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Немає сенсу проводити парламентські слухання для визначення
пріоритетів екологічної політики лише на наступні п’ять років. Указ
Президента України від 30.09.19 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року" та проголошені ООН 25 вересня 2015 р.
глобальні цілі сталого розвитку оперують часовими рамками до 2030 року.
Крім того, помилковим є означення проблеми суто "екологічною політикою
парламенту", бо вона стосується загальнодержавної (національної)
екологічної політики України.
В реалізації екологічної політики мають брати участь насамперед
Кабінет Міністрів України, усі міністерства та відомства економічного блоку,
науковці НАН України та МОН України.
На підставі цього, високо оцінюючи Указ Президента України від
30.09.19 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року" та Постанову Верховної Ради України від 18.09.19 № 103-IX "Про
проведення парламентських слухань на тему: "Пріоритети екологічної
політики Верховної Ради України на наступні п’ять років" з фахової
точки зору, необхідно відкоригувати мету та завдання парламентських
слухань та прийняти нову Постанову Верховної Ради України під назвою
"Пріоритети національної екологічної політики України на період до
2030 року", а також, в разі необхідності, перенести дату парламентських
слухань з 27 листопада на 18 грудня 2019 р.
Для кваліфікованої підготовки парламентських слухань з цієї
загальнонаціональної та глобальної проблеми слід залучити до обговорення
інформаційно-аналітичних матеріалів та підготовки проекту Рекомендацій
парламентських слухань зарубіжних фахівців зі сталого розвитку, захисту
довкілля і міжнародного екологічного права: Браян Чех (США), Мішель
Прієр (Франція), Саверіо ді Бенедетто (Італія), П'єр Ібіш, Бастіан Кайзер,
Вальтер Ліл (Німеччина) та ін.
На підставі багаторічних наукових досліджень мусимо констатувати, що
екологічна економіка, як раціональний спосіб виробництва і споживання
(п.1.12 Указу) та екологізація освіти як засіб формування нової людини з
еколого-економічним мисленням (п.1.4 Указу), мають стати головними
інструментами досягнення окреслених Указом Президента Цілей сталого

розвитку України. Цього вимагають також ратифіковані Україною документи
ООН та рекомендації Світового товариства екологічної економіки.
Для
обґрунтування
вищезазначених
положень
організаторам
парламентських слухань пропонуються наступні інформаційно-аналітичні
матеріали.
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