеді…)» (29,3%), «уникала(-в) купівлі одноразових
пластикових виробів» (29,1%) та «зменшила(-в)
побутове споживання води» (23,2%). Обмеження
користування власною машиною та купівля продукції з еко-маркуванням отримали найнижчий
відсоток (7,5% та 13,2% відповідно). Викликає за-

непокоєння те, що 10,4% респондентів нічого не
робили із запропонованого переліку за останні 6
місяців, причому на Півночі та у Центрі ці цифри
сягають 17,5% та 13,3% відповідно.
Жінки виявились активнішими у втіленні практик
збереження довкілля. У цій групі респондентів,
порівняно з чоловіками, практично усі показники дещо вищі. Найбільше виділяються практики
зменшення споживання енергії (жінки – 46,2%,
чоловіки – 40,2%), зменшення побутового споживання води (жінки – 25,2%, чоловіки – 20,8%),
придбання продукції з еко-маркуванням (жінки –
16,0%, чоловіки – 9,9%),

Дослідження ставлення громадян України до довкілля
проводилось Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і довкілля». З цими та іншими результатами дослідження можна ознайомитись на нашому сайті www.rac.org.ua.
Соціологічне опитування проводилось методом “face
to face” інтерв’ю у період з 1 по 16 травня 2018 року

соціологічною агенцією «Фама» на замовлення та у
співпраці з Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство та довкілля». Усього опитано 2500 мешканців
України старших 15 років, на всій території України,
окрім тимчасово окупованих територій Донецької,
Луганської областей та АР Крим.

Суспільство і довкілля
2018: євроінтеграція як орієнтир

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
(КОМПЛЕКТ АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ)
Б
 уклет із 11 карток з основними висновками, діаграмами та
інтерпретацією отриманих результатів, а також їх первинні дані

Публічний діалог

24/09/2018 РОКУ
Результати дослідження були представлені під час прес-конференції «Екологічна свідомість
українців. Цифри та факти». У своєму виступі Остап Семерак, Міністр екології та природних
ресурсів України, назвав проведене дослідження великою ментальною перемогою і порівняв
його із еко компасом, який дає змогу реально оцінити чи в правильному напрямку рухається
державна екологічна політика.

Інформування

Для популяризації результатів дослідження серед широкої аудиторії підготовано відео-ролик «10 про 10: Екологічний портрет громадянина України», а
також створено серію жартівливої інфографіки «Слово Лосю».
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Залучення громадськості до процесу
імплементації Угоди про асоціацію

Ефективна імплементація Угоди про асоціацію потребує активного та консолідованого залучення громадськості. Громадянське суспільство є рушієм євроінтеграційних
процесів всередині країни: з одного боку його представники моніторять належне виконання Угоди, з іншого боку - проводять адвокаційну та просвітницьку діяльність.

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» є членом двох національних
платформ, що працюють задля успішної євроінтеграції України, - Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. У рамках Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Голова
правління центру координує роботу Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля
та зміна клімату».
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12/04/2018 РОКУ

У Брюсселі відбулося 6-те засідання
двосторонньої Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, в рамках якого
Наталія Андрусевич представила доповідь «Зміна клімату в контексті зобов’язань
відповідно до Паризької угоди: виклики та
можливості співпраці для ЄС та України”,
підготовлену експертами РГ5 УС ПГС.

19/06/2018 РОКУ
У Києві відбулася Асамблея Української
сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС, що мала сформувати новий персональний склад Платформи. За її результатами Наталія Андрусевич і надалі координуватиме роботу
РГ5 «Енергетика, транспорт, довкілля та
зміна клімату».
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство
і довкілля» з 2014 року є повноправним членом Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у
Брюсселі - неурядової організації, яка об’єднує провідні українські та європейські аналітичні
центри і має на меті консолідацію зусиль задля здійснення демократичних перетворень в Україні шляхом просування реформ та європейської інтеграції України.

27/02/2018 РОКУ

Голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» Наталія Андрусевич
брала участь в третій щорічній Українській Лабораторії в Європейському парламенті. Цього
року основою для обговорень став дискусійний документ «Відносини Україна-ЄС: Погляд за
горизонт. Як ми бачимо майбутнє європейської інтеграції?”
Членство в Європейському Екологічному Бюро дозволяє нам постійно тримати руку на пульсі
подій всередині ЄС. Представник Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» входить до Ради ЄЕБ.
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Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»
Поштова адреса: вул. Ак. Сахарова, 42, офіс 509
79026, м. Львів, Україна
Телефон/факс: +38 032 242 22 84
Електронна пошта: office@rac.org.ua
Веб-сторінка: www.rac.org.ua
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