Від Міністерства закордонних справ України

Пріоритети захисту довкілля та морської політики ЄС
(інформаційна довідка)
Основним завданням захисту довкілля та морської політики ЄС визначено
забезпечення захисту навколишнього середовища, «блакитної економіки» та
рибальства, включення їх до Європейської екологічної угоди, а також надання

сприяння реалізації кліматичних амбіцій ЄС з одночасним створенням робочих
місць та сталим розвитком цих сфер.
Президентом ЄК Урсулою фон дер Ляйн надіслано листа Єврокомісару з
питань довкілля та морської політики Віргініюсу Сінкевічусу, в якому
рекомендовані наступні пріоритетні напрями:
І. Збереження природного середовища шляхом скорочення викидів, захист
біорізноманіття, покращення здоров'я громадян ЄС та забезпечення стійкості
економіки.
])
ЄС повинен очолити глобальні зусилля щодо скорочення втрат
біорізноманіття. Слід розробити нову Стратегію біорізноманіття до 2030 року,
яка включатиме положення Програми Машґа2000, питання вирубки лісів,
деградації земель, захист видів та їх природнього середовища, а також
стабільний розвиток морів та океанів.
2)
Глобальний захист навколишнього середовища і біорізноманіття повинен
згуртувати світ. У 2020 році Євросоюз повинен докласти максимальних зусиль
для укладення амбітної угоди на Конференції сторін-підписантів Конвенції про
охорону біологічного різноманіття від 1992 року. Для цього ЄС слід
використовувати всі наявні інструменти та дипломатичні можливості.
3)
Реалізація амбіцій ЄС щодо зниження рівня забруднення навколишнього
середовища, що вимагає широкого підходу у контексті забезпечення якості
повітря та води, зменшення застосування небезпечних хімікатів, викидів,

пестицидів і ендокринних руйнівників.
4)
Єврокомісар очолить роботу над новим планом дій для циркулярної
економіки задля забезпечення сталого використання ресурсів, особливо В
ресурсномістких та високоефективних секторах. Це повинно підтримати і внести
вклад в нову промислову стратегію.
5)
Забезпечення океанів без пластику. Слід переглянути питання щодо
мікропластику та забезпечити дотримання чинного законодавства у сфері
використання пластмаси.
П. Процвітаючі та стабільні рибальство і блакитна економіка.
6)
Забезпечити повне реформування Спільної політики в сфері рибальства,
включаючи багаторічні плани управління ресурсами. Головними пріоритетами
залишатимуться здійснення ефективного контролю та дотримання збереження
максимального сталого приросту.
7)

Перегляд Спільної політики у сфері рибальства до 2022 року для

визначення шляхів вирішення проблем, які знаходяться поза увагою поточної
політики ЄС, таких як соціальні аспекти, адаптація до зміни клімату та

проблематика чистоти океанів.
8)
Забезпечити внесок до Стратегії “Раґт го Рогіє” з огляду на сталий
потенціал морепродуктів як джерела низьковуглецевих продуктів харчування та
сектора аквакультури.

9)
ЄС повинен зайняти лідерську позицію у міжнародному управлінні
океаном та провідну роль в Дискусіях в Організації Об'єднаних Націй, особливо
на Конференції ООН щодо океану в Лісабоні (червень 2020 року), а також на
інших регіональних і міжнародних платформах.
10)

ЄС слід проявляти нетерпимість до незаконного, незареєстрованого та

неврегульованого рибальства. Потрібно застосовувати всі можливі інструменти
для запобігання цьому явищу, у тому числі шляхом заборони імпорту рибної
продукції як крайній захід.

11) Сприяти роботі Комісара ЄС з питань торгівлі Ф.Хогана, щоб підтримати
позицію ЄС у дискусіях у Світовій організації торгівлі з метою Досягнення
глобальної домовленості стосовно заборони рибальських субсидій, які сприяють
надмірному вилову риби, незаконному рибальству і перевищенню можливостей
морських біоресурсів.
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