У ФОКУСІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС
РІЧНИЙ ЗВІТ / 2020 РІК

Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля»

ХТО МИ?

Проєкти у 2020 році
 Європейський зелений курс:
можливості та загрози для
України, Міжнародний фонд
“Відродження”
 Атомна адвокація – Прозоре
керівництво щодо імплементації міжнародних угод
у ядерній сфері, Ойкобюро,
Федеральне міністерство
сталості і туризму Австрії

Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля» –
неприбуткова громадська
аналітична організація, створена
у 2006 році для проведення
незалежних досліджень та
навчально-інформаційних
заходів в Україні та регіоні
Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії.

Візія
Довкілля і людина є в центрі
державної політики.

 Екологічний компонент
Ініціативи прозорості видобувних галузей, Міжнародний фонд “Відродження”

Цінності

Фінансові
результати

Професійність, толерантність,
креативність, ідейність,
відкритість.

Витрати – 1 234 000 грн

Місія

Програми

Довкілля 3D – актуальна
аналітика задля якісних змін
у суспільстві.

Доходи – 1 234 000 грн

 Європейські інтеграційні
процеси у сфері довкілля
 Права людини і довкілля

 Європейський зелений курс:
формування майбутнього
країн Східного Партнерства,
Фонд імені Фрідріха Еберта
 Роль громадянського суспільства країн Східного
партнерства у просуванні
кліматичних цілей в контексті Європейського зеленого курсу, Представництво
Фонду Конрада Аденауера в
Україні
 Європейський зелений курс
в Україні: від стратегій до
конкретних дій, Міжнародний фонд “Відродження”

 Соціально-трудові виклики
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Хто ми?

КОМАНДА

Андрій Андрусевич
Старший
аналітик

Наталія Андрусевич
Голова
Правління

Координатор програми
«Права людини
і довкілля»

Координаторка програми
«Європейські інтеграційні процеси
у сфері довкілля»

Олеся Хоронжук
Головний
бухгалтер

Зоряна Козак
Старший
аналітик

Координаторка програми
«Соціально-трудові виклики»

Анастасія Онопрійчук
Комунікаційна
менеджерка
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Команда

ЧЛЕНСТВО В МЕРЕЖАХ ТА АСОЦІАЦІЯХ
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Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство
і довкілля” є членом низки мереж та асоціацій
і впродовж 2020 року брав активну участь у їх
роботі.
Українська сторона Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС: голова правління центру
Наталія Андрусевич є координаторкою РГ5
“Енергетика, транспорт, довкілля і зміна клімат”:
участь у засіданнях, підготовка заяв, діалог з
органами влади.

Українська національна платформа Форуму
громадянського суспільства Східного
партнерства: долучення до ініціативи з підготовки
аналітичного документа щодо кліматичної та
екологічної стійкості Східного партнерства.

Офіс зв’язку аналітичних центрів у Брюсселі:
діалог з європейськими інституціями, проведення
спільного заходу, участь у поточній діяльності
офісу.

Європейське екологічне бюро: старший аналітик
центру Андрій Андрусевич є членом правління
ЄЕБ, участь у поточній діяльності.

Дорадча група з сталого розвитку і торгівлі:
участь у поточній діяльності, підготовка заяв,
участь у двосторонньому засіданні групи.

Асоціація “ЕнергоТранспарентність”: діяльність
у рамках спільних проєктів, участь у поточній
діяльності.
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Членство в мережах та асоціаціях

Розділ І.
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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГО КУРСУ

У випадку синхронізації Україною низки своїх інструментів і практик у транспортній сфері, зокрема щодо смарт технологій, загальна політика українського уряду щодо діджиталізації матиме по-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ
КУРС – ДИНАМІЧНИЙ
ПЛАН ДІЙ ЄС

зитивний вплив на це питання. У цьому контексті може стати актуальною співпраця між Україною

з виробництва кукурудзи та ріпаку в Україні, які показали перевищення допустимих викидів пар-

та ЄС для отримання досвіду використання смарт технологій в населених пунктах на рівні міст.

никових газів при вирощуванні обох культур93. З 2018 року такі розрахунки повинні проводитись
на постійній основі. Крім того, в червні 2021 року вводиться в дію нова директива ЄС, що значно

Відмова від широкого використання автомобільного транспорту для перевезення вантажів та па-

посилить вимоги до зменшення викидів парникових газів94.

сажирів в ЄС дасть можливість для розвитку в Україні нових залізничних маршрутів, портів, транспортних залізничних чи морських хабів.

З прийняттям Європейського зеленого курсу та схваленням стратегії «Від ферми до виделки»
можна очікувати посилення заходів з дотримання екологічного законодавства та обмеження ім-

(г) Загрози

порту до ЄС.

Розвиток ринку електромобілів в ЄС і, відповідно, заповнення ринку України вживаними електромобілями з Європи, з одного боку матиме позитивний вплив на зменшення забруднення в містах,
проте, з іншого боку, використання для зарядки електромобілів «брудної» електроенергії та проблема утилізації акумуляторів може привести до нових екологічних проблем в Україні.
Прагнення ЄС до скорочення перевезення вантажів автомобільним транспортом з метою зменшення викидів може мати вплив на видачу дозволів для українських автоперевізників, яка й без
того є проблемною.
Розвиток внутрішнього водного транспорту в Україні потребуватиме вирішення низки екологічних питань, пов’язаних із побудовою нових водних шляхів (E-40, зокрема проведення стратегічної
екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля ) чи експлуатацією створених раніше (канал Дунай-Чорне море, зокрема вирішення проблемних питань із Румунією).

Аналітичний документ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ К УРС:
МОЖ ЛИВОСТІ ТА
ЗАГРОЗИ Д ЛЯ УКРАЇНИ
Квітень 2020
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС:МОЖ ЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ Д ЛЯ УКРАЇНИ

АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ | КВІТЕНЬ 2020|
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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГО КУРСУ

окремими державами-членами. Такий підхід є об’єктивною причиною щодо обмеженої компетенції України в прийнятті НДТМ, тому потребує спеціального механізму застосування розроблених
та прийнятих Європейською Комісією довідників НДТМ.
Включення кліматичних, енергетичних вимог і вимог циркулярної економіки до найкращих доступних технологій та методів управління, виробництва хімічних речовин, недотримання рівня
екологічних стандартів ЄС, як і подальше зволікання Україною впровадження останніх, вплине
на обмеження імпорту товарів з України, як таких, що вироблені з недотриманням екологічних
стандартів. ЄС може застосувати до таких товарів обмежувальні заходи фінансового характеру

Угодою про асоціацію. Це стосується, наприклад, хімічної продукції та косметики, які, вочевидь,
будуть у центрі уваги щодо її екологічності.
Однак найбільшою загрозою, як бачиться зараз, є запровадження механізму карбонового коригування імпорту , що може стати проблемою для всіх українських виробників. Не виключена ситуація, що всі українські товари мають «вуглецевий слід», зокрема через використання електроенергії, що виробляється на теплових електростанціях. А дотримання екологічних вимог, пов’язаних
з великими спалювальними установками, залишається на надзвичайно низькому рівні, зокрема
через високі фіксовані витрати на встановлення необхідного обладнання.

(наприклад, застосувати механізм карбонового коригування імпорту).
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У грудні 2019 року Європейський Союз розпочав
впровадження Європейського зеленого курсу
(ЄЗК) – ініціативи, спрямованої на досягнення
кліматично нейтральної Європи до 2050 року
та декарбонізації енергетики, транспорту,
сільського господарства, промисловості.
Україна заявила про наміри долучитись до
Європейського зеленого курсу. Тому нам
було важливо проаналізувати, що ж таке
Європейський зелений курс, як він стосується
України, які можливості створює.

Що зробили?
У рамках проєкту “Європейський зелений курс:
можливості та загрози для України” за підтримки
Міжнародного фонду “Відродження” спільно з
Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій і Діксі груп проаналізували
ЄЗК з точки зору можливостей і загроз для
України, підготували аналітичний документ,
обговорили основні висновки та рекомендації з
стейкхолдерами та зробили окрему брошуру з
рекомендаціями для бізнесу.
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Основні продукти
Аналітичний документ “Європейський зелений
курс: можливості та загрози для України”,
2020
Policy paper “European Green Deal: opportunities
and threats to Ukraine”, 2020
Рекомендації “Європейський зелений курс:
рекомендації для бізнесу”, 2020
Он-лайн презентація аналітичного документа
“Європейський зелений курс: знати, щоб
діяти” (26 травня 2020 року)
Он-лайн дискусійний майданчик “Зелений
вектор України: не проґавити можливості” (16
червня 2020 року)
Он-лайн захід “Європейський зелений курс:
чому бізнесу важливо знати про нього” (7
липня 2020 року)
Серія інфографік “Європейський зелений
курс – це …”, “Європейський зелений курс:
можливості та загрози”

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС: СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Наша діяльність сприяла публічному дискурсу
з питань Європейського зеленого курсу та
формуванню урядової позиції з питань
долучення до ЄЗК та підготовці
позиційного документа, а також розвитку
дискусії у бізнес-середовищі.
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Європейський зелений курс: стратегічний рівень
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2.3. ПРИКЛАД
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА
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Антверпен (Бельгія): Адаптація до надмірно
високих температур повітря
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Зображення 2: Найменші температури у місцях з зеленими насадженнями та водою.

Джерела:
• https://climate-adapt.eea.europa.eu/help/share-your-info/general/adapting-to-heat-stress-in-antwerpbelgium-based-on-detailed-thermal-mapping/#challenges_anchor
• https://livingroofs.org/introduction-types-green-roof/blue-green-roof-cities-stormwater/
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ЄЗК сприятиме озелененню міст
та зробить життя в них екологічно
безпечним та комфортним
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Додатково:
• https://climate-adapt.eea.europa.eu/help/share-your-info/general/adapting-to-heat-stress-in-antwerpbelgium-based-on-detailed-thermal-mapping/#solutions_anchor

Зображення 1: Південна частина Антверпену, 24 липня 2012 року.

Проблема:

Значне підвищення температури в місті,
що негативно позначається на здоров’ї та
добробуті громадян, збільшує витрати на
охолодження та лікування. У 2008-2017 роках у
м.Антверпен вдвічі збільшилась кількість днів

з аномально високою температурою (згідно
з дослідженням, проведеним Європейським
центром здоров’я імені Коперника)2. До кінця
сторіччя очікується їх збільшення у 10 разів.

2.4. ПРИКЛАД
УКРАЇНСЬКОГО МІСТА
Рівне: програма озеленення міста
Проблема:

Рішення:

Для досягнення результату, рішення
передбачає дії на трьох рівнях: (а) міста, (б)
локальному та (в) індивідуальному. Ключове
рішення полягало у внесенні змін до
будівельних норм, які тепер вимагають:
• Усі нові чи ремонтовані дахи з нахилом
менше 15% та площею понад 20 м2
повинні обов’язково мати озеленення.
Це значно знижує температуру даху та
охолоджує повітря шляхом утримання та
випаровування дощової води. Окрім того,
озеленення дахів посилює термоізоляцію
будівель.

• Усі нові приватні подвір’я та паркувальні
майданчики повинні бути зеленими та
водопроникними. На подвір’ях площею
менше 60 м2 може бути тверде покриття
лише на площі 20 м2, а на подвір’ях понад
60 м2 – не більше 1/3 площі. Всі відкриті
приватні місця для паркування повинні
мати водопроникне трав’яне покриття.
• Більшість будівель в місті – історичні,
із заштукатуреними фасадами. Під час
ремонту їх слід малювати у світлі кольори,
бажано білий (для відбиття сонячного
світла).

Рішення:

Зменшення кількості зелених зон у місті
внаслідок міського будівництва, невиконання
органами місцевого самоврядування робіт із
благоустрою зелених зон.
В українських містах лише кілька років
тому розпочалось точкове впровадження
елементів практичної адаптації до змін

клімату, і часто такі проєкти є не частиною
спільної стратегії, яку реалізують влада,
бізнес та громадяни, а швидше окремими
рішеннями у сфері міського озеленення для
зменшення температури в місті, організації
“точок прохолоди” та затінення як захисту
від теплового стресу, облаштування дощових
садків та інших.

Приклад ГО ”Сад історій” у Рівному
доводить, що громада може досягнути
успіху у системному озелененні міста. Все
почалось з розуміння того, що недостатньо
просто саджати дерева. Треба впливати на
місцеву політику. Необхідне комплексне

налагодження роботи комунального господарства у сфері озеленення та благоустрою
шляхом громадського впливу. Інфраструктуру
занедбаного міського парку Грабник площею
2,8 га планується відновити за рахунок коштів
із бюджету участі (2,5 млн. грн).

2.5.
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2. Дні, коли максимальна температура була понад + 30 Со, а мінімальна +18 Со.
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Ініціатива діє уже кілька років і досягла
успіхів у локальних підходах до збільшення
кількості зелених насаджень. У Рівному
тепер є Програма розвитку та збереження
зелених насаджень міста Рівного на 20192023 роки. Її розробили Управління житловокомунального
господарства,
ГО
«Сад
історій» та Рада реформ Рівного. Заходи,
передбачені Програмою, це: проведення
інвентаризації та паспортизації зелених
насаджень, надання пріоритету вуличним
насадженням міста; озеленення міста Рівного
за допомогою підбору асортименту рослин,
які будуть стійкими до впливу різноманітних
антропогенних факторів; створення нових
зелених зон загального, обмеженого та
спеціального призначення в житлових
районах міста, які активно розбудовуються

(Щасливе, Басів Схил); створення проєктів
побудови
та
реконструкції
об’єктів
благоустрою
зеленого
господарства
з
урахуванням чинних державних будівельних
норм, потреби населення та досвіду
європейських країн, інших міст України.

3.3. ПРИКЛАД
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА
Дублін (Ірландія): Інформаційна кампанія
як частина міської стратегії з енергоефективності

При
міському
виконавчому
комітеті
створено постійно діючу Раду з озеленення.
Представників громадськості й експертів
у ній майже стільки ж, як і посадовців та
депутатів. Основними функціями Ради будуть
моніторинг і аналіз стратегії озеленення міста,
дій міської влади та профільних комунальних
підприємств у цьому напрямку; перевірка
правильності обрізки дерев та участь в
оцінюванні стану вікових дерев, пропозиції
до бюджету на озеленення.

очистили територію від бруду та місяць
займались
висаджуванням
квітів
та
овочів. Сад облаштували піддонами, на які
поставили розмальовані горщики з квітами
та овочами. Для створення конструкцій саду
використовується в основному вторсировина
– ящики, піддони, використані порожні
ємності. До появи будь-яких спонсорів,
витрати брали на себе. Проте у цілому
облаштування Самосаду сталось завдяки
соціальному капіталу: спільними зусиллями,
ідеями, технічно та фінансово.
До перетворення Самосаду долучилась і
організація 350.org у рамках Дня кліматичних
дій у червні 2017 року ми спробували

донести до місцевих жителів необхідність
взаємодіяти з владою стосовно проблем змін
клімату, а також показати, що громадськість
має вплив. Було здійснено озеленення на
прикладі міського садівництва, декоративне
облаштування саду, змонтовано та підключено
справжню сонячну електростанцію на будівлі
подільської
санітарно-епідеміологічної
служби, підключено розумне LED освітлення,
що буде працювати від енергії сонця;
встановлено контейнери для сортування
сміття, зібрано велопарковку та проведено
вело майстер класи, змонтовано сцену для
різних подій та оновлено дерев’яний помост
під деревом, вилікувано цінне дерево, що є
символом скверу Самосад.

Зображення 4: Постери, розроблені до Геловіну

Зображення 3: Парк на Грабнику
Джерело:
• https://treestory.in.ua.

2.5. НАСТУПНІ КРОКИ
ДЛЯ МІСТ

НИЙ
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Міста можуть ефективно здійснювати
адаптацію до зміни клімату через:
1. Стратегічні чи політичні рішення і
процеси, зокрема:

• Розробку
стратегій
з
адаптації
до
зміни клімату з врахуванням останніх
європейських тенденцій щодо адаптації
до зміни клімату. Власне нова стратегія ЄС
з адаптації до зміни клімату має слугувати
прикладом, які питання в стратегіях

Проблема:

Низька поінформованість про використання
енергії в місті, зокрема самими мешканцями.
На думку міської влади, реалізація заходів з
модернізації будівель та енергоефективності
неможлива,
поки
громадяни
мають

абстрактне уявлення про використання та
втрати енергії і не демонструють моделей
активної поведінки для покращення ситуації
у цій сфері.

Рішення:

Провести низку недорогих інформаційних
кампаній під загальною назвою “Think Energy”
для сприяння досягнення цілей, встановлених
міською стратегією з енергоефективності.
Кампанія була доручена комунальній установі
Codema (виконує роль міського агентства
з енергоефективності), а самі інформаційні
кампанії були перш за все спрямовані на
працівників комунальних установ. Основним
завданням було примусити працівників
задуматись про використання енергії на
робочому місці (усього щоденно в Дубліні
працює близько 1,500 людей у комунальних
установах). Очікувалось, що це змінить їх
щоденні звички на більш енергоефективні.

чення дітей (наприклад, через конкурси
малюнків). Окрім того, в рамках кампанії був
розроблений «Набір для енергоефективності
вдома» (складається із шести приладів,
включаючи
детектори
втрати
тепла,
індикатори використання електроенергії
різними
приладами
вдома,
термометр
для холодильника та морозильної камери,
домашній термометр). Такі набори мешканці
можуть позичити в одній із 67 громадських
бібліотек.

Інформаційні кампанії включали дискусії в
обідні перерви, можливість покрутити педалі
велосипеду для роботи різних видів ламп,
підтримку «послів» (людей, які демонструють
нові практики всередині колективу), залу-

У цілому, за час кампанії споживання енергії
в комунальних установах зменшилось на 13%,
хоча це також пояснюється впровадженням
й інших заходів у рамках стратегії міста з
енергоефективності.
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Зображення 18: Самосад на Подолі у Києві

Одна із кампаній була проведена під час
святкування Геловіну та використовувала
адаптовані постери відомих фільмів жахів.

День кліматичних дій співорганізований 350.org та активними
міськими ініціативами у 2017 та 2018 роках, об’єднував більше 30 міст
України, щоб донести до місцевих жителів необхідність взаємодіяти
з владою стосовно проблем змін клімату, а також показати, що громадськість має вплив на місцеві кліматичні рішення.

Бокс. Щоб сприяти вирішенню міських
проблем
саме
шляхом
використання
природоорієнтованих рішень Лабораторія
інноваційного розвитку ПРООН в Україні

минулого року розробила квест «Сафарі для
громад».12 Восени 2019 року інструментарій
проєкту був протестований у Києві – дводенна
пригода об’єднала 5 команд, кожна з яких

11. https://mistosite.org.ua/ru/events/den-dii-v-samosadi.
51
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Хоча політика євроінтеграції і долучення до ЄЗК
здійснюється на національному рівні, багато
елементів ЄЗК мають місцевий вимір. Вони
є дуже важливими і для місцевої влади, і для
самих міст. Перш за все, мова йде про питання
адаптації до зміни клімату, енергоефективності,
розвитку ВДЕ, транспорту в містах, збереження
біорізноманіття, сталого харчування, зменшення
забруднення довкілля, відходи. Міста можуть вже
сьогодні орієнтуватись у своєму стратегічному
розвитку на останні європейські тенденції щодо
озеленення усіх сфер суспільного життя, та
робити відповідні практичні кроки. Саме тому
важливо працювати з питаннями ЄЗК не лише
на двосторонньому чи загальнодержавному
рівні, а й допомогти містам йти в ногу з їх
європейськими колегами.

14

У фокусі: Європейський зелений курс | Річний звіт

Що зробили?
У рамках ініціативи кліматичної організації
350.org ми проаналізували, які елементи ЄЗК
мають стосунок до міст, які інструменти можуть
використовувати наші міста, знайшли успішні
приклади у восьми сферах з міст ЄС та України,
підготували рекомендації з кожного елемента
ЄЗК. Напрацювання оформили у вигляді
брошури та презентували під час онлайн заходу
для представників міст.

Основні продукти
Брошура “Вісім ідей для зелених міст України”,
2020
Он-лайн вебінар “Європейський зелений курс:
що це і як його застосовувати на місцевому
рівні?” (10 вересня 2020 року)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС: РІВЕНЬ МІСТ

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Публікація стала основою для вироблення
рекомендацій для органів місцевої влади під час
місцевих виборів восени 2020 року та підвищила
поінформованість та інтерес міст до питань ЄЗК.
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Аналитический документ

ЕЗК и инициативы
по борьбе с изменением климата

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС:
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
будет влиять на Грузию, Молдову и Украину в
контексте выполнения соглашений об ассоциации, а также на все шесть стран ВП в отношении изменения условий торговли, формулирования и достижения климатических целей. В
большинстве стран ВП на правительственном
уровне пока отсутствует реакция на вызовы и
возможности ЕЗК для регионального сотрудничества и двусторонних отношений, что означает необходимость анализа ЕЗК, его возможного влияния в странах.

Экологическая политика стран Восточного
партнерства в условиях ЕЗК

Гражданское общество всегда было локомотивом прогрессивных изменений в странах Восточного партнерства, включая экологические и
климатические вопросы. На данном этапе неправительственные организации имеют уникальную возможность посредством ЕЗК и в связи с

формированием новой повестки дня ВП сделать
экологические и климатические вопросы приоритетными для своих стран, интегрировать их во
всевозможные политики и сферы жизни.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЗАКОН
юридически закрепит цель о климатической нейтральности
ЕС к 2050 году.

Цель настоящего аналитического документа – предоставить гражданскому обществу в
странах ВП информацию об ЕЗК и возможностях, которые он создает для экологической
трансформации и сотрудничества в рамках
обновленного формата ВП. Документ также
содержит рекомендации для представителей
правительств стран Восточного партнерства,
ЕС, гражданского общества, бизнеса, доноров
в отношении продвижения целей ЕЗК и усиления роли неправительственных организаций в
этом процессе.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПАКТ
вовлечение граждан и всех слоев общества в действия по
борьбе с изменением климата.

ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН ПО КЛИМАТУ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА
мероприятия по сокращению нетто выбросов
парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Курс закреплен в Коммюнике «Европейский зеленый
курс» 11 декабря 2019 года, и базируется, с одной стороны,
на уже существующих политиках и законодательстве в
сферах ЕЗК, с другой стороны, для его имплементации
будут разработаны новые стратегии, планы,
законодательство, преимущественно в 2020-2021 годах.

Ноябрь 2020
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ | НОЯБРЬ 2020
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ | НОЯБРЬ 2020

13

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС:
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Восстановление природы ЕС:
основные цели к 2030 году
не менее 30% видов и местообитаний достигают благоприятного
природоохранного статуса или демонстрируют положительную тенденцию

обновляемый водород и экологически чистые

ких отраслей, политики устойчивых товаров,

виды биотоплива и биогаза) в тех секторах, где
электрификация затруднена.

предоставления достоверной информации о
них, обеспечения поставок экологически безопасного сырья, использования потенциала
цифровой трансформации, которая является

В интегрированной энергетической системе
водород способствует декарбонизации экономики. Европейская Комиссия предусмотрела трехэтапный переход7 к постепенному развитию экономики чистого водорода,
учитывая особенности разных отраслей промышленности.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МОБИЛИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ЧИСТОЙ И
ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ.
Цель промышленной политики ЕС – устойчивая промышленность и обеспечение более
чистых, экологически безопасных производственных циклов.
Достижение целей ЕС в области климата и
окружающей среды требует новой промышленной политики, основанной на экономике

ключевым фактором достижения целей зеленого курса, и других вопросов круговой эконо-

Видение ЕЗК относительно реформирования
промышленности конкретизируются по трем
ключевым направлениям: поддержка глобальной конкурентоспособности промышлен-

сокращение не менее чем на 50% потерь
питательных веществ из удобрений

ности ЕС и равных условий игры как внутри ЕС,
так и во всем мире, обеспечение климатиче-

не менее 10% сельскохозяйственных угодий
с богатым биоразнообразием ландшафтов

ской нейтральности Европы к 2050 году и формирование цифрового будущего Европы.
Европейская Комиссия также определила
меры, направленные на уменьшение воздействия промышленности на климат. Среди прочего, предусмотрена поддержка инициативы
по производству стали с нулевыми выбросами СО2, предотвращение «утечки углерода»,

внедрение в 2021 году механизма углеродной
корректировки импорта8. Особое внимание
уделяется устойчивости товаров и услуг на

трансформации промышленности относительно декарбонизации и модернизации энергоем-

протяжении всего их жизненного цикла, в т. ч.
их устойчивого потребления, предупреждения

Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe
(08.07.2020, COM(2020) 299 final).

сокращение не менее чем на
20% использования удобрений

не менее 25000 км рек ЕС возвращено в
состояние свободного течения

высажено 3 млрд
деревьев

мики.

замкнутого цикла, ускорения перехода промышленности на постоянную модель инклюзивного роста. ЕЗК определил общее видение

7

сокращение на 50% общего
использования химических пестицидов

8

Communication from the Commission to the European Parliament, the
European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A New Industrial Strategy for
Europe (10.03.2020, COM(2020) 102 final).
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Несмотря на задекларированное увеличение приоритетности вопросов окружающей
среды и изменений климата в политике ВП
на следующий период, пока нет оснований
предполагать о существенных изменениях форматов сотрудничества – скорее
следует ожидать более системных и целенаправленных усилий по ранее начатым
линиям сотрудничества в экологической,
энергетической и климатической сфере, c
существенным увеличением финансовой
поддержки, а также интеграцию вопросов
ЕЗК в другие сферы сотрудничества (трансграничное и региональное сотрудничество,
научно-образовательную сферу, развитие
гражданского общества и другие).

не менее 25% сельскохозяйственных земель ЕС
обработываются органическими методами

чужеродными видами. Мероприятия по восстановлению биоразнообразия неотъемлемо интегрируются и в другие политики ЕС. Так,

НУЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: АМБИЦИЯ
НУЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВОБОДНОЙ ОТ

для возвращения природы на сельскохозяйственные угодья предусматривается увеличить органическое земледелие и обогащение
биоразнообразием ландшафтов на сельскохо-

ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.
Цель политики ЕС по вопросам нулевого загрязнения – быстрое и эффективное сокра-

зяйственных землях. Обращается внимание
на необходимость принятия выигрышных ре-

щение загрязнения окружающей среды.

шений в сфере производства энергии (в т. ч.
использование потенциалов энергии океана,
морского ветра, ферм с солнечными батареями и устойчивой биоэнергетики), учитывая во-

Свободная от токсичных веществ окружающая среда – еще одна амбициозная цель ЕЗК.

просы защиты биоразнообразия и экосистем.
15

сокращение на 50% количества видов из
Красного списка, которым угрожают
инвазивные чужеродные виды

Из Совместного коммюнике следует, что,
как и раньше, значительная часть усилий ЕС
в рамках двустороннего формата ВП будет
фокусироваться на помощи партнерам в

Для ее достижения определены вопросы, требующие усиленного внимания и реформирования. В частности:
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2.3. СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЦЕЛЯХ ЕЗК
В РАМКАХ
ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА:
ВОЗМОЖНЫЕ
ФОРМАТЫ И ФОРМЫ
РАБОТЫ
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разработке и внедрении соответствующего
национального законодательства и политик. На многостороннем уровне эти шаги будут дополняться обменом опытом реформ
– как европейским в реализации собственных целей ЕЗК, так и опытом стран ВП между
собой. Кроме секторальных региональных
встреч, посвященных определенным тематическим приоритетам и собирающих преимущественно ответственных чиновников из
стран региона, можно ожидать мероприятия
и для других аудиторий – Совместное коммюнике, в частности, делает акцент на развитие контактов между бизнесами стран ВП
и ЕС, а также визиты по обмену опытом по
вопросам циркулярной экономики.
Подобная деятельность будет осуществляться в рамках проектов технического
сотрудничества – как страновых, так и региональных, например, ныне действующих
EU4Environment, EU4Climate, E5P, EU4Energy
Governance, EU Water Initiative+ (см. Приложение 3), планы которых уже частично адаптированы с учетом задач ЕЗК.
Особый интерес в регионе, очевидно, будет
вызывать дальнейшая работа по созданию доступных инструментов финансовой
поддержки зеленых инноваций, учитывая,
что сложности с привлечением необходимых огромных объемов инвестиций назы-
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Європейський зелений курс: Східне партнерство

Прагнення глобального лідерства ЄС та амбіції
досягнення кліматичної нейтральності Європи
до 2050 року означає поширення політики
озеленення не лише на держави-члени ЄС, а й
на найближчих сусідів Європейського Союзу,
зокрема і через політику Східного партнерства
(СхП). Очевидно, що ЄЗК матиме значний
вплив не лише на майбутні пріоритети СхП,
а й на кліматичну і екологічну політику країн
СхП – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Молдови та України. Саме тому було важливо
проаналізувати взаємозв’язок політики СхП та
ЄЗК у контексті його впливу на країни СхП.

Що зробили?
У рамках проєкту “Європейський зелений
курс: формування майбутнього країн Східного
Партнерства” за підтримки Фонду імені Фрідріха
Еберта ми проаналізували вплив ЄЗК на політику
СхП та екологічну політику країн СхП, а також
підготували рекомендації для представників
урядів держав СхП, ЄС, громадянського
суспільства, бізнесу, донорів щодо просування
цілей ЄЗК та посилення ролі неурядових
організацій в цьому процесі.
У рамках проєкту “Роль громадянського
суспільства країн Східного партнерства у
просуванні кліматичних цілей в контексті
Європейського зеленого курсу” за підтримки
Представництва Фонду Конрада Аденауера в
Україні ми сформулювали бачення майбутнього
розвитку кліматичної політики країн СхП, ролі та
місця у цьому процесі громадських організацій,
а також передумови ефективної кліматичної
політики під впливом ЄЗК.

18
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Основні продукти
Аналітичний документ “Європейський
зелений курс: формування майбутнього
Східного партнерства. Екологічна політика
країн Східного партнерства в умовах ЄЗК.”
(англійською та російською мовами)

Аналітичний документ “Кліматична політика
та громадянське суспільство: Майбутнє
країн Східного партнерства в контексті
Європейського зеленого курсу” (українською,
російською та англійською мовами)

Онлайн захід “Формування майбутнього країн
Східного партнерства: Європейський зелений
курс та його вплив на екологічну політику (4
грудня 2020 року)

Онлайн захід “Майбутнє кліматичної
політики країн Східного партнерства. Вплив
Європейського зеленого курсу та роль
громадськості” (15 грудня 2020 року)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС: СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Дослідження та заходи мали вплив на активність
громадянського суспільства країн СхП.
Представники громадських організацій розпочали
готувати дослідження щодо впливу ЄЗК в їхніх
країнах.
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Екологічний компонент
ІПВГ: міжнародний досвід
та рекомендації
для України

Питання важливості розкриття екологічної інформації
розглядалося та досліджувалося багатосторонніми
групами зацікавлених сторін, зокрема у країнах Латинської Америки. Рекомендацію щодо включення
видобувними підприємствами у звітність ІПВГ інформації про викиди парникових газів запропонувала
БГЗО Тринідад і Тобаго. В Гондурасі існує ініціатива
зі створення спільної платформи різноманітних ініціатив щодо прозорості та підзвітності, яка дозволяє
інтегрувати різні типи інформації, серед яких є й екологічна інформація.11 Мексика здійснила дослідження
«Екологічні та соціальні аспекти, які слід розкрити в
контексті ІПВГ у Мексиці»,12 відповідно до якого виділено перелік інформації, що може надаватися Мексикою у звіті ІПВГ, а саме: екологічне законодавство
та контролюючі органи; плата за видачу екологічних
дозволів; плата за використання природних ресурсів;
плата за невиконання екологічного законодавства та
норм та / або за шкоду навколишньому середовищу;
екологічні податки; платежі за екологічні дозволи на
субнаціональному рівні.

Розділ І.
Міжнародно-правове
забезпечення розкриття
інформації з екологічних
питань в рамках Ініціативи
прозорості видобувних галузей

Аналітичний документ

11

БГЗО Колумбії визнала за необхідне дослідити екологічні платежі у видобувному секторі та розробити
методику розкриття цієї інформації у наступному звіті
ІПВГ. Наприкінці 2014 року Національна комісія ІПВГ
Колумбії погодилася створити робочу групу з питань
довкілля. Ця група була уповноважена дослідити
можливі методології щодо включення екологічної інформації до майбутніх національних звітів ІПВГ. Хоча
екологічні платежі не були включені до Першого звіту
ІПВГ Колумбії (2013 р.), протягом 2015 року Робоча
група провела спеціальні дослідження, які дозволили:
а) визначити доступність інформації; б) оцінити її стан;
в) оцінити суттєвість виплат та г) визначити вплив
(витрати та вигоди) від наявності цих статей у наступних звітах.13
Спеціальне дослідження щодо практики розкриття
екологічної інформації у національних звітах ІПВГ проводив і Міжнародний секретаріат Ініціативи прозорості видобувних галузей.14

Towards socio-environmental transparency. Analysis of EITI processes in Latin America and the Caribbean: lessons and proposals. // Latin American Civil Society Network of Extractive Industries (LACSNEI), 2016.

12

Aspectos Ambientales y Sociales para Divulgar en el Contexto EITI Mexico (2020); Anexo 1 a los Informes EITI México 2017 y 2018 ().

13

Сторінка ІПВГ Колумбії: https://eiti.org/colombia.

14

Coverage of environmental information in EITI reporting: A review of how some EITI countries are covering environmental information in EITI reporting. – EITI International Secretariat. November 2017.
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екологічного законодавства та суми сплачених державі штрафів.20
Філіппіни у Звіті ІПВГ, представленому в 2015 році,
охоплюють деякі обов’язкові екологічні витрати, серед яких внески в екологічний цільовий фонд та фонд,
що здійснює моніторинг стану довкілля, а також витрати на ліквідацію наслідків діяльності шахт (рекультивацію). Окрім того, соціальні та екологічні витрати
розподіляються за компаніями та включають щорічні
витрати відповідно до їх річного плану екологічного
управління.21

ному та субнаціональному рівнях, сплату зборів за
користування землею, водою та за забруднення
повітря26. М’янма у національному Звіті ІПВГ серед
платежів видобувних компаній розкриває суми,
сплачені Міністерству екології та лісових ресурсів,
при отриманні ліцензії на ведення видобувної
діяльності27.

Висновки
і рекомендації

Велику увагу до екологічних платежів у своїх звітах
приділяє Вірменія22. У контекстуальній частині надано
роз’яснення щодо існуючих типів і методів здійснення нарахування екологічних платежів.23 Зокрема розкривається деталізована інформація щодо екологічного податку, який сплачується в державний бюджет з
метою формування грошових засобів, необхідних для
впровадження екологічних заходів,24 об’єктом оподаткування якого є:
викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря,
скиди шкідливих речовин та/або сполук у водні
ресурси,
відходи надрокористування, виробництва та споживання,
товари, що завдають шкоди довкіллю.25
Монголія у Звіті ІПВГ за 2014 рік показує платежі
за екологічну санацію, рекультивацію на національ-

20

Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú). Períodos 2015 y 2016 // EITI Perú, 9 de febrero de 2018.

21

Elevating transparency. The 2nd PH-EITI Report (FY2013) // Philippine-EITI, 2015; Volume II of the PH-EITI Country Report 2015 // Philippine-EITI, 2015.

22

Національний сайт ІПВГ Вірменії: https://eiti.org/armenia.

23

Second EITI Report of Armenia, 2018 (English).

22

24

Calculation of the environmental tax // EITI-Armenia.

25

З 01.01.2018 у зв’язку зі вступом у дію Податкового кодексу Республіки Вірменія природоохоронні платежі та платежі за природокористування, як і процедура їх сплати, замінені екологічним податком. Окрім п. б ст. 3 Закону «Про
ставки природоохоронних платежів» від 20.12.2006, який був чинним по 31 грудня 2020 р. (п.7 ч.1 ст.445 Податкового кодексу Республіки Вірменія від 04.10.2016).

26

Mongolia Ninth EITI reconciliation report 2014 // Mongolia Ninth EITI, 2015.

27

Extractive industries transparency initiative. 5th MEITI Report // EITI Myanmar, 2019.
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Розділ IІ.
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Ініціатива прозорості видобувних галузей і довкілля

У 2019 році був прийнятий новий стандарт ІПВГ
на міжнародному рівні. Стандарт, серед іншого,
розширив зміст екологічної інформації, яка має
надаватись компаніями. Таким чином звітність
у рамках ІПВГ може стати одним із основних
інструментів забезпечення вільного доступу до
екологічної інформації, яка стосується діяльності
видобувних підприємств. Проте формулювання
вимог є досить широким і, відповідно, країни самі
визначатимуть, яку інформацію (як статистичну,
так і описову) подаватимуть компанії. Визначення
конкретних даних для України вимагає
детального аналізу набору екологічної інформації,
який готується/збирається компаніями.

Що зробили?
У рамках проєкту “Екологічний компонент
Ініціативи прозорості видобувних галузей в
Україні” за підтримки Міжнародного фонду
“Відродження” ми проаналізували можливий
зміст екологічного наповнення звітів ІПВГ
України, розробили проєкт “екологічного
стандарту” ІПВГ та запропонували рекомендації
щодо включення інформації з екологічних питань
до майбутніх звітів ІПВГ України.
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Основні продукти
Аналітичний документ “Екологічний компонент
ІПВГ: міжнародний досвід та рекомендації для
України”
Презентація “екологічного стандарту” ІПВГ під
час засідання БГЗО
Серія інфографіки щодо ІПВГ та його
екологічної складової

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ
ГАЛУЗЕЙ І ДОВКІЛЛЯ

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Проєкт “екологічного стандарту” може
стати основою для майбутньої роботи
щодо просування включення інформації з
екологічних питань до майбутніх звітів ІПВГ
України. Було започатковано діалог між
різними зацікавленими сторонами (державними
органами, компаніями, громадськістю) щодо
включення екологічних питань до звітів ІПВГ
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Стратегія ЄС з інтеграції енергетичної системи

Енергетика *
та енергоефективність

Назва: Живлення кліматично нейтральної економіки:
Стратегія ЄС з інтеграції енергетичної системи
Дата, номер документа: 8.07.2020, COM (2020) 299 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: немає

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ
СТРАТЕГІЇ

На відміну від вертикальних енергетичних ланцюгів
виробництво-споживання (електроенергія, нафтопродукти,
газ тощо), інтегрована енергетична система передбачає
координоване планування та функціонування енергетичної
системи «в цілому», взаємопов’язуючи носії, інфраструктуру
та сектори споживання.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ
збільшення вдвічі частки ВДЕ в електроенергетиці
до 55-60% у 2030 р. (до 84% у 2050 р.);
збільшення частки електроенергії в опаленні
до 40% у 2030 р. (до 50-70% у 2050 р.);
створення 1 млн зарядних станцій для електромобілів
до 2025 р.;
скорочення частки природного газу у газоподібних видах
палива до 20% у 2050 р..

Стратегія виділяє три концептуальні засади інтегрованої
енергетичної системи: «циркулярна» енергетична система
(навколо поняття енергоефективності), підвищення
електрифікації кінцевого споживання та використання
відновлюваного і низьковуглецевого палива, включаючи
водень, в установках кінцевого споживання.
Стратегія визначає шість груп завдань, спрямованих на
подолання основних бар’єрів для інтеграції енергетичної
системи:

Зелене сільське
господарство

сприяння використанню відновлюваних та
низьковуглецевих видів палива, включаючи водень,
у секторах, які важко піддаються декарбонізації;
реформування енергетичних ринків для цілей
декарбонізації (включаючи оподаткування);
посилення інтеграції енергетичної інфраструктури
(включаючи газові мережі);
посилення діджиталізації енергетичних систем та їх
кібербезпеки.

Стратегія має на меті прискорити перехід до інтегрованої
енергетичної системи, беручи до уваги різні стартові позиції
держав-членів ЄС.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ

пріоритетність застосування принципу
енергоефективності (наприклад, шляхом перегляду
коефіцієнту первинної енергії за Директивою 2012/27/ЄС
про енергоефективність);
посилення електрифікації споживання та відновлюваних
джерел енергії (зокрема, через розвиток вітрової
енергетики на морях, електрифікації опалення
будівель, посилення інфраструктури для ВДЕ в рамках
транс’європейської транспортної та енергетичної мереж);

Воднева стратегія для кліматично нейтральної Європи;
План відновлення від наслідків пандемії;
Таксономія сталого фінансового сектору (Регламент (ЄС)
2020/852);
Ініціативна «Хвиля реновації»;
План дій з циркулярної економіки.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Короткі факти про стратегію

*

Назва: Стратегія від ферми до виделки. Задля справедливої,
здорової і дружньої до довкілля продовольчої системи
Дата, номер документа: 20.05.2020, COM (2020) 381 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: План дій

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ
Головними цілями стратегії є зменшення екологічного та
кліматичного сліду продовольчої системи ЄС і зміцнення її
стійкості, забезпечення продовольчої безпеки в умовах зміни
клімату та втрати біорізноманіття, здійснення глобального
переходу до конкурентоспроможного сталого розвитку та
використання зацікавленими особами нових можливостей.

Стратегія визнає дослідження, інновації, інвестиції та
технології, консультаційні послуги, обмін даними, знаннями та
навичками ключовими рушіями переходу до сталої, здорової
та екологічно чистої продовольчої системи.

Промислова
стратегія

Стала
мобільність

Біорізноманіття

Нульове
забруднення

ЄС як глобальний лідер *

Назва: Перегляд торговельної політики – Відкрита,
стала та рішуча торговельна політика
Дата, номер документа: 18.02.2021, COM (2021) 66 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: «Реформування СОТ: До сталої та результативної
багатосторонньої торговельної системи»

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ
Торговельна політика ЄС зосередиться на трьох основних
цілях у середньостроковій перспективі:
підтримка відновлення та фундаментальної трансформації
економіки ЄС відповідно до його зелених та цифрових цілей;
формування правил для більш сталої та справедливої
глобалізації;
збільшення спроможності ЄС з реалізації своїх інтересів
та забезпечення своїх прав (за необхідності – автономно).

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ
скорочення загального використання та ризику хімічних
пестицидів на 50%;
скорочення використання більш небезпечних хімічних
пестицидів на 50%;
зменшення втрат поживних речовин щонайменше на 50%;
скорочення використання добрив щонайменше на 20%;
скорочення загального продажу антимікробних
препаратів для сільськогосподарських тварин
та аквакультури на 50%;
використання щонайменше 25% сільськогосподарських
угідь під органічне виробництво;
скорочення вдвічі кількості відходів харчових продуктів
на особу населення на роздрібному та споживчому рівнях;
100% доступ до швидкісного широкосмугового Інтернету
в сільській місцевості до 2025 р..

Для досягнення цих цілей Європейська Комісія зосередиться
на шести сферах:
реформування СОТ;
підтримка зеленого переходу та просування відповідальних
і сталих ланцюгів створення доданої вартості;
сприяння цифровому переходу та торгівлі послугами;
посилення регуляторного впливу ЄС;
поглиблення партнерських відносин ЄС із сусідніми
країнами, зокрема із Західними Балканами та країнами,
що уклали з ЄС договори про посилену і всеохоплюючу
зону вільної торгівлі;
посилення фокусу ЄС на імплементації та забезпеченні
виконання торговельних угод і забезпеченні рівних умов
для бізнесу ЄС.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
План дій з циркулярної економіки;
Спільна сільськогосподарська політика;
Стратегія з біорізноманіття до 2030 р.;
Хімічна стратегія сталості.

Сприяння глобальному переходу до такої продовольчої
системи – основний напрям зовнішньої політики ЄС, який
включатиме міжнародну співпрацю та торгову політику ЄС,
розвиток зелених альянсів на двосторонніх, регіональних
та багатосторонніх форумах. ЄС намагатиметься включити
у всі двосторонні торговельні угоди амбіційний розділ
щодо торгівлі та сталого розвитку. Він посилить співпрацю

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Зелене сільське
господарство

Фінанси

ЄС як глобальний
лідер

Енергетика
та енергоефективність

Промислова
стратегія

Стала
мобільність

Біорізноманіття

Нульове
забруднення

Зелене сільське
господарство

Немає

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Нова промислова стратегія;
Європейський кліматичний пакт;
Кліматичний цільовий план.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Ключові факти та цифри про стратегію
Стратегія у запитаннях і відповідях
Інфо-картка про реформу СОТ
Відкрита стратегічна автономія

*Напрями Європейського зеленого курсу

Фінанси

ЄС як глобальний
лідер

Зміна клімату

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

ЄС буде продовжувати співпрацювати з партнерами для
просування цього порядку денного торговельної політики,
але за необхідності працюватиме автономно.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ

Оновлена торговельна політика ЄС також базується на
концепції «відкритої стратегічної автономії» (OSA). Концепція
відображає прагнення ЄС окреслити власний курс на

Сторінка стратегії
Короткі факти про стратегію

Європейський
зелений
курс

світовій арені, захищаючи та зберігаючи свої інтереси
і цінності. Концепція охоплює принципи:
стійкості та конкурентоспроможності для посилення
економіки ЄС;
сталості та справедливості, що відображають потребу
у відповідальних і чесних діях ЄС;
рішучості/наполегливості та співпраці на основі правил,
за допомогою яких ЄС демонструє свою прихильність до
міжнародної співпраці та діалогу, водночас готовність
до боротьби з несправедливістю, використання автономних
інструментів для реалізації своїх інтересів там, де це буде
необхідним.

До кожної сфери Європейська Комісія окреслила конкретні дії,
які необхідно впровадити. Напрями реформування СОТ Комісія
визначила в окремому документі, долученому в якості додатка
до комюніке.

*Напрями Європейського зеленого курсу

Зміна клімату
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курс

у таких ключових сферах, як добробут тварин, боротьба з
антимікробною стійкістю та ін.

Стратегія окреслює основні напрями реформування
продовольчої системи ЄС:
забезпечення сталого виробництва продуктів харчування;
забезпечення продовольчої безпеки;
стимулювання сталих практик харчової промисловості,
оптової та роздрібної торгівлі, готельних послуг та послуг
громадського харчування;
просування сталого споживання їжі та сприяння переходу
до здорового, сталого харчування;
зменшення втрат їжі та утворення відходів;
боротьба з харчовим шахрайством протягом усього
ланцюга постачання продуктів харчування.

*Напрями Європейського зеленого курсу

Зміна клімату

Нова торговельна стратегія ЄС

Стратегія «Від ферми до виделки»

Європейський
зелений
курс

Енергетика
та енергоефективність

Промислова
стратегія

Стала
мобільність

Біорізноманіття

Нульове
забруднення

Фінанси

Зелене сільське
господарство

ЄС як глобальний
лідер

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

ТАЙМЛАЙН ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
Нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату

Зміна клімату *

Назва: Формування кліматично стійкої Європи –
Нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату
Дата, номер документа: 24.02.2021, COM (2021) 82 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: немає

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ
Нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату визначає
шлях до вищих амбіцій із кліматичної стійкості: у 2050 р.
ЄС буде повністю адаптованим до невідворотних
наслідків зміни клімату. Нова стратегія переміщує фокус
з розуміння проблеми на розробку рішень з адаптації
до зміни клімату, а також на перехід від планування до
реалізації заходів.
Стратегія визначає три цілі та окреслює заходи для їх
досягнення:
розумніша адаптація – передбачає вдосконалення
знань та управління невизначеністю зміни клімату та
її наслідків. Досягнення цієї цілі здійснюватиметься
за допомогою 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;

Нова промислова стратегія
Промислова *
стратегія

Назва: Нова промислова стратегія для Європи
Дата, номер документа: 10.03.2020, COM (2020) 102 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: немає

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ
СТРАТЕГІЇ
Стратегія встановлює бачення майбутнього розвитку
промисловості: чистіша, циркулярна, цифрова і
конкурентоспроможна. Прискорити перехід промисловості
на сталу модель інклюзивного зростання – основне завдання
нової промислової політики ЄС.
Нова промислова стратегія має три пріоритети (драйвери):
підтримка глобальної конкурентоспроможності
промисловості ЄС;
досягнення кліматично нейтральної Європи у 2050 році;
формування цифрового майбутнього ЄС.
Головними елементами стратегії є сім так званих
«фундаментальних речей»:
забезпечення визначеності (цифровий та глибший єдиний
ринок);
створення рівних глобальних ринкових умов;
підтримка промисловості для досягнення кліматичних
цілей;
побудова більш циркулярної економіки;
підтримка промислових інновацій;
навчання та профпереорієнтація;
інвестиції та фінансування переходу.

Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року

Біорізноманіття*

Назва: Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року –
Повернення природи у наше життя
Дата, номер документа: 20.05.2020, COM(2020) 380 final
Тип документа: Комюніке Європейської Комісії
Додатки: План дій

ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТИ
ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

Європейський
зелений
курс

2. План з відновлення природи ЄС, що полягає
у зміцненні правових рамок ЄС, відновленні
ґрунтових екосистем, збільшенні кількості лісів,
відновленні доброго екологічного стану морських
та прісноводних екосистем, озелененні міських
зон тощо.

промисловості ЄС. ЄС планує й далі підтримувати так звані
«промислові екосистеми».
Стратегія тісно пов’язана з іншими програмними документами
у відповідних сферах ЄЗК. Саме в Новій промисловій стратегії
було передбачено створення Європейського альянсу за
чистий водень, введення посади Головного інспектора з
питань торгівлі, підтверджено плани щодо запровадження
механізму карбонового коригування імпорту.
Стратегія передбачає прийняття низки програмних
документів (стратегій та планів) у дотичних галузях, зокрема
стратегій щодо чистої сталі, фармацевтики, текстилю тощо.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ

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.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ
щонайменше 37% асигнувань національних планів
відновлення та стійкості повинні бути спрямовані на
кліматичні заходи, що охоплюють як пом’якшення
наслідків, так і адаптацію зусиль.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ

системніша адаптація – передбачає підтримку
розроблення політики на всіх рівнях управління 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 – передбачає всебічне
пришвидшення адаптації. Це включає розроблення
та впровадження адаптаційних рішень, зменшення
ризику, пов’язаного з кліматом, подолання
кліматичного розриву і забезпечення наявності,
доступності та стійкості прісної води.

Стратегія ЄС з біорізноманіттяі до 2030 року;
Стратегія “Від ферми до виделки”;
Хвиля реновацій для Європи;
Нова промислова стратегія;
Європейський кліматичний пакт;
Кліматичний цільовий план.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Climate-ADAPT
Стратегія у запитаннях і відповідях

*Напрями Європейського зеленого курсу

Зміна клімату
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Нульове
забруднення

Зелене сільське
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ЄС як глобальний
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Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

Немає

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Важливим елементом Нової промислової стратегії є захист
внутрішнього ринку ЄС від недобросовісної конкуренції
ззовні, пов’язаної з державними субсидіями в іноземних
державах, низькими вимогами (у тому числі екологічними
та кліматичними) до товарів та послуг. Нова промислова
стратегія також спрямована на посилення автономності

План дій з циркулярної економіки;
Стратегія про формування цифрового майбутнього
Європи;
Стратегія сприяння малим та середнім підприємствам;
Аналіз та План дій для усунення бар’єрів на спільному
ринку.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Короткі факти про стратегію
Сторінка стратегії на сайті Єврокомісії

*Напрями Європейського зеленого курсу

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, ЯКИХ ЄС
ПЛАНУЄ ДОСЯГТИ ДО 2030 РОКУ

Стратегія містить два основні елементи:
1. Покращення та розширення мережі заповідних
територій і побудова Транс-європейської
природної мережі.

Європейський
зелений
курс

Європейський
зелений
курс

30% cуші і 30% моря мають стати заповідними;
на 50% скоротиться використання пестицидів;
25% с/г земель – під органічним виробництвом;
3 млрд дерев висаджено;
25 тис км річок відновлено до стану природної
течії;
1/3 усіх заповідних територій ЄС – строго
охоронювані.

Зміна клімату
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Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ
ДОКУМЕНТАМИ

Основні дії здійснюватимуться на усіх рівнях:
локальному (напр. розробка планів з міського
озеленення для міст з населенням більше 20 тис);
національному (напр. розробка морських
просторових планів);
рівні ЄС (напр. розробка Лісової стратегії ЄС,
оновлення стратегії ЄС з ґрунтів);
глобальному (напр. торговельні угоди,
міжнародний порядок денний управління
океанами, Конвенція ООН з біологічного
різноманіття).

Стратегія «Від ферми до виделки»;
Спільна сільськогосподарська політика;
План дій з органічного землеробства;
План дій з нульового забруднення повітря, води
та ґрунтів;
Тематична стратегія ЄС з ґрунтів.
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Короткі факти про стратегію
Основна сторінка щодо стратегії на сайті Європейської комісії

*Напрями Європейського зеленого курсу
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Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»
в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.
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Таймлайн Європейського зеленого курсу

Що зробили?

Щоб синхронізувати українську політику з
новими тенденціями зеленої трансформації та
вибрати пріоритети та інструменти для співпраці
з ЄС, необхідне розуміння процесу, цілей та
завдань ЄЗК, постійний моніторинг розробки та
виконання документів у рамках ЄЗК, залучення
громадянського суспільства до спільної роботи
та просування цілей ЄЗК. Цільовим групам
бракує якісного аналізу стратегічних пріоритетів
та практичних інструментів ЄЗК для належного
прийняття рішень як у контексті формування
Дорожньої карти з ЄЗК, так реалізації нових
можливостей від ЄЗК на практиці. Оскільки ЄЗК
є динамічним інструментом, стейкхолдери в
Україні постійно потребують оновленої інформації
про розвиток політик та законодавства в ЄС, а
також аналіз впливу нововведень на Україну.

Зміна клімату
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Енергетика
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС:
ВІД СТРАТЕГІЙ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Чому працювали
над цим питанням?

Проєкт “Європейський зелений курс для України:
від стратегій до практичних дій” за підтримки
Міжнародного фонду “Відродження” тільки
розпочався у грудні 2020 року. Ми запустили
таймлайн Європейського зеленого курсу з
інформаційно-аналітичними картками щодо
кожного важливого документа ЄС і постійно
його оновлюємо. У рамках проєкту буде
підготовлено картування стратегічних цілей ЄЗК
та низку аналітичних документів.
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мобільність
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Європейський зелений курс: від стратегій до практичних дій

У 2017 році на Нараді сторін Конвенції Еспо
було прийнято рішення щодо необхідності
розробки рекомендацій із застосування
транскордонної оцінки впливу на довкілля у
випадках продовження строків експлуатації
АЕС. Це в першу чер було викликано потребою
врегулювати це питання після прийняття
рішення у справі щодо Рівненської АЕС (Україна),
у якій вперше було визнано, що конвенція
застосовується до таких ситуацій.

Що зробили?
Спільно з колегами ми підготували аналітичний
внесок у проєкт рекомендацій, які готувались
спеціально створеною міжнародною групою.
Зокрема, ми проаналізували відповідні вимоги
та практику МАГАТЕ, Європейського Союзу
та низки країн щодо продовження строків
експлуатації АЕС та врахування екологічних
міркувань у цьому процесі.
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Основні продукти
Аналітичний документ «Правові аспекти
продовження строків експлуатації АЕС»
(анг. мовою)
Презентація аналітичного документа для
європейських стейкхолдерів

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Запропоновані підходи та висновки були
використані державами при підготовці
остаточної редакції Керівних принципів із
застосування Конвенції Еспо до продовження
строків експлуатації АЕС, які були прийняті під
час Наради Сторін Конвенції Еспо у 2020 році.

LIFETIME EXTENSION OF NUCLEAR POWER
PLANTS
Analysis of legal aspects
Vienna/Lviv, June 2020
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Атомна енергетика і довкілля

РОЗДІЛ І.

ЗЕЛЕНА СКЛАДОВА НА ВИБОРАХ
ДО МІСЬКИХ РАД ОБЛАСНИХ
ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

РОЗДІЛ ІII.

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНИХ ПИТАНЬ
У ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ
ВИБОРАХ 2020 РОКУ

Аналітична записка
Жовтень 2020

1.1. Загальний огляд
Екологічні та кліматичні проблеми, бачення їх вирішення не є серед пріоритетів партій та їх команд на
місцевих виборах 2020 року. Увага до екологічної
проблематики різниться, але питання поводження
з відходами залишається найбільш затребуваним
на місцевому рівні.
Найбільше згадуються проблеми поводження з
відходами (44% від усіх програм), охорони біорізноманіття (43%) та нульове забруднення (40%).
Лише третина програм містить положення щодо
сталої мобільності та енергоефективності.

«ЗЕЛЕНІ» МІСТА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ
АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Незважаючи на певні тенденції у відображенні питань ЄЗК у програмах політичних партій на виборах
до міських рад обласних центрів України, кожне місто має свої особливості, свої питання, які його характеризують.

Не зважаючи на глобальну тенденцію щодо боротьби зі зміною клімату, суттєвим впливом її наслідків
на розвиток та стійкість міст, фактичними катаклізмами, які спостерігаються зараз в українських містах, проблема зміни клімату не є у порядку денному
майбутніх обранців. Тільки 6% програм містять пряму
чи опосередковану згадку про зміну клімату. ВДЕ та
стале харчування – це питання, які також найменше
викликають турботу майбутніх обранців на місцях,
відповідно відображені лише у 5% програм.

Вінниця. Топ три питання для Вінниці – нульове забруднення, енергоефективність та біорізноманіття.
Жодна з партій не звертає увагу на зміну клімату чи
стале харчування. Питання забруднення, головним
чином, представники партій пов’язують із якістю питної води та очищенням водних об’єктів. Сфера біо-

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕЛЕНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МІСТАХ, 2020

ВДЕ
Стале харчування
(5%)
(5%)

Зміна клімату
(6%)

Відходи
(44%)

Енергоефективність
(30%)

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
- 2020: ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ
(% від усіх програм)
Стала мобільність
(32%)

Діаграма 11. Відображення зеленої складової програм у містах, 2020.

Біорізноманіття
(43%)

різноманіття представлена питаннями озеленення,
відновлення парків і скверів.
Дніпро. Найбільш популярне питання політичних
партій Дніпра – нульове забруднення, а саме про-

Нульове забруднення
(40%)

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»

8

мислове забруднення, екологічний моніторинг, зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Досить добре представленими є питання відходів (сортування,
побудова сортувальних та переробних заводів) та
сталої мобільності (велодоріжки, громадський елек-
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Діаграма 1. Відображення тематичних питань на місцевих виборах, 2020.
Відходи

ЗЕЛЕНА СКЛАДОВА НА ВИБОРАХ
ДО МІСЬКИХ РАД ОБЛАСНИХ
ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

Зелена складова на виборах
до міських рад обласних центрів України у 2020 році

Зелена складова на виборах
до міських рад обласних центрів України у 2020 році

Тенденція відсутності чи мізерної наявності положень
про зміну клімату у виборчих програмах простежується
на всіх виборах в Україні, проведених в останні роки.

ВДЕ
ВДЕ – одне з питань‑аутсайдерів на місцевих виборах 2020 року. Це різко дисонує з тенденціями
місцевих виборів 2015 року1, як і зрештою з виборами 2019 року до ВРУ*, де питання відновлюваної
енергетики знаходилося у центрі уваги багатьох
програм.

МЕТОДОЛОГІЯ

Незначні програми, в яких наявні положення про
ВДЕ, рясніють гаслами-закликами щодо розвитку
відновлюваної енергетики у містах. Поодинокі програми передбачають прийняття місцевих програмних документів чи впровадження конкретних заходів на рівні міст (наприклад, встановлення сонячних
батарей у багатоповерхових будинках, будинках, де
створені ОСББ, створення комунальних підприємств
для виробництва альтернативних джерел енергії,
перехід дитячих садків/шкіл/державних установ на
чисту енергію).

Для проведення дослідження та підготовки аналітичної записки наші експерти розробили методологію, яка б
дозволила отримати цілісні та неупереджені результати щодо присутності питань Європейського зеленого
курсу на місцевих виборах 2020 року.

Партії демонструють певні особливості участі у
місцевих виборах з точки зору екологічної складової їх програм.

Тематично у програмах переважають питання
відходів, нульового забруднення та біорізноманіття.

Результати дослідження, презентовані в аналітичній записці, базуються на аналізі передвиборних програм політичних партій, що балотуються до міських рад обласних центрів України. Програми використано із веб-сторінки Центральної виборчої комісії України (https://www.cvk.gov.ua/ ). До дослідження не увійшли програми
партій, що балотуються до Миколаївської та Хмельницької міської ради, у зв’язку з тим, що на веб-сторінці
ЦВК була відсутня необхідна інформація станом на 12 жовтня 2020 р., а також до міської ради Сєверодонецька
(рішення про непроведення там виборів).

Спеціалізовані зелені партії (їх три) представлені
лише на рівні 5 обласних міст (Дніпро, Запоріжжя,
Київ, Луцьк та Херсон).

Щодо тематичних питань ми дійшли низки цікавих
висновків:

Для цілей дослідження під «компонентами Європейського зеленого курсу» ми розуміємо комплекс актуальних
питань у восьми сферах:
1. ЗМІНА КЛІМАТУ
(зменшення викидів парникових газів, озоновий шар, адаптація до зміни клімату, посухи, повені,
підтоплення, рішення для адаптації до зміни клімату, тощо).
2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
(зменшення споживання енергії, утеплення будинків, термомодернізація, теплі кредити, тощо).
3. ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
(підтримка зеленої енергетики, енергія сонця, вітру, теплові насоси, дахові електростанції, 100%
ВДЕ, тощо).
4. НУЛЬОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ
(забруднення повітря, шумове забруднення, очисні споруди, викиди, скиди, забруднення води,
рекультивація земель, ґрунти, тощо).

Партії, які представлені в парламенті, більше
схильні говорити про зміну клімату, ніж інші (8,2%
їх програм містять згадку про зміну клімату).
Партія влади «Слуга народу» – єдина з парламентських, яка не має жодної зеленої програми на місцевих виборах 2020 року. Водночас, Європейська
солідарність є як лідером за кількістю зелених
програм (5), так і червоних (10).
Третина партій пропонують лише червоні програми (тобто програми, де практично відсутні екологічні положення).

Відходи – найбільш представлена тема на місцевих виборах. У 2020 році акцент чітко змістився на
переробку та сортування сміття, що говорить про
більш практичний підхід до проблем. Водночас, у
програмах практично відсутній базовий компонент ієрархії поводження з відходами - попередження їх утворення.
Трійка топ питань – це відходи, нульове забруднення, біорізноманіття. Боротьба із забрудненням
в основному представлена питаннями питної води
та очистки стічних вод. Охорона біорізноманіття переважно сприймається як рекреаційна ціль
(розвиток парків, скверів).
Група питань-аутсайдерів включає зміну клімату,
стале харчування та ВДЕ (відповідно 6%, 5% та 5%
програм мають згадку про ці питання). Зміна клімату, якщо і згадується, то не у контексті адаптації
до її наслідків, що мало б найбільше турбувати міста. Місцеві вибори 2020 року продемонстрували
повне ігнорування питання ВДЕ.

5. ВІДХОДИ
(побутові відходи, утилізація відходів, сортування, переробка відходів, сміттєзвалища, сміттєпереробні відходи, нуль відходів, компостування, запобігання утворенню відходів, тощо).
1

Екологічна складова програм політичних партій, що беруть участь
у місцевих виборах в Україні у 2015 році. – Львів: РАЦ «Суспільство і
довкілля», 2015. – С. 7.
13

Розділ І. Аналіз предметних питань у програмах політичних партій, що беруть участь у місцевих виборах 2020 року.

30

У фокусі: Європейський зелений курс | Річний звіт

6

27

Розділ ІV. Основні тенденції та висновки щодо відображення зелених питань на місцевих виборах в Україні у 2020 року
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Європейський зелений курс: стратегічний рівень

Традиційно ми проводимо моніторинг
парламентських, президентських, місцевих
виборів на предмет наявності “зелених” питань
в передвиборчих програмах та дискурсі.
Такий моніторинг дає можливість зрозуміти
актуальність питань охорони довкілля та
пріоритетність зеленого порядку денного для
різних політичних сил.

Що зробили?
Ми провели програми політичних партій на
виборах до міських рад обласних центрів.
Програми були проаналізовані на предмет
наявності таких елементів: зміна клімату,
енергоефективність, ВДЕ, нульове забруднення,
відходи, стала мобільність, стале харчування,
біорізноманіття. Ці елементи були обрані на
основі тематичних пріоритетів Європейського
зеленого курсу ЄС. Таке дослідження є власною
ініціативою Ресурсно-аналітичного центру
«Суспільство і довкілля». Воно не фінансувалось
жодною політичною партією, донорською
організацією чи іншою групою.
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Основні продукти
Зелена складова на виборах до міських
рад обласних центрів України у 2020 році.
Аналітична записка. - Жовтень 2020 року. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і
довкілля»

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: ТЗЕЛЕНА СКЛАДОВА

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
І хоча питання довкілля для українських
виборців не є першочерговим пріоритетом,
тенденція до включення екологічних питань
до програм партій чи окремих кандидатів
посилюється. Результати такого моніторингу
дадуть можливість порівняти обіцянки
політичних сил з результатами їх роботи.
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Місцеві вибори 2020: тзелена складова

Дуже важливо “йти в ногу” з Європейським
Союзом щодо питань екологічної та кліматичної
політики і права, адже ця сфера в ЄС постійно
вдосконалюється та розвивається. Необхідно
постійно слідкувати за тим, що відбувається
в Україні та ЄС у сфері довкілля та клімату,
щоб розуміти динаміку та прогрес. Угода про
асоціацію, хоча й перестала бути рушієм змін,
все ж залишається важливим зобов’язанням
України у сфері довкілля та зміни клімату. Її
імплементація є визначальною для поступу
у цій сфері, тому ми запропонували декілька
механізмів покращення імплементації Угоди про
асоціацію за сучасних умов .

Що зробили?
Ми готували огляди екологічної політики і права
України та Європейського Союзу, аналізували
основні тенденції та поступ, слідкували за
останніми тенденціями та нововведеннями.
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Основні продукти
12 інформаційно-аналітичних оглядів
“Екологічна політика і право”
6 інформаційно-аналітичних оглядів
екологічної та кліматичної політики і права ЄС
Аналітична записка “Майбутнє Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС: довкілля та
клімат”

МОНІТОРИНГ ЕКОПОЛІТИКИ
ТА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Чому працювали
над цим питанням?

Який вплив це мало?
Підвищення обізнаності цільової аудиторії про
актуальні та проблемні питання впровадження
екологічної та кліматичної політики в Україні та
Європейському Союзі.

Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики та права ЄС

№ 10 (жовтень) 2020 року

Європейські орієнтири - зеленим реформам

інформаційно-аналітичний огляд екологічної
та кліматичної політики і права ЄС

Листопад-грудень 2020

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом
“отримувати weeklyupdates” на адресу office@rac.org.ua

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad
© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
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жовтня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035
року (Проєкт Стратегії). Очікується, що майбутня
стратегія стане відповіддю на подолання низки викликів, з якими
зіштовхнулася Україна в управлінні лісами та веденні лісового
господарства, зокрема, і у зв’язку зі зміною клімату. Для цього у
Проєкті Стратегії визначені основні цілі реформування лісової
політики України, серед яких:

 ефективне управління лісами (передбачається розмежувати
регляторну та економічно-господарську функцій, останню покласти на новостворену національну державну компанію, яка буде
управляти всіма державними лісгоспами);
 адаптоване до кліматичних змін лісове господарство (зокрема,
впровадження правових та організаційних заходів із підвищення
стійкості та якості лісів, адаптації лісів до змін клімату);
 забезпечення фінансової стабільності лісової галузі

(пропонується переглянути систему оподаткування шляхом запро-

вадження єдиного лісового податку);

 формування сприятливих умов для активізації розвитку деревоо-

бробної та суміжних галузей економіки України (наприклад, запровадження системи економічних стимулів, пільг, дотацій для активізації суб’єктів господарювання у деревообробній галузі, які використовують безвідходний цикл переробки деревини).
Позитивною рисою Проєкту Стратегії є перелік ключових індикаторів 2035 року, який охоплює широкий спектр питань – від збільшення лісистості території країни (18% у 2035 році) до нового будівництва та ремонту лісових доріг. Водночас частина індикаторів
мають оціночний характер і не містять конкретних показників, якот забезпечення повноцінного фінансування лісогосподарських
заходів, реформування державної лісової охорони.
Реформування лісової політики України проходить у час трансформації Лісової стратегії ЄС – одного зі складових елементів Європейського зеленого курсу. Україна декларує своє бажання бути частиною цього процесу. Тому врахування тенденцій та принципів цього
процесу у змісті Проєкту Стратегії мало б додану вартість для України.

У випуску
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний
огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад-грудень 2020 року.
Європейський зелений курс надалі залишається одним з визначальних векторів розвитку екологічної та кліматичної політики і права ЄС, що відображено у спільній декларації законодавчих
пріоритетів ЄС на 2021 рік. На його виконання прийнято стратегії про морські відновлювані джерела, сталу та розумну мобільність, переглянуто директиву про питну воду, а з нового року розпочнуть діяти нові правила щодо імпорту та експорту пластикових відходів. Також прийнято остаточне рішення щодо запровадження Європейського року залізниць, а Європейська Комісія
висловила своє бачення з оновлення законодавства ЄС про батарейки, розвиток вітроенергети-

У

ки у відповідності до природоохоронного законодавства, стратегічних планів держав-членів ЄС
спільній заяві за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС,
що відбувся 6 жовтня 2020 р., вітається прагнення
України «наблизити свою політику та законодавство
до Європейського зеленого курсу».

Спільна заява містить низку інших положень щодо охорони довкілля та зміни клімату. Це стосується і блоку щодо фінансової підтримки України з боку ЄС, і, особливо, блоку щодо подальшого зміцнення економічної інтеграції та регуляторного зближення. Охорона довкілля та зміна клімату – серед окремо згаданих пріоритетЦИФРА
ТИЖНЯ
них сфер.
Водночас, заява не містить безпосереднього запрошення чи підтвердження залучення України до реалізації Європейського зелено-

го курсу. Так, основні тези щодо ЄЗК наголошують «на важливості
прогресу у виконанні зобов’язань України у галузі зміни клімат у,
довкілля, морської екосистеми … на основі наявних секторальних
діалогів» у контексті Угоди про асоціацію. Водночас, домовленість
щодо «цільового діалогу стосовно необхідних кроків у цих сферах», вочевидь, є важливим досягненням української сторони, яка
кілька місяців просуває питання спеціального діалогу щодо залучення України до ЄЗК.
Президент України Володимир Зеленський у своїй підсумковій
статті на Європейській правді за результатами саміту Україна-ЄС,
на жаль, не згадав про довкілля чи зміну клімату. Це свідчить про
низький пріоритет цих питань на порядку денному глави держави.

ЦИФРА МІСЯЦЯ

для реалізації Спільної сільськогосподарської політики. Продовжується діяльність щодо внесення змін до Оргуського регламенту, регламенту про транс’європейську енергетичну інфраструктуру, прийняття загальноєвропейського знаку добробуту тварин, розпочато консультації стосовно плану дій з нульового забруднення довкілля.
Наприкінці року опубліковано низку звітів, зокрема про прогрес кліматичних дій ЄС, фторовані
парникові гази на ринку ЄС, якість повітря в ЄС та фармацевптичні препарати. Європейська Комісія затвердила інвестиційний пакет, підтримавши понад 120 нових проєктів Програми LIFE.
Активною була діяльність ЄС у кліматичній сфері – подано оновлений національно визначений
внесок, триває робота над майбутньою стратегією з адаптації до зміни клімату, запущено Євро-

€300
млн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про залучення кредиту у розмірі 300 млн євро для покращення
енергоефективності 1000 громадських будівель

пейський кліматичний пакт. ЄС продовжує відігравати провідну роль і в глобальному вимірі:
восени відбувся другий Діалог високого рівня ASEAN-EU з питань довкілля та зміни клімату.

Майбутнє Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС:
довкілля та клімат
Аналітична записка
Березень 2020 р.
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