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ЄС та Україна уклали двосторонню угоду щодо вступу України до СОТ 

 
Сьогодні в Брюсселі ЄС та Україна завершили двосторонні переговори щодо 
вступу України до СОТ. ЄС підтримує вступ України до Світової Організації 
Торгівлі якнайшвидше у найсприятливіші з комерційної точки зору строки 
та у повній відповідності до правил СОТ. Член Європейської Комісії з 
питань торгівлі Паскаль Ламі сказав: “Сьогодні Україна на крок ближче до 
членства в СОТ. Зобов’язання України стосовно несільськогосподарських та 
сільськогосподарських товарів разом з торгівлею у сфері послуг є 
збалансованими та знаходяться у відповідності з її економічною 
спроможністю. Україна продемонструвала гарне співробітництво та 
гнучкість впродовж переговорного процесу, що зробило можливим 
сьогоднішній крок. Я впевнений, що майбутній вступ України до СОТ 
допоможе країні скористуватися перевагами багатосторонньої торгової 
системи, сприяючи консолідації торговельних реформ, що вже 
здійснюються в цій країні в рамках Угоди про партнерство та 
співробітництво з ЄС”. Він також зауважив, що “цей процес вступу є 
чітким знаком, що ще одна країна вибрала шлях торгівлі та розвитку для 
задоволення потреб своїх громадян. Ми сподіваємося, що прогрес на 
сьогоднішніх переговорах буде заохочувальним прикладом для всіх інших 
країн, які щойно розпочали процес вступу до СОТ, і в чому ми будемо їм  
всебічно допомагати”. 
 
Двосторонню угоду ЄС-Україна щодо доступу на ринок було підписано паном 
Хорошковським, Міністром економіки України та Членом Європейської Комісії 
з питань торгівлі Паскалем Ламі.  
 
Закінчивши сьогодні двосторонні переговори з Україною щодо доступу на 
ринок, ЄС підтвердив свою підтримку вступу України до СОТ у 
найсприятливіші з комерційної точки зору строки та у відповідності до правил 
СОТ.  
 
Загальна інформація 
 
Україна  звернулася з заявою про вступ до СОТ у 1994 році. З того часу Україна 
провела переговори про доступ на ринок на двосторонній основі з 
зацікавленими членами СОТ. На сьогодні Україна завершила двосторонні 
переговори із 10 членами СОТ. Паралельно ведуться багатосторонні переговори 
в режимі Робочої Сторони  в Женеві. На цих засіданнях члени СОТ та Україна 
обговорюють як Україна інкорпорує законодавство СОТ та привила у свою 
національну законодавчу систему, та як буде втілювати зобов’язання, що 
походять з членства в СОТ при вступі до організації. Для того, щоб закінчити 
переговорний процес щодо вступу, Україні необхідно завершити двосторонні 



переговори щодо доступу на ринок з усіма членами СОТ, які цього попросять. 
На додаток, Робоча Сторона повинна представити остаточний Звіт   Робочої 
Сторони, в якому будуть міститися всі зобов’язання України щодо додержання 
правил СОТ. Генеральна Рада СОТ буде приймати рішення щодо підписання 
повної угоди про вступ. Україна стане членом після процедур ратифікації.  
 
ЄС підтримує вступ України до СОТ якнайшвидше у найсприятливіші з 
комерційної точки зору строки та у відповідності до правил СОТ та продовжує 
забезпечувати значну технічну допомогу у цій галузі. Україна здійснює 
широкомасштабну програму економічних та структурних реформ, щоб 
поліпшити та урізноманітнити свою економіку та покращити бізнесовий та 
інвестиційний клімат. Вступ до Сот буде сприяти консолідації цих реформ в 
стабільних та передбачуваних законодавчих рамках, сприяючи інтеграції 
України у міжнародну економіку, та роблячи Україну більш привабливим 
ринком для європейських компаній у сфері інвестування та бізнесу.  
 
 
За детальною інформацією звертайтеся: 
 

http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/ukr.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm 
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