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БЛІЦ-АНЛІТИКА

Пандемія COVID-19
Найбільший вплив на міжнародну та внутрішню політику минулого року мала пандемія COVID-19. Не виключенням є й екологічна та кліматична політика
України.
Так, у Європейському Союзі масштабний план відновлення економіки (найбільшій бюджет за весь час
існування ЄС у розмірі 1,8 трильйона євро на 20212027 рр.) базується на засадах зеленого та цифрового
майбутнього Європи та повністю підтримує впровадження Європейського зеленого курсу, оголошеного
у 2019 році, ще до пандемії.
На відміну від Європейського Союзу та низки розвинених країн, безпрецедентні заходи з економічного
відновлення від наслідків пандемії в Україні не мали
жодного зв’язку із «зеленим» відновленням. Навпаки, фінансування «зелених» видатків державного та
місцевих бюджетів в Україні було зменшено, термінова підтримка з боку держави не передбачала
«зелених» заходів, а плани економічного розвитку –
екологічної складової.
Європейський зелений курс
Величезний вплив на екологічну політику у світі у
2020 році справляв Європейський зелений курс, гоЦИФРА
ловноюТИЖНЯ
метою якого є кліматично нейтральна Європа до 2050 року. Попри побоювання негативного
впливу пандемії на темпи та зміст його реалізації,

Європейський Союзу
з беззастережно продовжував
підтримувати його впровадження і впевнено приймав відповідні стратегії та плани. У 2020 році в рамках Європейського зеленого курсу були прийняті Нова промислова політика, План дій для циркулярної
економіки, Цифрова стратегія ЄС, Стратегія підтримки
малого та середнього бізнесу, Воднева стратегія ЄС,
Стратегія інтеграції енергетичної системи, Стратегія з
біорізноманіття, низка стратегічних документів у сферах зміни клімату, сільського господарства, хімічної
безпеки тощо.
Під впливом Європейського зеленого курсу та в переддень глобального кліматичного саміту низка країн
також оголосили про плани досягти кліматичної нейтральності у майбутньому. Подібний тренд також
спостерігався і в бізнес-середовищі. В Україні активно
йшло обговорення можливостей залучення до Європейського зеленого курсу. Публічна дискусія активно
підтримувалась урядом та громадським середовищем. Влітку 2020 року уряд передав ЄС позиційний
документ із своїм баченням щодо залучення України
та прагненням отримати дорожню карту за прикладом балканських країн. Зокрема, вже вдалось налагодити плідний діалог щодо участі у водневій ініціативі ЄС. Пріоритети Європейського зеленого курсу,
вочевидь, будуть також інтегровані в майбутні плани
політики Східного партнерства.

ЦИФРА РОКУ

2020 рік в Україні виявися найтеплішим за останні
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ЕКО-ПІДСУМКИ 2020 РОКУ (продовження)
Національна екологічна політика
Національна екологічна політика в Україні у 2020
році почала входити у своє звичне русло. У першу
чергу це пов’язано із створенням наприкінці весни
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, ліквідованого попереднім урядом. На
жаль, багато часу було втрачено, і навіть після швидкого відновлення Міністерство захисту довкілля не
встигло забезпечити ефективне впровадження екологічної політики. Парламент практично тупцював
на місці, і усі ключові секторальні реформи відкладені на наступний рік. В таких умовах зелені питання на національному порядку денному були майже
відсутні. Лише розпочата робота над черговим планом дій з охорони довкілля, стратегіями з адаптації
до зміни клімату, екологічної безпеки.
У 2020 році уряд активно працював над другим національно визначеним внеском в рамках Паризької угоди. Наразі ці процеси ще тривають і зазнають значного впливу з боку промислового лобі. З
огляду на заяви Президента України В.Зеленського,
слід очікувати, що Україна має намір синхронізувати свої плани скорочення викидів парникових газів
із ЄС (близько 55% до рівня 1990 року). Водночас,
озвучені можливі цілі України (скорочення на 5864%) були розкритиковані громадськими організаціями, оскільки на практиці можуть означати збільшення викидів у порівнянні із поточним станом.
Завдяки Міністерству захисту довкілля кліматичні
питання в цілому були найбільше присутні на екологічному порядку денному. Важливим досягненням цього року стало прийняття необхідних підзаконних актів до введеного в дію Закону України
«Про засади моніторингу, звітності та верифікації

викидів парникових газів», що уможливило його
застосування із 2021 року.
Значна робота проводилась Міністерством захисту
довкілля у 2020 році у сфері розширення природнозаповідного фонду, площа якого була збільшена
на 9 тис га, проте очікуються подальші рішення щодо збільшення площі існуючих та створення нових
об’єктів ПЗФ загальною площею близько 62 тис га
(хоче це менше, ніж у 2019 році). У 2020 році було
вдосконалено вимоги щодо утримання тварин у
неволі, розроблено план заходів для охорони дельфінів.
Угода про асоціацію перестала бути драйвером
екологічних реформ в Україні. Це могло б належним чином компенсуватись активною урядовою
програмою екологічних реформ (зокрема, навіть у
рамках виконання відповідних національних стратегій), проте такої програми не було. Більше того, з
окремих питань спостерігались наміри «відкотити»
попередні реформи (наприклад, щодо відкладання
Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок).
У цілому, система охорони довкілля в Україні залишалась незмінною та функціонувала як самодостатній забюрократизований механізм. Системні кроки
до її модернізації спостерігались у напрямках діджиталізації послуг та у сфері охорони водних ресурсів, у тому числі морських.

ЦИТАТА РОКУ
«Тема Європейської зеленої угоди буде пріоритетом нашого Уряду, так само, як вона є пріоритетом Європейської
комісії. Ми з вами починаємо справу історичної ваги і мусимо ставитися до неї дуже ретельно і серйозно ».
Дмитро Кулеба,
Міністр закордонних справ України

ПОДІЯ РОКУ
27 травня 2020 р.
Кабінет М
міністрів України відновив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

