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ЗМІСТ

Вступ

Загальна характеристика екологічної політики ЄС

Водна політика ЄС

Європейська стратегія управління водними 
ресурсами у контексті змін клімату
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Поняття «стратегії»
Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних 
для досягнення поставлених цілей шляхом 
координування і розподілу ресурсів. Тобто 
розробка стратегії полягає в розробленні планів 
досягнення цілей, в якому передбачені можливості 
держави. Під час розробки стратегії зазвичай 
користуються певними показниками для оцінки 
ефективності її реалізації.
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Екологічна політика ЄС
 Екологічна політика ЄС (англ. 

Environmental policy of the 
European Union) – сукупність дій і 
заходів ЄС, спрямованих на 
забезпечення екологічних потреб 
населення країн-учасниць, 
підтримку екологічної безпеки та 
раціональне використання, 
охорону і відтворення природних 
ресурсів.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy-
general-principles-and-basic-
framework#:~:text=European%20environment%20policy%20rests%20on,all%2
0areas%20of%20environment%20policy

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy-general-principles-and-basic-framework#:~:text=European%20environment%20policy%20rests%20on,all%20areas%20of%20environment%20policy


Екологічна політика ЄС

Екологічна політика ЄС ґрунтується на статтях 11 і 
191-193 Договору про функціонування Європейського 
Союзу (Treaty on European Union). Відповідно до 
статті 191, боротьба зі зміною клімату є чіткою метою 
екологічної політики ЄС. Сталий розвиток є 
всеохоплюючою метою для ЄС, який дотримується 
«високого рівня захисту та поліпшення якості 
навколишнього середовища».
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Основні цілі екологічної політики ЄС

 збереження, захист і поліпшення якості довкілля.

 охорона здоров'я людини.

 раціональне використання природних ресурсів.

 сприяння вживанню заходів на міжнародному рівні 
для вирішення регіональних або світових 
екологічних проблем і, зокрема сприяння боротьбі 
зі змінами клімату.
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Програма Natura 2000

Мережа охоронних ділянок, 
центральний елемент у охороні
біорізноманіття на території
країн-членів ЄС. Елементами
цієї мережі є типи природних
середовищ (Special Areas of 
Conservation), рідкісні і такі, що
перебувають під загрозою
зникнення або руйнування.
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Програма Natura 2000

Станом на початок 2021 року 
мережа включає 27312 ділянок. 
Вони охоплюють 787 606 
км2 суходолу (близько 18 % 
території ЄС) та 360 350 
км2 моря. Мережа охоплює 
дев'ять біогеографічних регіонів: 
Альпійський, Атлантичний, 
Чорноморський, Бореальний, 
Континентальний, 
Макаронезійський, 
Середземноморський, 
Паннонський та Степовий. 8



Адміністративні інструменти Екологічної 
політики ЄС

Основними адміністративними 
інструментами європейської 
екологічної політики є конвенції, 
директиви та регламенти. 
Конвенції, особливо прийняті під 
егідою ООН, є важливим 
інструментом не тільки 
глобальної екологічної політики, 
але й внутрішньоєвропейської.
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Адміністративні інструменти Екологічної 
політики ЄС

 Одними з ключових є Директива Ради 85/337 / ЄЕС 
від 27 червня 1985 року щодо оцінки впливу деяких 
державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище і Регламент Ради ЄЕС 1210/90 від 7 
травня 1990 року про заснування Європейського 
агентства з навколишнього середовища і 
Європейської мережі інформації і спостереження 
за навколишнім середовищем.
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Ринкові інструменти в екологічній політиці ЄС

З 1990-х років в екологічній політиці ЄС позначився 
відхід від прямого адміністрування до більш гнучких, в 
т.ч. що включає ринкові елементи, механізмів 
(наприклад, до торгівлі квотами викидів парникових 
газів і до елементів партиципативного управління, 
заснованого на принципі «розділеної відповідальності» 
між учасниками – урядом, бізнесом, громадськістю, 
споживачами).
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Ринкові інструменти в екологічній 
політиці ЄС

За даними Європейського агентства з довкілля, в ЄС 
діють наступні ринкові інструменти екологічного 
менеджменту:

 торгові дозволи, введені для зниження викидів 
(наприклад, квоти на викиди СО2) або економії 
природних ресурсів (наприклад, квоти на вилов 
риби);

 екологічні податки, запроваджені для зміни цін і, 
таким чином, політики споживачів і виробників;
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 екологічні внески, введені, щоб повністю або 
частково покрити витрати на екологічні служби, 
заходи по скороченню забруднення водних 
ресурсів, на поховання відходів;

 екологічні субсидії і пільги, створені для 
стимулювання розвитку нових технологій, нових 
ринків екологічних товарів і служб, а також для 
підтримки досягнення високих рівнів захисту 
навколишнього середовища компаніями;

 схеми відповідальності і компенсації, мета яких –
забезпечити адекватне відшкодування наслідків 
діяльності, небезпечної для довкілля, а також 
витрати на запобігання та відновлення збитку.
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Торгівля квотами
В ЄС торгівля квотами на викиди СО2 ведеться на 
найвищому політичному рівні. Торгова схема почала 
функціонувати з січня 2005 року і у ряді країн ЄС діють 
схожі моделі торгівлі квотами: в Німеччині і 
Великобританії – на СО2, в Нідерландах – на NО, в 
Естонії, Ісландії, Італії і Португалії – на вилов риби.
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Захист водних ресурсів та 
управління ними

 Розділ Екологічної політики ЄС, яка відповідає 
статтям 191 та 193 Угоди про Співдружність.

 Його основу складають Водна рамкова директива 
та Рамкова директива про морську стратегію. У них  
викладено принципи захисту та управління 
прісноводними та морськими ресурсами в рамках 
екосистемного підходу.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/74/water-
protection-and-management

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/2019.html

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/74/water-protection-and-management
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/2019.html


План захисту водних ресурсів 
Європи
Мета: забезпечити наявність достатнього рівня 
якісної води для всіх законних потреб, шляхом 
кращого впровадження поточної водної політики ЄС.
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Він передбачає встановлення 
державами-членами рахунків 
для води та цілей ефективності 
використання води, а також 
розробку стандартів ЄС щодо 
повторного використання 
води.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0673:FIN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0673:FIN


The Council Conclusion on EU 
Water Diplomacy (2018)

Вода є необхідною умовою виживання та гідності 
людини, фундаментальною основою стійкості як 
суспільства, так і навколишнього середовища.

Вода життєво необхідна для харчування та здоров'я 
людини, а також необхідна для управління 
екосистемами, сільським господарством, 
енергетикою та загальною планетарною безпекою.
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/11/19/water-diplomacy-council-adopts-conclusions/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/water-diplomacy-council-adopts-conclusions/


Рекомендації «Безпечна питна 
вода та санітарія»

Рада ЄС у 2019 році 
прийняла Рекомендацію, 
де підтвердила право 
людини без дискримінації 
мати доступ до достатньої, 
безпечної, прийнятної, 
фізично доступної та 
якісної води для 
особистого користування 
як всередині ЄС, так і в 
світі загалом.
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/safe-
drinking-water-and-sanitation-council-approves-eu-guidelines/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/safe-drinking-water-and-sanitation-council-approves-eu-guidelines/


Платформа «Water Europe»
Європейська технологічна платформа для води, 
ініційована Європейською Комісією в 2004 році як 
галузевий форум зацікавлених сторін. Нині «Water 
Europe» налічує понад 200 учасників і стала визнаним 
промоутером досліджень та інновацій в Європі, 
пов’язаних з водою. Вона покращує координацію та 
співпрацю, ефективність діяльності постачальників 
водних послуг, споживачів води та постачальників 
технологій на стійкій та інклюзивній основі.
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https://watereurope.eu/wp-
content/uploads/2020/04/WE-Water-Vision-
english_online.pdf

https://waterinnovationeurope.eu/

https://watereurope.eu/wp-content/uploads/2020/04/WE-Water-Vision-english_online.pdf
https://waterinnovationeurope.eu/


European Water Stewardship
«Управління водними ресурсами Європи» було 
розроблено в рамках процесу зацікавлених сторін, 
який координується Європейським партнерством у 
сфері водних ресурсів (EWP). Європейське 
управління водою (EWS) діє в контексті політики ЄС 
і направлено на сприяння флагманській діяльності 
Європейської Комісії щодо досягнення 
«Ефективності використання ресурсів» та 
дотримання «Європейського плану».
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https://irp-
cdn.multiscreensite.com/12b9c9f9/files/uploaded/EWS%2BEur
opean%20Water%20Stewardship%20Standard%20v2017.pdf

https://irp-cdn.multiscreensite.com/12b9c9f9/files/uploaded/EWS%2BEuropean Water Stewardship Standard v2017.pdf


Нагороди EWP

 Стандарт EWS, є результатом міжнародного 
багатосторінкового процесу, який дозволяє 
європейським компаніям оцінювати, перевіряти та 
передавати відповідальну практику управління 
водними ресурсами.

21http://www.ewp.eu/ews-standard

http://www.ewp.eu/ews-standard


Інститут європейської екологічної 
політики (IEEP)

IEEP має багаторічний досвід 
аналізу проектування та 
впровадження водного, морського 
та рибного законодавства в ЄС, 
таких як Рамкова директива про 
морську стратегію (MSFD), 
Спільна рибоохоронна політика 
(CFP) та Рамкова директива про 
води (WFD) поряд з багатьма 
«підтримуючими» директивами.

22https://ieep.eu/work-areas/water-marine-and-fisheries

https://ieep.eu/work-areas/water-marine-and-fisheries


Засади зовнішньої водної політики ЄС
 Зростання чисельності населення та конкуруючі 

потреби водокористувачів призведуть до 
збільшення глобального попиту на воду на 35-60% 
до 2025 року. І це значення може подвоїтися до 2050 
року.

 Тенденції будуть посилюватися зміною клімату, що 
матиме серйозні наслідки для продовольчої 
безпеки.

 Вода необхідна для життя людей, тварин і рослин 
та для економіки. Захист та управління водними 
ресурсами виходять за межі національних 
кордонів. 23



Позиція ЄС у кліматичних договорах

ЄС формулює та впроваджує кліматичну політику та 
стратегії, беручи провідну роль у міжнародних 
переговорах щодо клімату. ЄС прагне забезпечити 
успішне впровадження Паризької угоди та 
впровадження системи торгівлі викидами (ETS).

Особливої уваги потребують останні міжнародні 
події у питанні глобальних змін клімату: Кліматична 
конференція ООН у Парижі 2015 року (COP21), 
Кліматична конференція ООН у Бонні 2017 року 
(COP23) та Кліматична конференція у Катовіце 2018 
року (COP24).
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Париж-2015 (COP21)
Секретаріатом Рамкової Конвенції ООН про зміну 
клімату офіційно у 2015 році представлено доповідь (РКЗК 
ООН, United Nations Framework Convention on Climate 
Change) щодо підсумків першого періоду дії Кіотського 
протоколу.

Ряд країн, що підписали договір, виконали та навіть 
перевиконали свої зобов'язання. Наприклад, країни 
Євросоюзу домоглися скорочення викидів за період 2008 
– 2012 рр. до рівня 1990 р. більш ніж на 11%. Росія 
скоротила викиди CO2 на 32%, тобто перевиконала узяті 
на себе зобов'язання на перший період дії Кіотського 
протоколу.

25



Результати COP21
Зусиль країн, що виконали та перевиконали свої 
зобов'язання за Кіотським протоколом або навіть 
тих, які перевиконали їх (15 країн ЄС, Росія, Україна 
тощо), виявилося недостатньо для досягнення 
заявлених в Угоді цілей.

У результаті, загальносвітові викиди за цей період 
зросли майже в 1,5 рази. Слід зазначити що 
реалізація цілей, визначених Кіотським протоколом, 
за експертною оцінкою, була з самого початку 
малоймовірною через ухилення від участі в 
реалізації протоколу двох найбільших за обсягами 
викидів ПГ у світі країн – Китаю та США.

26



Бонн-2017 (COP23)
Серед результатів конференції СОР23, слід відзначити 
позицію учасників конференції зі США, які були 
також представлені неофіційною делегацією з низки 
штатів. На відміну від представників офіційного 
Вашингтону, ці учасники дали зрозуміти, що не 
підтримують кліматичну політику президента США 
Дональда Трампа.
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Катовіце-2018 (COP24)
На конференції СОР24 держави-учасниці конференції 
погодили порядок реалізації умов Паризької угоди 2015 
року. Перемовини тривали понаднормово, та за 
підсумками не вдалося досягнути домовленості з приводу 
створення ринкових механізмів зменшення викидів 
вуглецю (Стаття 6 Паризької угоди), які б не нашкодили 
цілісності екосистем, наприклад, через введення 
подвійного обліку зменшення викидів. Ці питання 
розглядатимуться на подальших етапах, позаяк не 
вдалося досягти домовленості з Бразилією, яка через 
потужні лісові площі є потенційно одним з основних 
гравців на ринку квот на викиди вуглецю.
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Вода в екологічній політиці ЄС

29

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_en

https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_en
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm


Оцінка екосистемні послуг водних 
екосистем

30https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/overview
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Висновки
 Екологічна політика ЄС сьогодні є одним з 

основних порівняльних критеріїв щодо якості 
подібних документів інших держав світу.
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Висновки
 ЄС активно реалізує природоохоронні принципи 

на міжнародній арені, будучи членом Програми 
Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 
середовища, повноправним членом конвенцій, 
рамкових договорів та глобальних угод.

 Щодо водної политики ЄС, то цей напрямок має 
потужну нормативну базу не тільки в межах 
Співтовариства, але й сильний зовнішній вектор –
який відображений у стратегічних галузевих 
документах.
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Питання для самоперевірки
 Що таке «стратегічний документ»? Чим він відрізняється від 

концепції, плану дій та програми?

 Дайте визначення поняттю «екологічна політика». Які 
основні засади екологічної політики ЄС?

 Наведіть приклади адміністративних та ринкових  
інструментів екологічної політики ЄС.

 Охарактеризуйте позицію ЄС у питанні глобальної зміни 
клімату.

 Проаналізуйте водну політику ЕС: внутрішні та зовнішні 
стратегічні бачення, відношення до водних екосистем, 
ієрархію документів.
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Практичне завдання
 Занесіть у представлену нижче ієрархічну схему назви відомих 

Вам документів (із зазначенням назви), які формують зміст 
водної політики Європейського Союзу.
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