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Нові умови імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері
довкілля та зміни клімату, як-от переміщення фокусу з реформування сфери в контексті
євроінтеграції на національний порядок денний реформ, об’єднання Міністерств екології та
енергетики, поява нових зовнішніх факторів впливу (наприклад, Європейський зелений курс),
вимагають перегляду підходів до виконання екологічної та кліматичної складової Угоди.
Мета аналітичної записки – виявити, які фактори (політичні, інституційні, правові,
технічні, фінансові) впливають на виконання чи гальмування імплементації положень Угоди
про асоціацію в частині довкілля та зміни клімату, а також визначити, що можна зробити
саме сьогодні, щоб екологічна та кліматична складова Угоди виконувалась не просто для
звітування чи галочки, а таким чином, щоб принести максимальну користь для охорони
довкілля в Україні.
Серед політичних факторів впливу на ефективне виконання Угоди відіграє політичне
лідерство, можливість не поверхневого, а докорінного реформування тієї чи іншої сфери,
вплив зовнішньополітичних факторів, посилення ролі Європейського Союзу в імплементації
Угоди. Більшість правових та інституційних факторів випливають з питання не-членства
України в ЄС, а це означає необхідність особливих правових підходів до впровадження
європейського законодавства в Україні. Не менш важливими є фінансові та економічні
фактори: імплементація Угоди про асоціацію потребує значних прямих видатків на всіх етапах
процесу. Очікуваним результатом ефективної імплементації секторальних екологічних актів
(відходи, вода, повітря тощо) є глибоке реформування відповідних ринків, що, у свою чергу,
потребує значних інвестицій (у технології, бізнес-процеси, освіту).
В умовах, коли Угода про асоціацію між Україною та ЄС перестала бути драйвером
для екологічних та кліматичних реформ, виникає системне (світоглядне) запитання: “Що
для нас Угода про асоціацію сьогодні?” Угода як контрольна карта національних реформ –
одна з можливих відповідей на це питання. Маючи конкретні національні цілі, визначені
пріоритети в усіх сферах, Угоду про асоціацію можна використовувати як своєрідний
орієнтир, “контрольний перелік”, з яким потрібно звірятись при проведенні реформ у тій чи
іншій сфері. Але якщо дивитись у майбутнє, відповідь на питання про роль Угоди про
асоціацію в проведенні національних реформ має стати предметом публічної дискусії за участі
усіх стейкхолдерів.

Для покращення
імплементації
Угоди про
асоціацію
потрібні нові
механізми
Беручи до уваги вплив різних факторів на формування і просування євроінтеграційного
порядку денного у сфері довкілля та зміни клімату, можна запропонувати декілька
механізмів покращення імплементації Угоди про асоціацію за сучасних умов:

(1) СТВОРЕННЯ “РАМОК АПРОКСИМАЦІЇ” – створення уніфікованого механізму імплементації
екологічного та кліматичного законодавства, який можна закріпити через прийняття
спеціального нормативного акта, що визначить загальний підхід до апроксимації. Такий
документ може стосуватися різних сфер співпраці між Україною та ЄС, окрім тих, де самою
Угодою передбачені спеціальні режими (торгівля, енергетика). Нормативний акт можна
прийняти у форматі Керівних рекомендацій Мін’юсту.

(2) ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЄС - більш активна роль ЄС у виконанні Угоди про асоціацію є важливою
для ефективної імплементації Угоди. Окрім “домашнього завдання” України є сфери, в
яких потрібен постійний діалог та співпраця між Україною та ЄС. Це стосується тих питань,
де:
• в України виникають труднощі з імплементацією (наприклад, необхідність вироблення
спільних підходів чи спеціальних інструментів),
• необхідне додаткове фінансування (мережа NATURA 2000),
• проблема виходить за межі України, має загальноєвропейський чи глобальний контекст
(наприклад, зміна клімату, ГМО, Чорне море).

(3) ПРО-АКТИВНА ПОЗИЦІЯ УРЯДУ УКРАЇНИ – Уряд України повинен бути активно залучений до
формулювання пріоритетів міжнародної технічної допомоги, яка надається Європейським
Союзом.

(4) ПРАКТИЧНИЙ ФОКУС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ – імплементація директив і регламентів не має
завершуватись чи обмежуватись етапом транспозиції відповідних європейських норм в
українське законодавство. Проте для практичної реалізації майбутнього законодавства,
особливо для імплементації секторальних директив, процес має супроводжуватись
детальним економічним і соціальним прогнозом, а також підкріплюватись впровадженням
конкретних фінансових інструментів.

(5) ПОСИЛЕННЯ ІНШИХ РЕФОРМ – проведення реформ у сфері довкілля та зміни клімату не
може бути успішним без посилення інших горизонтальних реформ, таких як
децентралізація, судова реформа, боротьба з корупцією, діджиталізація.

(6) СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПОЛІТИКИ – для забезпечення
перекладів актуального європейського законодавства, узгодження термінології,
відслідковування останніх тенденцій європейської політики і законодавства було б
доцільно створити та забезпечити постійну діяльність Центру європейського
законодавства і політики.

(7) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ –
необхідно системно вирішити питання оновлення тих чи інших положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, а також питання контролю за виконанням положень Угоди.
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