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Попередження знеліснення в Україні
Вкрита лісами площа в Україні складає менше 14% від загальної площі країни. Саме тому
у 2015 році з метою попередження подальшого знеліснення, а також сприяння
раціональному природовикористанню було введено мораторій на експорт необробленої
деревини з України.
Беручи до уваги кліматичні зміни та поточний стан навколишнього середовища в Україні,
такий підхід відповідав національним та глобальним інтересам захисту навколишнього
середовища, а також принципам «зеленої економіки». На жаль, цей мораторій не зупинив
знеліснення та спровокував здійснення контрабанди і так званого «сірого експорту» (коли
товар декларується за хибною категорією, наприклад, «відходи деревини» або «деревне
паливо»).
Однак, за межами України цей законодавчий акт українського парламенту вважається
таким, що суперечить принципам вільної торгівлі. Так, Європейський Союз пообіцяв надати
макро-фінансову допомогу у розмірі 600 мільйонів євро за умови відміни вищевказаного
мораторію. І хоча це можливо відповідає політиці ЄС щодо сировини, це обмежує
можливості розвитку для України.
Крім того, примушення України до відміни мораторію може значно збільшити тиск ринку
щодо вирубування лісів. Ми, Європейські зелені, наголошуємо на тому, що врахування
екологічних факторів повинно бути пріоритетом при здійсненні операцій в рамках
міжнародної економічної співпраці. Таким чином, ми вимагаємо, щоб Європейська комісія
разом із Україною знайшли спосіб зберегти мораторій відповідно до змісту статті 361 Угоди
про асоціацію.
Знеліснення – це прямий шлях до незворотної зміни клімату та зникнення видів, що світ має
припинити, і швидко. «Лицемірно з боку Європи називати себе лідером з боротьби з
глобальним потеплінням і при цьому майже нічого не робити для зменшення власного
ненаситного апетиту щодо користування плодами вирубування лісів». ЄС має стати
прикладом, боротьбу із вирубуванням лісів слід вести також і в Європі (Україна, Польща і т.
ін.). Для боротьби з обезлісненням, необхідно посилити ряд принципів та правил ЄС.

/ У разі будь-яких невідповідностей між перекладом і оригінальною англійською версією,
переважну силу має текст англійською мовою.
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