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АКЦЕНТИ

25

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-

У

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-

вадження єдиного лісового податку);

 формування сприятливих умов для активізації розвитку деревообробної 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.

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

€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

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: КОЛИ СТАЛИЙ РОЗВИТОК СТАНЕ
ПРІОРИТЕТНИМ?
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жовтня 2020 року відбулось четверте
засідання Підкомітету Україна-ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку в онлайн форматі. Наступного дня члени
Підкомітету презентували результати обговорень під час
Форуму громадянського суспільства. Члени Української та
Європейської дорадчих груп, в свою чергу, також презентували свою оцінку виконання Глави “Торгівля і сталий
розвиток” та рекомендації щодо покращення прогресу
імплементації положень щодо торгівлі та сталого розвитку.
Урядова сторона цього разу, окрім питання зайнятості,
зосередилась на сталому управлінні лісами та торгівлі
деревиною і проблемах ВДЕ. Тим не менше, підкомітет
жодним чином не підняв питання щодо можливих змін
та нововведень в імплементації Глави “Торгівля і сталий
розвиток” у зв’язку з прийняттям Європейського зеленого
курсу (ЄЗК). Одним із завдань ЄЗК у сфері його глобального виміру є посилення питань сталого розвитку для торговельних угод між ЄС та третіми країнами. Також не піднімалось питання, яке турбує український бізнес та активно
ним обговорюється останніх пів року. Мова йде про намір ЄС впровадити механізм карбонового коригування
імпорту. Екологічні питання, які є важливим компонентом сталого розвитку та зобов’язаннями в рамках Глави
“Торгівля і сталий розвиток”, також не потрапили в поле
зору підкомітету.
Декларація Української та Європейської дорадчих груп в
частині довкілля була зосереджена на низці питань, які
стосуються наміру України долучитись до ЄЗК та синхронізувати свою політику з цілями та завданнями ЄЗК. Амбітні цілі щодо декарбонізації мають також стосуватись
таких секторів як промисловість, транспорт, сільське господарство. У зв’язку з тим, що клімат є центральним
елементом ЄЗК, Україна повинна продовжити імплементацію європейського законодавства у цій сфері, прийняти
амбітний другий національно визначений внесок та стратегію з адаптації до зміни клімату.
Прагнення України долучитись до ЄЗК ще більше актуалізує питання необхідності внесення змін та доповнень до

Додатків ХХХ (навколишнє середовище) та ХХХІ (зміна
клімату) Угоди про асоціацію для синхронізації з останніми європейськими трендами.
Прогрес в апроксимації українського законодавства до 29
директив та регламентів ЄС у сфері довкілля теж бажає
кращого. Особливу стурбованість викликає питання промислового забруднення, якості атмосферного повітря,
охорони природи, а наміри Міністерства енергетики перенести терміни впровадження вимог Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних
установок не може не викликати обурення.
Залишається без відповіді і питання вдосконалення державної політики зі сприяння торгівлі екологічними товарами. Поняття екологічних товарів та процедура їх визначення повинні відповідати стандартам ЄС. Це вимагає не
лише законодавчого закріплення, але й методичних роз’яснень, рекомендацій, впровадження державного моніторингу належного застосування встановлених вимог.
У підсумку, діяльність для забезпечення належного врахування питань сталого розвитку у контексті торгівлі має
бути системною і відповідати викликам сьогодення. Окрім цього, питання проведення оцінки впливу торгівлі на
сталий розвиток вже не перший рік залишається поза
увагою як української, так і європейської сторони.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ
«Ми ставимо собі за мету не просто сформувати другий Національно-визначений внесок до Паризької угоди, а й
зробити його більш амбітним».
Роман Абрамовський,
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

ПОДІЯ МІСЯЦЯ
21 жовтня 2020 р.
відбулось установче засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

