EU4Environment

Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні

Удосконалення та втілення у життя екологічних стратегій є дуже
важливим для економічного зростання, психологічної стійкості
та добробуту населення. Це також має велике значення для
збереження біорозмаїття та вирішення проблем зміни клімату.

Action funded

Захід фінансується
by
the EuropeanСоюзом
Union
Європейським

Нова ініціатива EU4Environment, що фінансується Європейським
Союзом, покликана сприяти збереженню та кращому використанню
природного капіталу, підвищенню екологічного добробуту людей і
стимулюванню економічного зростання у шістьох країнах Східного
Партнерства: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці
Молдова та Україні.

Ініціатива Європейського Союзу із захисту довкілля у
країнах Східного Партнерства

EU4Environment

Шляхом об’єднання зусиль дійових осіб у сферах захисту
довкілля та економіки ініціатива EU4Environment допомагає
втіленню змін у політиці та законодавстві, робить планування та
інвестиції на зеленими, стимулює сприйняття інноваційних технологій,
запровадження нових бізнес-моделей і створення нових робочих
місць у зеленій економіці. Окрім цього, вона сприяє кращому
екологічному управлінню, ефективнішому керуванню охоронюваними
природними територіями та лісами, а також сталій торгівлі. Обсяг
ініціативи було визначено в співпраці з усіма країнами-партнерами.

Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні

У цій ініціативі використано важливі досягнення минулих програм
співробітництва, таких як проект ЄС «Екологізація економіки в
країнах Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN), «Правозастосування
й управління в лісовому секторі» (FLEG) і Смарагдова мережа
охоронюваних природних територій (Emerald Network), які було
завершено 2017 – 2018 роках.
Ініціативою EU4Environment враховується розширена співпраця,
передбачена документом «20 ключових завдань на період до 2020
року», прийнятим Самітом Східного партнерства у листопаді 2017
року.
Передбачається, що ініціативу впроваджуватимуть п’ять міжнародних
організацій: ОЕСР, Програма ООН з навколишнього середовища, ЄЕК
ООН, Програма ООН з промислового розвитку та Світовий банк.
Загальне керівництво забезпечує Європейська Комісія
За докладнішою інформацією
звертайтеся за адресою:
EU4Environment@oecd.org
#strongertogether
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Ціль: Ініціатива Європейського Союзу EU4Environment ставить на меті надання допомоги
шістьом країнам-партнерам у збереженні природного капіталу та підвищенні екологічного
добробуту людей завдяки сприянню заходам, пов’язаним із захистом довкілля, демонстрації та
відкриттю можливостей зеленого зростання, а також налагодженню механізмів більш якісного
управління ризиками для довкілля та впливом на нього.
Країни-партнери: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна
Тривалість: 2019-2022 рр.
Бюджет: 20 мільйонів євро (внесок ЄС: 19.5 мільйонів євро)
Партнери з імплементації: ОЕСР, Програма ООН з навколишнього середовища, ЄЕК ООН,
Програма ООН з промислового розвитку, Світовий банк
Загальне керівництво: Генеральний директорат з питань сусідства і переговорів з розширення
(DG NEAR) і Генеральний директорат з навколишнього середовища (DG Environment)
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Заходи передбачені для досягнення п’яти пріоритетних результатів:
1. Зеленіше ухвалення рішень

2. Економіка замкнутого циклу та нові
можливості зростання

Підтримка міжвідомчих платформ політичного діалогу
з питань зеленого зростання задля інтеграції цілей
зеленої економіки та інших питань сталого розвитку
в процес планування

Допомога малим і середнім підприємствам (МСП) при
інтеграції чинників сталого розвитку в стратегічне й
повсякденне прийняття рішень

Допомога при оцінці потреб у інвестиціях

Пропаганда концепцій та інструментів ЄС, пов’язаних
із єдиним ринком зеленої продукції

Підтримка реформування законодавчої бази та
розбудови спроможності імплементації стратегічної
екологічної оцінки (SEA) та оцінки транскордонного
впливу на довкілля (EIA), що цілком відповідають
міжнародним вимогам

Підтримка розробки та імплементації політики
зелених державних закупівель

Підвищення поінформованості про питання зеленої
економіки, екологічні заходи та сталий спосіб життя

Технічна допомога щодо впровадження реформ
у пріоритетних секторах зеленої економіки
(наприклад, енергоефективність, сільське
господарство/харчова промисловість, будівництво,
сталий туризм або регіональний розвиток)

Ініціатива здійснюється: ЄЕК ООН, Програмою ООН з
навколишнього середовища та Програмою ООН з
промислового розвитку (координатор)

Спеціально розроблена підтримка з метою вирішення
проблем керування відходами

Допомога у впровадженні екологічного ланцюга
доданої вартості та інноваційної продукції серед
МСП
Ініціатива здійснюється: Програмою ООН з навколишнього
середовища та Програмою ООН з промислового розвитку
(координатор)

3. Забезпечення справедливих правил гри
при здійсненні екологічних заходів
Підтримка національних органів влади при створенні
«розумних» правил та інструментів політики
задля сприяння екологічній ефективності великих
підприємств, а також МСП
Підвищення ефективності установ, що сприяють
нормативно-правовій відповідності, та
правозастосовчих установ, а також інструментів,
які сприяють нормативно-правовій відповідності
екологічним вимогам
Надання допомоги національним органам влади в
розробці та складанні бюджетів, стратегій і програм
зелених державних капіталовкладень
Підтримка адміністративної спроможності в
екологічному управлінні
Підготовка критичної кількості ключових
відповідних державних службовців та інших
зацікавлених осіб
Ініціатива здійснюється: ОЕСР

4. Екосистемні послуги та джерела доходів
Започаткування спільної мережі охоронюваних
природних територій за участю ЄС і сусідніх країн
Підтримка заходів спільноти зі збереження та
сталого використання лісів задля підвищення
виробництва недеревної продукції та забезпечення
енергоефективності, пов’язаної з біомасою
Заходи щодо запобігання нелегальній торгівлі та
сприяння законній торгівлі
виявлення та розробки інноваційних схем
фінансування сталого керування екосистемними
послугами
Ініціатива здійснюється: Світовим банком

5. Обмін знаннями та координація
Стратегічні заходи з передачі інформації задля
підвищення видимості заходів
Регіональна координація різних елементів ініціативи
Моніторинг досягнень із інтеграцією економічних і
екологічних цілей, а також складання звітів на основі
показників зеленого зростання
Ініціатива здійснюється: ОЕСР у співпраці з усіма партнерами

