Співпраця між ЄС та Україною у секторі
навколишнього середовища

Теодора Андрєєва
Миколаїв/Южноукраїнськ
1-2.10.2018

Політика ЄС у сфері навколишнього середовища

Екологічна політика ЄС
ЄС має одні з найвищих стандартів у світі в галузі охорони навколишнього
середовища. Екологічна політика допомагає економіці ЄС стати більш екологічно
безпечною, захищати природні ресурси Європи та охороняти здоров'я та добробут
людей, які проживають в ЄС.
Екологічна політика та законодавство ЄС захищають природні середовища
існування, зберігають повітря та воду чистими, забезпечують належне утилізацію
відходів, покращують знання про токсичні речовини та допомагають підприємствам
рухатись до стійкої економіки.

У питанні зміни клімату ЄС зобов'язується забезпечити успішне виконання
Паризької угоди та впровадження Системи торгівлі викидами у Євросоюзі. ЄС
робить усе можливе, щоб питання клімату було враховане в інших сферах політики
(наприклад, транспорті та енергетиці), а також просуває низько вуглецеві технології
та адаптаційні заходи.

Екологічна політика ЄС
Зелене зростання
"Зелене зростання" має наслідком розробку інтегрованої політики, яка сприяє
створенню стійкої екологічної бази. Екологічні інновації можуть бути впроваджені та
експортовані, роблячи Європу більш конкурентоспроможною та покращуючи якість
життя людей.
Захист природи
Природа - це наша система підтримки життя, тому ми повинні доглядати за нею. У
спільному користуванні у нас є такі ресурси, як вода, повітря, природні середовища
існування та види, які вони підтримують. Ми також розділяємо екологічні стандарти
для їх захисту. Європа прагне захистити ці природні ресурси та припинити занепад
видів та середовищ існування, що знаходяться під загрозою вимирання.
Natura 2000 - це мережа із 26 000 захищених природних територій, що охоплюють
майже 20% сухопутної маси ЄС, де стійка діяльність людини може співіснувати з
рідкісними та вразливими видами та місцями існування.

Екологічна політика ЄС
Забезпечення здоров'я та добробуту людей, які проживають в ЄС
Забруднення води та атмосфери, хімічні речовини є одними з основних екологічних
проблем. Політика ЄС полягає в тому, щоб:
• гарантувати безпечну питну воду та воду для купання
• покращити якість повітря та зменшити шум

• знизити або усунути вплив шкідливих хімікатів.
Глобальні виклики
Оскільки населення планети продовжує збільшуватись, включно зі збільшенням кількості
мешканців міст, глобальні екологічні проблеми стають більш актуальними. Додаткові дії
потрібні для того, щоб забезпечити
• чистоту повітря, океанів та інші водних ресурсів

• стабільне використання земельного фонду та екосистем
• забезпечення зміни клімату до керованого рівня.

Європейська екологічна політика має наразі в арсеналі понад
300 правових актів, включно з директивами, положеннями,
постановами та рекомендаціями. Закон про охорону
навколишнього середовища охоплює широкий спектр заходів,
головним чином у формі директив, які стосуються якості
захисту охорони навколишнього середовища, його
забруднення та інших видів діяльності. На додаток до
горизонтальних питань (оцінка впливу на навколишнє
середовище, доступ до екологічної інформації, боротьба проти
кліматичних змін), стандарти якості повітря, поводження з
відходами, охорона природи та водних ресурсів, контроль
промислового забруднення, хімічні та генетично модифіковані
організми, шум та зміна клімату.

Співпраця між ЄС та Україною
включає головним чином допомогу в гармонізації
законодавчої частини Угоди про асоціацію
Взяті зобов'язання є дуже складними та амбіційними і ЄС
підтримує цей процес.
Ми сподіваємося, що досвід співпраці стане ще більш
поширеним у майбутньому. Нове Європейське інноваційне
партнерство також дає чудову можливість для спільних та
гарантійних інструментів у реалізації проектів з екологічної
інфраструктури.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС – Екологічна частина

Угода про асоціацію в галузі охорони навколишнього
середовища, про яку йдеться у главі 6 - [Ст. 360-366]),
спрямована на:
збереження, захист, вдосконалення та відновлення якості
навколишнього середовища, охорону здоров'я людей,
обережне та раціональне використання природних ресурсів,
просування заходів на міжнародному рівні для вирішення
регіональних або глобальних екологічних проблем.
Цей Розділ передбачає поступове наближення українського
законодавства до екологічних законів, політик і стандартів ЄС,
розробку стратегій у секторі повітря, якості води, поводження з
відходами, промислового забруднення тощо.

• Охорона навколишнього середовища є ключовим сектором як у
кількісному вимірі впровадження Угоди про асоціацію (кількість
законодавчих актів), так і щодо його впливу на економіку.
Загалом 29 правил та директив ЄС мають бути впроваджені у
різних транспортних сферах.
• Хоча більшість ключових законодавчих актів були прийняті в
2017/18 рр., загальна імплементація повільна. У 2017 тільки 8
із попередньо передбачених 29 законодавчих актів ЄС були
майже або частково наближені. Більша частина роботи з
адаптаціЇ законодавства на 2018-2019 рр. продовжується, ЄС
надає суттєву допомогу в процесі гармонізації

Досягнення
Національна екологічна стратегія (NES) на період до 2020 року розроблена та
прийнята у 2010 році;
Національний план дій з охорони довкілля (NEAP) на 2011-2015 рр, прийнятий у
2011 році;
Стратегія управління відходами, прийнята в листопаді 2017 року; План дій,
Базовий закон про відходи та розробка наступного законодавства;
Базовий закон "Про оцінку впливу на навколишнє середовище" (№ 2059-VIII,
ОВНС), прийнятий у 2017 році і повністю діє;
Закон про стратегічну екологічну оцінку (№ 6106, СЕО), прийнятий
Парламентом 20 березня 2018 року;
Україна була серед перших країн, які підписали (квітень 2016 р.) та
ратифікували (липень 2016 р.) Паризьку угоду про зміну клімату;
Поправки до Водного кодексу і Закону про питну воду та забезпечення питною
водою, прийняті у 2016 та 2017 відповідно і набули чинності

Поточні проекти, що фінансуються ЄС у секторі
навколишнього середовища
Назва
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MEUR

Період

Статус

«Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС
у сфері навколишнього середовища»

2.67

01/2016 – 18/2018

Триває

03/2015– 08/2018

Триває

06/2016–05/2019

Триває

Впровадження системи управління відходами
електричного та електронного обладнання в Україні
(Twinning on WEEE)

1.2

Грант для ГО «Впровадження практик ЄС у поводженні 0.5
з відходами»
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