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Анотація. Стаття присвячена деяким аспектам екологізації політики Європейським
Союзом. Тенденції розвитку стратегій спонукають більше країн приєднуватися до амбітних
планів Євросоюзу, а також дозволяють йому претендувати на роль глобального лідера у
боротьбі зі змінами клімату.
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Abstract. The article is devoted to some aspects of greening the policy of the European Union.
Strategic trends encourage more countries to join the EU’s ambitious plans and allow it to claim the
role of global leader in the fight against climate change.
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Екологізація означає поступову популяризацію екологічних підходів та
ідей з метою збереження навколишнього природного середовища, забезпечення
раціонального природокористування, переходу до нової соціально-екологічної
й економічної моделі розвитку, яка відповідатиме цілям сталого розвитку, а
також забезпечення міжнародної безпеки [3, 18].
Сьогодні в Європейському Союзі сформована одна з найефективніших
екологічних політик у світі. Мережа екологічного законодавства Євросоюзу
охоплює всі сфери: боротьбу із забрудненням повітря, водного середовища,
раціональну утилізацію відходів, охорону природи і контроль хімічних речовин,
біотехнології та інші промислові ризики. Екологічне законодавство
Європейського Союзу містить понад 500 директив, постанов та рішень. Варто
визнати, що екологічна політика, так чи інакше, стала важливою сферою
європейської політики.
Наразі Європейський Союз активно поширює курс на «озеленення» (Green
Deal), основною ідеєю якого є план переходу до першого кліматично
нейтрального континенту до 2050 року, який охоплює чимало сфер, серед яких
визначальними є сфери економіки та суспільного життя [1].
Для досягнення цієї мети необхідними вважаються:
- співпраця з міжнародними партнерами для вдосконалення глобальних
екологічних стандартів;
- інвестування в екологічно чисті технології та підтримка інновацій;
- випуск дешевших та незабруднюючих видів приватного та громадського
транспорту;
- декарбонізація енергетичного сектору;
- забезпечення енергоефективності будівель (наприклад, розміщенням на
них сонячних панелей) [1; 2].
Також для залучення більшої кількості країн до курсу Європейський Союз
надаватиме фінансову підтримку та технічну допомогу тим, хто найбільше
постраждає від переходу до «зеленої» економіки.
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«Green Deal» базується на вже раніше прийнятих нормах, однак зважаючи
на всі виклики, постають нові завдання, приймаються нові стратегії та плани. До
прикладу, впродовж 2020 року було ухвалено низку стратегій, як-от: План дій із
циркулярної економіки, Нова промислова стратегія, Воднева стратегія,
Стратегія формування цифрового майбутнього Європи, Стратегія з
біорізноманіття, Європейський кліматичний пакт тощо [1].
Правові інструменти Європейського Союзу, які регулюють питання
охорони природного середовища, постійно розширюються, відповідно,
розвиваються тенденції до екологізації. До того ж такі тенденції наштовхують
до екологізації міжнародних відносин. А міжнародна співпраця у сфері екології
слугує як інструментом вирішення поточних питань, так і дієвим інструментом
поліпшення міждержавних дипломатичних відносин.
Отже, Європейський Союз доволі амбітний у питаннях екологічної
безпеки. Такі активні дії ставлять Євросоюз на місце глобального лідера у
боротьбі з кліматичними змінами.
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Анотація. Аналізується торговельно-економічна співпраця Європейського Союзу та
Хорватії 2013–2020 рр., основні сфери інвестування ЄС в Хорватію, головні торговельні
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Abstract. The trade and economic cooperation between the European Union and Croatia
from 2013–2020, the main areas of EU investment in Croatia, Croatia's main trade partners and the
main goods of import and export are analyzed.
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1 липня 2013 р. Республіка Хорватія стала офіційним 28-м членом
Європейського Союзу, що стало шостим розширенням ЄС із 1950 р. У межах
«політики згуртування» Європейського Союзу (Cohesion policy, політика яка
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