
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВІРТУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З КРАЇНАМИ EU4ENVIRONMENT 
 

Україна 
 
 
 

понеділок, 20 липня 2020 р. 
  

Початок: 15:00 Київ (14:00 Париж) 
Завершення: 16:30 Київ (15:30 Париж)  

 
 

Технічне обладнання: відео конференції в Інтернеті (Zoom) 
Мова: англійська та українська мова 
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Вступ 
 

Початок 2020 р. приніс із собою безпрецедентні глобальні зміни – поширення нового 
коронавірусу (COVID-19), який ВООЗ класифікує як глобальну пандемію. У результаті з початку 
березня в усьому світі запроваджені жорсткі обмежувальні заходи, включно із забороною 
подорожей. 
 

Заходи EU4Environment впроваджуються, незважаючи на ці обмеження. Усі формальні та 
неформальні зустрічі й дискусії тепер замінюються телеконференціями. 
 

На цей час важко оцінити, як довго зберігатимуться обмеження на подорожі й чи можливо 
буде організувати Регіональну асамблею EU4Environment, яка розгляне досягнення 
імплементації EU4Enviroment – спочатку цей захід планувався як очна нарада у вересні 2020 р.  З 
огляду на можливе перенесення засідання Регіональної асамблеї на кінець 2020 р., пропонується 
організувати віртуальні консультації в рамках EU4Environment із кожною з шести країн Східного 
партнерства ЄС (EaP) і їхніми організаціями-виконавцями.       
 
Ціль віртуальних консультацій із країнами 
 

• Розглянути становище в країні в світлі COVID-19, плани відновлення після COVID-19, а 
також їхній потенційний вплив на перехід до зеленої економіки; 

• Представити результати імплементації EU4Environment у кожній країні Східного 
партнерства ЄС (EaP); 

• Обговорити плани на решту року в світлі пандемії COVID-19; 
• Обговорити варіанти організації засідання Регіональної асамблеї в другій половині 2020 

р. та інші адміністративні питання. 
 
Учасники 
 

• Національні координатори (NFP) програми EU4Environment – представники міністерств 
екології та економіки кожної країни Східного партнерства ЄС (EaP); 

• Вибрані учасники, запрошені національними координаторами (наприклад, контактні 
особи по Конвенції Еспо ЄЕК ООН); 

• Європейська комісія: представники DG NEAR (Генеральний директорат з Європейської 
політики сусідства та переговорам щодо), DG ENV (Генеральний директорат з 
навколишнього середовища) та DG CLIMA (Генеральний директорат з кліматичних дій) 
можуть взяти участь у обговоренні, а також відповідні Представництва ЄС;  

• Партнери з імплементації: (представники ОЕСР; ЮНІДО (Організації ООН з промислового 
розвитку), Програми ООН з довкілля, ЄЕК ООН); 

• Національні координатори заходів;  
• Координаторів партнерів із імплементації можна запрошувати індивідуально (наприклад, 

постійних координаторів системи ООН для підтримки плану відновлення країни після 
COVID-19, постійних координаторів ЮНІДО).  

 
Загальна документація 
 

• Порядок денний; 
• Презентація в PowerPoint із останньою інформацією про країну, підготовлена партнерами 

з імплементації; 
• Плани роботи для окремих країн і регіональні робочі плани; 
• Примітка про матеріально-технічне забезпечення. 
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Проект порядку денного 

*Наведений нижче часовий розклад складено за паризьким часом 
 

14:00-14:05 
(5 хвилин) 

1 Привітальне слово голови засідання 
 
o Пан Йоханнес БАУР, перший радник, завідувач сектору економічного 

співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля, Представництво ЄС 
в Україні 
 

 

14:05 - 14:15 
(10 хвилин) 

2 Остання інформація про становище в країні 
 
o Стислі презентації представників у країні про поточне становище, плани 

відновлення після COVID-19, а також їхній потенційний вплив на перехід до 
зеленої економіки 

 
• Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
• Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України (підлягає уточненню) 
 

 

14:15 - 14:55 
(40 хвилин) 

3 Найновіша інформація про минулі та поточні заходи EU4Environment, а також 
плани на решту року 
 
o Презентації партнерів із імплементації: (див. презентацію в форматі PPT) 
 

• Результат 1 (Програма ООН з довкілля та ЄЕК ООН) 
• Результат 2 (ЮНІДО) 
• Результат 3 і 5.3 (ОЕСР) 
• Результат 4 (Світовий Банк) 

 
o Реакції представників країни після кожного результату: доцільність 

використання альтернативних режимів роботи (наприклад, віртуальних 
засідань, веб-тренінгів, використання місцевих консультантів), а також 
підтримка/перенесення/подальше виконання заходів. Після консультації 
можливе проведення більш поглиблених дискусій на двосторонній основі. 

 

 

14:55 - 15:05 
(10 хвилин) 

4 Підготовка засідання Регіональної асамблеї EU4Environment 
 
o Презентація запропонованих варіантів ОЕСР (див. презентацію в форматі 

PPT) 
 

• Збереження запланованої дати засідання Регіональної асамблеї протягом 
тижня 21 вересня 2020 (пропонуються дати 22-23 вересня), як 
віртуального засідання за допомогою системи Zoom (наприклад, 3-годинні 
ранкові сесії протягом двох днів)   

• особиста зустріч після скасування обмежень на подорожі, можливо в 
листопаді-грудні в Києві, Україна 

 
o Відгуки країни  
 

 

15:05 - 15:15 
(10 хвилин) 

5 Обмін інформацією (результат 5.2) і координація заходів із іншими проектами 
 
o Презентація ОЕСР: (див. презентацію в форматі PPT) 
 
o Відгуки країни  
 

 

15:15 - 15:25 
(10 хвилин) 

6 Досягнення щодо вирішення адміністративних питань (результат 5.1) 
 
o Презентація ОЕСР щодо питань реєстрації заходів, національного 

координатора заходів і національного комітету з імплементації 
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o Відгуки країни  
 

15:25 - 15:30 
(5 хвилин) 

7 Інші питання та завершення засідання 
 
o Пан Йоханнес БАУР, перший радник, завідувач сектору економічного 

співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля, Представництво ЄС 
в Україні 

 

 


