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У випуску
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень-лютий 2021 року.
У січні 2021 року розпочалося шестимісячне головування Португалії у Раді ЄС, одним із напрямів її діяльності –
просування ЄС як лідера кліматичних дій. Відбулося 7-е засідання Ради асоціації між ЄС та Україною, започатковано Глобальний альянс із циркулярної економіки та ресурсоефективності, ЄС та ЮНЕП посилили співпрацю
з екологічних та кліматичних питань, підписано Угоду зелених міст. Проводилася законотворча діяльність з
посилення заборони торгівлі слоновою кісткою, відповідальності бізнесу за шкоду заподіяну правам людини
та довкіллю, запровадження жорсткіших правил споживання та переробки матеріалів в ЄС. Відбувся діалог з
Нідерландами щодо чистого повітря, опубліковано звіт про стан повітря в ЄС. У рамках Європейського зеленого курсу розпочаті консультації та проведено громадські слухання щодо відновлення екосистем, розробки нової Лісової стратегії та Стратегії щодо ґрунтів. ЄС інвестував 121 млн євро у проєкти Програми LIFE, а також
оприлюднено результати перевірки веб-сайтів на наявність «greenwashing».
Європейський зелений курс продовжує бути флагманом формування та розвитку кліматичної політики ЄС. Так,
схвалено висновки щодо кліматичної та енергетичної дипломатії ЄС, прийнято нову Стратегію ЄС з адаптації до
зміни клімату та нову Торговельну стратегію ЄС, ухвалено Регламент про створення Фонду відновлення та стійкості, досягнуто згоди щодо посилення механізму цивільного захисту зокрема і від катастроф, спричинених
зміною клімату. Європейська Комісія запустила новий європейський Баугаус, а також оприлюднено результати
досліджень про субнаціональні та недержавні кліматичні дії в ЄС.
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Довкілля
ПОРТУГАЛІЯ РОЗПОЧАЛА ГОЛОВУВАННЯ У РАДІ ЄС
#РадаЄС, #Головування, #Пріоритети
1 січня 2021 року розпочато шестимісячне головування Португалії у Раді ЄС під гаслом «Час діяти: за
справедливе, зелене та цифрове відновлення». У своїй Програмі Португалія визначила напрями головування:
1) стійка Європа – Сприяння відновленню, згуртованості та європейським цінностям,
2) зелена Європа – Просування ЄС як лідера кліматичних дій,
3) цифрова Європа – Прискорення цифрової трансформації для громадян та бізнесу,
4) соціальна Європа – Посилення та зміцнення європейської соціальної моделі,
5) глобальна Європа – Просування Європи, відкритої для світу.
Португалія також визначила три пріоритети головування:
– сприяння відновленню, яке опирається на кліматичний та цифровий переходи,
– імплементація Європейського стовпу соціальних прав ЄС як особливого елементу справедливого
та інклюзивного кліматичного та цифрового переходів,
– зміцнення автономії Європи, водночас залишаючи її відкритою для світу, відіграючи провідну роль
у кліматичних діях та просуваючи цифрову трансформацію на благо людям.
У Програмі головування Португалія зазначила, що для сприяння сталому та інноваційному відновленню пріоритет надаватиметься впровадженню Європейського зеленого курсу та зобов’язанням
щодо скорочення викидів парникових газів, посилення енергетичного переходу, сталої мобільності
та синій (морській) економіці.
Джерело новини: 2021PORTUGAL.EU

7-Е ЗАСІДАННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ
#Довкілля, #РадаАсоціаціїЄСУкраїна
11 лютого ЄС та Україна провели 7-е засідання Ради асоціації. Рада асоціації привітала зусилля України щодо реформування, але нагадала про важливість посилення зусиль для вирішення проблем у
галузі кліматичних дій та довкілля, як це передбачено Угодою про асоціацію та відповідно до Паризької угоди.
Рада асоціації відзначила прагнення України наблизити свою політику та законодавство до Європейського зеленого курсу. Обидві сторони привітали спеціальну зустріч між Виконавчим віцепрезидентом Тіммермансом та Прем’єр-міністром Шмигалем. Обговорювані сфери спільного інтересу включали: енергоефективність, водень, вугільні регіони у перехідному періоді, промислові альянси та архітектуру управління кліматом.
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Джерело новини: Рада ЄС, Рада ЄС
ЄС ЗАПОЧАТКУВАВ ГЛОБАЛЬНИЙ АЛЬЯНС ІЗ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ГлобальнийАльянс, #ЦиркулярнаЕкономіка, #Ресурсоефективність
22 лютого під час проведення 5-ої Асамблеї ООН з навколишнього середовища Європейський Союз,
Програма ООН з охорони навколишнього середовища та Організація ООН з промислового розвитку
заснували Глобальний альянс з циркулярної економіки та ресурсоефективності (GACERE). Об’єднуючи уряди та відповідні мережі й організації, GACERE прагне надати глобальний стимул для ініціатив,
пов’язаних із переходом до циркулярної економіки, ресурсоефективності, сталих практик споживан-

ня та виробництва. До Альянсу приєдналися одинадцять країн (Канада, Кенія, Колумбія, Нігерія, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Перу, Руанда, Чилі, Японія) та ЄС.
У рамках підготовки до 5-ої Асамблеї ООН з навколишнього середовища також представлено першу
узагальнюючу доповідь ЮНЕП «Укладення миру з природою: науковий план боротьби з надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з кліматом, біорізноманіттям та забрудненням».
Джерело новини: Європейська Комісія

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ТА ЮНЕП ПОСИЛИЛИ СПІВПРАЦЮ З КЛІМАТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПИ-

ТАНЬ
#Меморандум, #ЗмінаКлімату, #Біорізноманіття, #Довкілля
26 лютого Європейська Комісія та ЮНЕП підписали новий додаток до Меморандуму про взаєморозуміння (2014), в якому окреслили переглянуті сфери співпраці на 2021-2025 роки. Зокрема:
– удосконалення науково-політичного інтерфейсу та міжнародного управління довкіллям,
– підвищення кліматичної стійкості та нейтралітету з акцентом на сталу енергетику,
– пропагування здорових і продуктивних екосистем,
– розширення циркулярної економіки та ресурсоефективності,
– робота у напрямі до вільної від забруднення планети та покращення здоров’я.
Сторони підкреслили необхідність мобілізації всіх сфер суспільства для досягнення зеленого цифрового переходу до сталого майбутнього.
Джерело новини: Європейська Комісія

НОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБОРОНИ ТОРГІВЛІ СЛОНОВОЮ КІСТКОЮ В ЄС
#Біорізноманіття, #СлоноваКістка, #ЗаборонаТоргівлі
28 січня Європейська Комісія опублікувала проєкт заходів, спрямованих на ефективну заборону торгівлі слоновою кісткою в ЄС. Нелегальна торгівля слоновою кісткою викликає в ЄС занепокоєння, тому потребує перегляду чинних правил ЄС щодо торгівлі слоновою кісткою та підтвердження виконання зобов’язань ЄС стосовно подальших дій проти браконьєрства та торгівлі слоновою кісткою у
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всьому світі. Окрім того, це також випливає із зобов’язань, передбачених Стратегією ЄС з біорізно-

маніття до 2030 року.
Пропозиція Європейської Комісії фактично забороняє торгівлю слоновою кісткою за деякими винятками. Зокрема останні стосуватимуться музичних інструментів, законно придбаних до 1975 року, та
внутрішньої торгівлі антикваріатом в ЄС, що буде можливою лише за наявності дозволів. Також запропоновано спростити правила, які полегшують роботу правоохоронних органів.
Джерело новини: Європейська Комісія

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ІНІЦІЮЄ ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ ПРАВАМ ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЮ
#Довкілля, #ПраваЛюдини, #Відповідальність
27 січня парламентський Комітет з правових питань проголосував за проєкт законодавчої ініціативи,
в якому закликав Європейську Комісію терміново представити закон, який би визначив відповідальність компаній за завдану шкоду або за сприяння заподіянню шкоди правам людини та довкіллю, а
також гарантував жертвам доступ до засобів правового захисту. Таким чином європейські депутати
прокладають шлях до нового закону ЄС, який вимагав би від компаній дотримуватися стандартів
прав людини та довкілля в рамках своїх ланцюжків створення доданої вартості.
Окрім того, ініціатива містить пропозиції про:
– проведення належної перевірки компаніями та вимагає від них виявлення, вирішення та виправлення їх впливу на права людини та довкілля протягом усього ланцюжка створення доданої вартості,
– застосування правил до всіх компаній, що працюють на внутрішньому ринку ЄС, зокрема до тих,
що не входять до ЄС,
– встановлення санкцій за невиконання та гарантування юридичної підтримку жертв корпорацій у
третіх країнах,
– встановлення заборони на ввезення товарів, пов’язаних із серйозними порушеннями прав людини, такими як примусова чи дитяча праця.
Джерело новини: Європейський Парламент

ЄВРОДЕПУТАТИ ЗАКЛИКАЮТЬ ДО ЖОРСТКІШИХ ПРАВИЛ СПОЖИВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛІВ В ЄС
#Довкілля, #Цілі, #Використання, #Споживання, #Ресурси
Європейський Парламент у резолюції, прийнятій 9 лютого 2021 року, закликав до жорсткіших правил переробки та встановлення чітких цілей на використання і споживання матеріалів до 2030 року.
Євродепутати закликали Європейську Комісію встановити науково-обґрунтовані цілі 2030 року щодо
використання та споживання матеріалів, які б охоплювали увесь життєвий цикл товарів, що розміщуються на ринку ЄС. Вони також пропонують запровадити у 2021 році гармонізовані, порівнянні та
єдині показники циркулярності для матеріалів та споживчого сліду.
Інші ключові пропозиції євродепутатів включають:
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– запровадження заходів проти «greenwashing» та неправдивих екологічних вимог, а також законо-

давчих заходів для припинення практики, що призводить до запланованого зістарювання;
– відстоювання екологічного знаку ЄС як еталону екологічної стійкості;
– посилення ролі зелених державних закупівель шляхом встановлення мінімальних обов’язкових
критеріїв та цілей;
– включення принципів циркулярної економіки в національні плани відновлення держав-членів.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейський Парламент

ДІАЛОГ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ» МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТА НІДЕРЛАНДАМИ
#ЧистеПовітря, #Діалог
17 та 18 лютого Європейська Комісія проводить з Нідерландами діалог щодо поліпшення якості повітря та зменшення забруднення повітря в країні. Діалог зосереджується на основних викликах, з якими стикаються Нідерланди, таких як викиди від опалення житла, транспорту та сільського господарства. Особливий акцент робиться на співпраці між державним та приватним секторами, а також на
ролі міст, місцевих та регіональних органів влади, включаючи зелені державні закупівлі, зелене містобудування та інші зелені політики.
Діалог «Чисте повітря» зібрав національні органи влади, представників Європейської Комісії та по-

над 200 зацікавлених сторін. Його метою є об’єднання зацікавлених сторін для відкритих дискусій,
спрямованих на досягнення чистішого повітря в Нідерландах, а також у сусідніх країнах, які постраждали від викидів забруднення повітря. Це перший в історії ЄС повністю віртуальний діалог у рамках
ініціативи «Чисте повітря».
* З 2016 року відбулося сім діалогів про «чисте повітря»: в Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Словаччині, Угорщині та Чехії. Діалоги щодо чистого повітря є добровільними і держави-члени можуть
зв’язатися з Європейською Комісією, якщо вони зацікавлені в їх проведенні.
Джерело новини: Європейська Комісія
ДРУГИЙ ПРОГНОЗ ЩОДО ЧИСТОГО ПОВІТРЯ В ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Звіт, #Прогноз, #ЧистеПовітря
8 січня Європейська Комісія оприлюднила Звіт «Другий прогноз чистого повітря». Одним із ключових результатів якого є висновок про те, що повне впровадження законодавчих заходів ЄС стосовно
забезпечення чистого повітря може до 2030 року зменшити кількість передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря, на 55% порівняно з 2005 роком.
Звіт показує, що при повному впровадженні всього чинного законодавства більшість держав-членів
ЄС будуть спроможними виконати свої зобов’язання до 2030 року щодо скорочення викидів чотирьох із п’яти забруднювачів повітря – діоксиду сірки, оксиду азоту, неметанових летких органічних

сполук та дрібнодисперсного пилу. Викиди аміаку в сільському господарстві залишаються невирішеною проблемою у всіх випадках, проаналізованих у цьому звіті, і потребують вжиття додаткових заходів.
Отримані дані «Другого прогнозу чистого повітря» будуть використані при підготовці майбутнього
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Плану дій з нульового забруднення, який є складовою Європейського зеленого курсу.
Джерело новини: Європейська Комісія

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
#Європейський Зелений Курс, #Консультації , #Біорізноманіття, #Ґрунти, #Ліси
На початку 2021 року Європейська Комісія розпочала низку консультацій із громадськістю щодо нових стратегій, прийняття яких передбачено у рамках Європейського зеленого курсу. Зокрема:
– 25 січня розпочато онлайн консультації стосовно розроблення юридично обов’язкового докумен-

ту, який визначить цілі ЄС із відновлення європейської екосистеми до 2030 року. Його прийняття передбачене також і Стратегією ЄС з біорізноманіття до 2030 року,
– 25 січня розпочато онлайн консультації стосовно розроблення нової Лісової стратегії ЄС, яка буде
спиратися на Стратегію ЄС з біорізноманіття до 2030 р. Стратегія також буде спрямована на забезпечення здорових та стійких лісів, що суттєво сприяють досягненню цілей у галузі біорізноманіття та
клімату, зменшенню та контролю природних катастроф, забезпеченню засобів для існування та підтримці циркулярної біоекономіки та сільських громад,
– 2 лютого розпочато онлайн консультації стосовно розроблення нової Стратегії ЄС щодо ґрунтів.
Метою нової стратегії ЄС буде комплексне вирішення питань, пов’язаних із ґрунтом та землею, сприяння досягненню нейтралітету деградації земель до 2030 року. Стратегія враховуватиме такі пробле-

ми, як виявлення забруднених ділянок, відновлення деградованих ґрунтів, визначення умов для
їхнього хорошого екологічного стану та покращення моніторингу якості ґрунту.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЩОДО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВТРАТОЮ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА COVID-19
#ГромадськіСлухання, #Біорізноманіття, #COVID19
14 січня Комітет з охорони довкілля, громадського здоров’я та безпеки харчових продуктів провів
парламентські слухання «Перед обличчям шостого масового вимирання та зростання ризику пандемій: яка роль Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року».
Під час слухань обговорено проєкт звіту стосовно ролі Стратегії з біорізноманіття до 2030 року. У
проєкті звіту наголошується на необхідності розгляду усіх основних прямих рушіїв змін у природі та
висловлюється занепокоєння щодо деградації ґрунтів, впливу кліматичних змін та зменшення кількості комах-запилювачів. У ньому також розглядаються питання фінансування, інтеграції та механізму управління біорізноманіттям, участі у програмі «Зелений Еразмус», зосередженої на відновленні
та збереженні, а також наголошується на необхідності міжнародних дій, зокрема щодо управління
океанами.
Джерело новини: Європейський Парламент
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ЄВРОПЕЙСЬКІ МІСТА ПІДПИСАЛИ УГОДУ ЗЕЛЕНИХ МІСТ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Міста, #УгодаПроЗеленеМісто
Тринадцять міст з Греції, Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії та Фінляндії стали першими сторонами,
котрі підписали Угоду зелених міст продемонструвавши свою тверду прихильність зробити свої міста чистішими, здоровішими та ресурсо-ефективнішими до 2030 року.
Угода про зелене місто – це рух європейських міст, який прагне зробити міста чистішими та здоровішими. Приєднуючись до Угоди, мери погоджуються активізувати до 2030 року свої зусилля у п’яти
ключових сферах:
– повітря – суттєве покращення якості повітря шляхом наближення до керівних принципів якості повітря ВООЗ та найшвидше припинення виходу за межі стандартів якості повітря ЄС,
– вода – досягнення значного прогресу у покращенні якості водних об’єктів та ефективності водокористування,
– природа та біорізноманіття – значний прогрес у збереженні та підвищенні міського біорізноманіття, в тому числі за рахунок збільшення обсягу та якості зелених насаджень у містах, а також припинення втрат і відновлення міських екосистем,
– циркулярна економіка та відходи – просування до циркулярної економіки шляхом забезпечення
значного поліпшення поводження з побутовими відходами, значного зменшення утворення відходів

і захоронення сміття та значного збільшення повторного використання, ремонту та переробки,
– шум – суттєве зменшення шумового забруднення в містах та наближення до рекомендованих
ВООЗ рівнів.
Європейська Комісія офіційно запрошує мерів міст ЄС активізувати місцеві дії, щоб сприяти пришвидшенню імплементації екологічного законодавства ЄС та підтримувати досягнення екологічних амбіцій Європейського зеленого курсу. У свою чергу, Європейська Комісія буде підтримувати міста, у т.
ч. надаючи фінансування, а також сприяючи тіснішому спілкуванню між ЄС та місцевими політиками.
`Джерело новини: Європейська Комісія
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВЕБ-СТОРІНОК НА НАЯВНІСТЬ GREENWASHING
#Довкілля, #Споживання, #Greenwashing
У січні 2021 року Європейська Комісія та національні органи захисту прав споживачів оприлюднили
результати перевірки веб-сторінок, яка щорічно проводиться для виявлення порушень законодавства ЄС про споживання на інтернет-ринках. Уперше перевірка була зосереджена на «greenwashing» –
практиці, згідно з якою компанії заявляють, що роблять для охорони довкілля більше, ніж насправді
це є. Було проаналізовано «зелені твердження» в Інтернеті різних секторів бізнесу, таких як одяг,
косметика та побутове обладнання. Одним із висновків перевірки є виявлення зростання

«greenwashing», що спричинено зростанням прагнень споживачів все частіше купувати екологічно
безпечну продукцію. Національні органи захисту прав споживачів зауважили, що у 42% випадках
твердження були перебільшеними, хибними чи оманливими та потенційно можуть кваліфікуватися
як несправедлива комерційна практика згідно з правилами ЄС.
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Серед іншого перевірка засвідчила, що:
– у більшій половині випадків продавці не надали споживачам достатньої інформації для оцінки,
– у 37% випадках претензії стосувалися розпливчатості та загальних тверджень (таких як «свідоме»,
«екологічне», «стале»), які необґрунтовано формували враження споживачів, що товар не має негативного впливу на довкілля,
– у 59% випадках продавці не надали легкодоступних доказів на підтвердження своїх тверджень.
Джерело новини: Європейська Комісія

ПРОГРАМА LIFE ІНВЕСТУЄ 121 МЛН ЄВРО В ПРОЄКТИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, ПРИРОДИ ТА КЛІМАТУ
#Довкілля, #Природа, #ЗмінаКлімату, #ПрограмаLIFE
17 та 18 17 лютого Європейська Комісія оголосила про інвестиції у розмірі 121 мільйон євро для нових інтегрованих проєктів у рамках Програми LIFE. Фінансування збільшено на 20% порівняно з минулим роком, яке підтримало 12 масштабних екологічних і кліматичних проєктів в 11 державахчленах ЄС: Бельгії, Ірландії, Італії, Латвії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Угорщині та Франції.
Інтегровані проєкти покращують якість життя громадян, допомагаючи державам-членам виконувати
законодавство ЄС у шести сферах: природа, вода, повітря, відходи, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до зміни клімату. Очікується, що ці інтегровані проєкти спрямують значні додаткові кошти, допомагаючи державам-членам використовувати й інші джерела фінансування ЄС, включаючи сільськогосподарські, структурні, регіональні та науково-дослідні фонди, а також національні
фонди та інвестиції приватного сектору.
Джерело новини: Європейська Комісія
***
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Зміна клімату

ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО КЛІМАТИЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Висновки, #КліматичнаДипломатія, #ЕнергетичнаДипломатія
25 січня Рада ЄС прийняла Висновки «Кліматична та енергетична дипломатія ЄС: Впровадження зовнішнього виміру Європейського зеленого курсу». Висновки містять низку завдань і цілей кліматичної
дипломатії ЄС на наступні роки, серед яких:
– подальша підтримка впровадження Паризької угоди (зокрема сприяння приєднанню до угоди економічно розвинених держав, які не є членами ЄС, впровадженню національно визначених внесків,
національних стратегій низьковуглецевого розвитку, відновлення роботи Енергетичної Ради ЄССША);
– посилення роботи над питанням впливу зміни клімату та деградації довкілля на міжнародну безпеку та оборону (зокрема, в рамках Ради Безпеки ООН);

– сприяння міжнародному фінансуванню кліматичних дій, зокрема через Інструмент розвитку сусідства та міжнародної співпраці (NDICI), а також поширення сталих фінансових практик на основі таксономії сталих практик ЄС.
Серед пріоритетів енергетичної дипломатії є прискорення глобального енергетичного переходу,
енергоефективність, низьковуглецеві технології, інтеграція енергетичних систем, розбудова національних та міжнародних вуглецевих ринків, посилення міжнародної співпраці з питань «зеленого» водню для збільшення виробництва та створення можливостей імпорту водню тощо. До кінця
2021 року Європейська Комісія має напрацювати нову стратегію міжнародної енергетичної співпраці
для досягнення цілей, передбачених цими висновками, з наголосом на посилення енергетичних
партнерств та співпраці з державами-сусідами.
Джерело новини: Рада ЄС
НОВА СТРАТЕГІЯ ЄС З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #Адаптація, #Стратегія
24 лютого Європейська Комісія прийняла нову Стратегію ЄС з адаптації до зміни клімату. Її особливістю (порівняно зі Стратегією 2013 р.) є переміщення фокусу з розуміння проблеми на розробку рішень, а також на перехід від планування до реалізації заходів.
Стратегія визначає три цілі та пропонує низку заходів для їх досягнення:

– розумніша адаптація – що передбачає вдосконалення знань та управління невизначеністю зміни
клімату. Її досягнення включає розширення доступності даних, забезпечення більшої кількості та
кращих даних про кліматичні ризики та втрати, а також перетворення Climate-ADAPT на авторитетну
європейську платформу для знань про адаптацію;
– системніша адаптація – що передбачає підтримку розроблення політики на всіх рівнях управління
9
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та в усіх секторах економіки шляхом вдосконалення стратегій та планів адаптації, сприяння зростанню місцевого рівня як основи адаптації, інтеграції кліматичної стійкості в макрофіскальну політику та
просування природо-орієнтованих рішень для адаптації;
– швидша адаптація – що передбачає пришвидшення розроблення та впровадження адаптаційних
рішень, зменшення ризику, пов’язаного з кліматом, подолання кліматичного розриву і забезпечення
доступності та стійкості прісної води.
На глобальному рівні стратегія передбачає впровадження дій щодо збільшення підтримки міжнародної стійкості та готовності до зміни клімату, нарощування міжнародних фінансів для створення стійкості до зміни клімату, посилення глобальної взаємодії та обмінів.

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

РЕГЛАМЕНТ ПРО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА СТІЙКОСТІ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #ФондВідновленняТаСтійкості
12 лютого Європейський Парламент та Рада ЄС прийняли Регламент (ЄС) 2021/241 про створення
Фонду відновлення та стійкості, який лежить в основі плану відновлення ЄС. Це дасть 672,5 млрд
євро грантів і позик для державних інвестицій та реформ у 27 державах-членах. Згідно з новим регламентом, держави-члени повинні визначити у своїх національних планах відновлення та стійкості
послідовний пакет реформ та інвестиційних проєктів, що охоплює шість сфер політики:


зелений перехід,



цифрова трансформація,



розумне, стале та інклюзивне зростання та робочі місця,



соціально-територіальна згуртованість,



здоров’я та стійкість,



політика щодо майбутнього покоління, дітей та молоді, включаючи освіту та навички.

Ключові вимоги стосуються також зелених і цифрових цілей ЄС. Щонайменше 37% асигнувань кожного плану повинні підтримувати зелений перехід та щонайменше 20% цифрову трансформацію.

Крім того, усі заходи, включені до планів держав-членів, повинні дотримуватися принципу «не завдавати значної шкоди» для захисту екологічних цілей ЄС.
Джерело новини: Рада ЄС, Європейський Парламент

КУРС ЄС НА ВІДКРИТУ, СТАЛУ ТА РІШУЧУ ТОРГОВЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ТорговельнаПолітика
18 лютого Європейська Комісія прийняла Комюніке «Перегляд торговельної політики – Відкрита,

стала та рішуча торговельна політика» та Додаток «Реформування СОТ: До сталої та результативної
багатосторонньої торговельної системи», визначивши нову стратегію ЄС зі встановлення консенсусу
щодо торговельної політики, заснованої на відкритості, сталості та наполегливості.
Торгова політика ЄС зосередиться на трьох основних цілях:
– підтримка відновлення та фундаментальної трансформації економіки ЄС відповідно до його зеле10
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них та цифрових цілей;
– формування правил для більш сталої та справедливої глобалізації;
– збільшення спроможності ЄС з реалізації своїх інтересів та забезпечення своїх прав.
Для досягнення цих цілей Європейська Комісія зосередиться на реформуванні СОТ, підтримці зеленого переходу та просуванні відповідальних і сталих ланцюгів створення доданої вартості, сприянні
цифровому переходу та торгівлі послугами, посиленні регуляторного впливу ЄС, поглибленні партнерських відносин ЄС із сусідніми країнами, посиленні фокусу ЄС на імплементації та забезпеченні
виконання торговельних угод і забезпеченні рівних умов для бізнесу ЄС.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ДОСЯГНУТО ЗГОДИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЄС
#ЗмінаКлімату, #ЦивільнийЗахист, #ПриродніТехногенніКатастрофи
8 лютого Рада ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої згоди з посилення механізму
цивільного захисту в ЄС. Запропоновані нові правила дозволять ЄС та державам-членам бути краще
підготовленими до природних та техногенних катастроф. Пропозиції також визначають фінансування механізму цивільного захисту в контексті багаторічної фінансової основи на 2021-2027 роки.
Запропоновані правила також покращать запобігання та готовність до ризиків катастроф. Європейська Комісія у співпраці з державами-членами визначатиме та розроблятиме цілі ЄС на стійкість до
стихійних лих у сфері цивільного захисту. Ці необов’язкові цілі будуть викладені в рекомендаціях
комісії та базуватимуться на поточних і перспективних сценаріях, включаючи дані про минулі події та
вплив кліматичних змін на ризики катастроф.
Джерело новини: Рада ЄС

НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАУГАУС

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #НовийЄвропейськийБаугаус
У січні 2021 року Європейська Комісія розпочала фазу проєктування європейської ініціативи «Новий
європейський Баугаус» – екологічного, економічного та культурного проєкту, який поєднує дизайн,
сталість, доступність та інвестиції для досягнення цілей та завдань Європейського зеленого курсу.
Основними цінностями Нового європейського Баугаузу є сталість, естетичність та інклюзивність. Метою етапу проєктування є використання процесу співтворчості для вивчення ідей, визначення найбільш нагальних потреб та викликів, а також для зв’язку зацікавлених осіб.
Однією з ініціатив є присудження премії «Новий європейський Баугаус» для реалізації нових європейських ідей щонайменше у п’яти державах-членах ЄС шляхом використання коштів ЄС на націона-

льному та регіональному рівнях. Метою наступного етапу є розповсюдження ідей та концепцій Нового європейського Баугаусу за допомогою нових проєктів, створення мереж та обміну знаннями в
Європі та за її межами.
Джерело новини: Європейська Комісія
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ЗВІТ ПРО СУБНАЦІОНАЛЬНІ ТА НЕДЕРЖАВНІ КЛІМАТИЧНІ ДІЇ В ЄС
#ЗмінаКлімату, #Звіт, #КліматичніДії
Субнаціональні та недержавні ініціативи відіграють важливу роль у кліматичних діях, а кількість зобов’язань щодо нульових викидів парникових газів швидко зростає серед субнаціональних та недержавних суб’єктів, – один з висновків нової доповіді, підготовленої на замовлення Європейської Комісії. Станом на жовтень 2020 року, 36% всього населення ЄС проживає в містах або регіонах,
які визначили цілі щодо нульових викидів. Крім того, понад 130 ініціатив міжнародного співробітництва зосереджуються на амбітному скороченні викидів парникових газів у всіх секторах ЄС.
Поряд із цілями та діями на національному рівні, діяльність субнаціональних та недержавних суб’єктів стає все більш значущою в ЄС. Дані показують, що у 2016 році близько 40% викидів парникових
газів в ЄС були покриті коротко- та середньостроковими цілями (2020-2030) окремих суб’єктів, включаючи міста, регіони та компанії. Хоча прямий вплив на скорочення викидів парникових газів складно виміряти, значні результати були забезпечені ініціативами, спрямованими на непрямий внесок у
скорочення викидів, а література вказує на те, що окремі європейські міста досягли значного прогресу у виконанні своїх цілей на 2020 рік.
Джерело новини: Європейська Комісія
***
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