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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС (ЄЗК)
– комплекс заходів, який визначає політику ЄС на найближчі
роки у таких сферах як клімат, енергетика, біорізноманіття,
промислова політика, торгівля тощо.
Основна мета цього курсу – сталий зелений перехід Європи
до кліматично-нейтрального континенту до 2050 року.

ЄЗК: СФЕРИ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Клімат
Енергетика
Промислова стратегія для циркулярної економіки
Стала і розумна мобільність
Зелена сільськогосподарська політика
Збереження біорізноманіття
Нульове забруднення
Фінансові інструменти
ЄС як глобальний лідер
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ВІД ФЕРМИ ДО ВИДЕЛКИ (F2F)
• Забезпечення сталого виробництва продуктів харчування
• Забезпечення продовольчої безпеки
• Стимулювання стійкої переробки продовольчих продуктів,
оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, гостинності та практики
обслуговування
• Сприяння сталому споживанню їжі та переходу до здорових,
стійких режимів харчування
• Зменшення втрат продуктів харчування та відходів
• Боротьба з харчовими шахрайствами по ланцюгу поставок
продовольства

ЦІЛІ F2F
•
•

•
•

•

зменшити на 50% загальне використання та ризик хімічних пестицидів перегляд Директиви про стале використання пестицидів
зменшити втрати поживних речовин щонайменше на 50% не погіршуючи
родючість ґрунтів - планується розробка комплексного плану
дій з управління поживними речовинами
зменшити використання добрив щонайменше на 20%
зменшити продаж антимікробних препаратів для сільськогосподарських
тварин та аквакультур на 50% - запланована розробка нових регламентів про
ветеринарні лікарські засоби та медикаментозні корми
досягти щонайменше 25% сільськогосподарських земель ЄС під органічним
виробництвом – Organic Action Plan

ЦІЛІ F2F
•

забезпечення продовольчої безпеки - Європейська Комісія планує розробку плану дій у
надзвичайних ситуаціях для забезпечення постачання продовольства та продовольчої
безпеки

•

стимулювання практики стійкої переробки продовольчих продуктів, оптової торгівлі,
роздрібної торгівлі, гостинності та забезпечення продуктами харчування, для чого планується
розробити Кодекс поведінки ЄС щодо відповідальної ділової та маркетингової практики та
удосконалити систему корпоративного управління.

•

сприяння сталому споживанню їжі та сприяння переходу до здорових, стійких режимів
харчування - підвищення інформування споживачів та заохочення до вибору стійких та
здорових дієт

•

зменшення втрат продуктів харчування та відходів – у 2022 році ЄС планує встановлення
обов'язкових цілей щодо зменшення харчових відходів

•

боротьба з харчовими шахрайствами по ланцюгу поставок продовольства
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Цілі цієї стратегії повторюють та доповнюють цілі попередньої:
• щонайменше 30% суходолу та 30% морських акваторій повинні стати заповідними
територіями.
• принаймні 25% до 2030 року сільськогосподарських земель ЄС слід обробляти органічно.
• зменшити на 50% загальне використання хімічних пестицидів та ризику від них до 2030 року.
• на 50% зменшити використання більш небезпечних пестицидів.
• повернути щонайменше 10% сільськогосподарських площ у природні ландшафти, придатні
для біорізноманіття.
• Зменшити втрати поживних речовин, щонайменше на 50% не погіршуючи родючість ґрунтів;
що призведе до скорочення використання добрив щонайменше на 20%.
• задля збереження екосистем прісноводних водойм та річок щонайменше 25000 км річок
будуть відновлені до стану вільноплинних до 2030 року.
• висадка трьох мільярдів нових дерев у повній відповідності до екологічних принципів.
Очікується розробка лісової стратегії та законодавчої бази щодо відновлення екосистем.

КЛІМАТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 Нова Стратегія з адаптації до змін клімату
 Європейський закон про клімат
 Кліматичний цільовий план 2030

 Європейський кліматичний пакт
Стратегія з адаптації до змін клімату визначає три ключові цілі:

•

розумніша адаптація – передбачає вдосконалення знань та управління невизначеністю
зміни клімату та її наслідків

•

більш системна адаптація – передбачає підтримку розроблення політики на всіх рівнях
управління та в усіх секторах економіки

•

пришвидшення адаптації

ЗАБРУДНЕННЯ
Метанова стратегія ЄС – зменшення та запобігання викидам метану через
впровадження заходів міжгалузевого характеру для скорочення викидів метану в
таких секторах, як енергетика, сільське господарство та поводження з відходами.
В ЄС 53% викидів метану наразі формуються в сільському господарстві.

ҐРУНТИ
Розпочалась розробка нової стратегії ЄС стосовно ґрунтів - «Здорові ґрунти для
здорового життя».
Нова стратегія має консолідувати дії в різних сферах, що впливають на ґрунт і
залежать від нього.

ІНШІ ДОКУМЕНТИ ЄЗК
•
•
•
•
•
•

•
•

Хімічна стратегія сталості
Нова промислова стратегія
План дій з циркулярної економіки
Нова торговельна стратегія
Механізм карбонового регулювання імпорту (CBAM)
План дій ЄС «Назустріч амбіціям щодо нульового забруднення повітря,
водних ресурсів та ґрунтів - побудова здорової планети для здорових
людей»
Ініціатива зі сталих продуктів
Вимоги до пакування та інших заходів для запобігання утворенню відходів
упаковки

РЕСУРСИ
•
•
•
•
•

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком –
Зелене досьє
Стратегія «Від ферми до виделки» (en) – Європейська Комісія
Аналітичний документ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС:
МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ»
Таймлайн Європейського зеленого курсу
Календар Європейського Зеленого курсу на 2021 рік

Запрошую до дискусії!

greendossier@gmail.com
https://dossier.org.ua

organicinfoukraine@gmail.com
https://organicinfo.ua
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