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Ключові переваги приєднання до
Конвенції
Приєднання до платформи для обміну досвідом, зразками
кращої практик, технологіями та інформацією, яка відкриває
можливості для:
• Прогресу у захисті людей та довкілля
• Запобігання та мінімізації збитків від промислових аварій
• Зміцнення потенціалу для вирішення проблем
транскордонного водного забруднення
• Поліпшення транскордонної готовності та реагування у
надзвичайних ситуаціях
• Зміцнення регіонального співробітництва та обміну
інформацією
• Отримання допомоги для зміцнення потенціалу та підготовки
• Вплив на розвиток міжнародного договірного права та
політики
• Внесок до миру та безпеки і до виконання глобальних
зобов'язань.

Ключові переваги приєднання до Конвенції
для України
• Політичні
– Підтримка

для реалізації Угоди про асоціацію між ЄС та

Україною
– Зміцнення регіонального співробітництва
– Вплив та спрямування - у співпраці з іншими Сторонами розвитку Конвенції та її Програми допомоги
– Підтримка з боку інших Сторін та Секретаріату ЄЕК ООН у
реалізації Конвенції

Ключові переваги приєднання до Конвенції
для України (продовження)
• Суттєві
–
–
–
–
–
–

Підвищений рівень захисту населення України у випадку руйнівної аварії
з транскордонними впливами у сусідній країні
Обмін технологіями
Обмін досвідом
Обмін експертними знаннями та інформацією/зразками кращої практики
Включення до усталеної політичної мережі в усьому регіоні ЄЕК ООН
Підсилений потенціал для готовності та реагування на аварії з
транскордонними впливами

Ключові переваги приєднання до Конвенції
для України (продовження)
• Фінансові
–

–
–

Країни-донори більш налаштовані надавати фінансову підтримку
країнам, у яких є зобов'язання в рамках Конвенції -> кращі шанси на
забезпечення необхідного фінансування для вирішення гострих проблем
України
Кращі шанси у запитах на підтримку з боку інших екологічних програм та
організацій
Уникнення та мінімізація збитків від промислових аварій

Пропозиції щодо подальших кроків для
України
• Обговорити сьогоднішню зустріч та її висновки і визначитись із наступними кроками ->
Підготувати національну самостійну оцінку та план дій… Бути амбіційними,
скористатись наданою можливістю, не чекати, а отримати те, що пропонується
• Призначити компетентний орган або органи для роботи в рамках Конвенції та надати
відповідну інформацію у секретаріат Конвенції
• Призначити національного координатора в якості ключової контактної особи та надати
особисті та контакті дані координатора у секретаріат Конвенції
• Подавати звіт про реалізацію (раз на 4 роки)
• Продовження роботи над проектом «дельта Дунаю» - етап II, завершення та
підписання Декларації про наміри та спільних планів на випадок надзвичайних
ситуацій
• Розглянути приєднання до Конвенції та оцінити, як це можна зробити у відповідності
до національного законодавства
• Повною мірою скористатись перевагами інституційного режиму Конвенції, та заходами
її Програми допомоги і таким чином підсилити стандарти промислової безпеки в
країні, захистити її населення та довкілля від руйнівних наслідків промислових аварій
• Бути активними в регіональному контексті
• Повідомити секретаріат про рішення не пізніше кінця 2018 р. (на 10-му засіданні
Конференції сторін Конвенції, грудень 2018 р.)

Дякую за увагу !

