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П’яте засідання Комітету з питань співробітництва між  

Україною та ЄС 
 

П’яте засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС відбулося 
27 листопада 2002 року в Брюсселі. Комітет з питань співробітництва допомагає у 
роботі Ради з питань співробітництва, що діє на рівні міністерств. Комітет був 
створений в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та 
ЄС (УПС) з метою відслідковувати процес реалізації Угоди.   
 
З боку Європейського Союзу на засіданні головував пан Х. Мінгареллі, Директор 
Генерального Директорату зовнішніх відносин. Українську делегацію очолював 
пан О. Шлапак, Міністр економіки та європейської інтеграції. 
 
Впродовж засідання Комітету з питань співробітництва українські та європейські 
представники обговорювали поточні питання співпраці між ЄС та Україною в 
рамках УПС. Сторони обмінялися думками щодо впливу розширення ЄС на 
Україну, ініциативи ЄС “Нові сусіди” та політики України “Європейський вибір”. 
Також обговорювалися наступні питання: 
 

• Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 
• Торгівля та інвестиції 
• Юстиція та внутрішні справи 
• Енергетика та ядерний сектор 
• Навколишнє середовище 
• Транспорт 
• Наука та технолігії 

 
Обговорення всіх питань проходило конструктивно. Обидві сторони підкреслили, 
що й надалі важливо приділяти особливу увагу процесу адаптації українського 
законодавства до законодавства Співтовариства. В цьому контексті було ще раз 
наголошено про важливу роль Українсько-Європейського Центру з питань 
законодавства (UEPLAC), що фінансується за рахунок програми ЄС Тасіс.  
 
Стосовно торгівлі та інвестицій європейська сторона наголосила на наобхідності 
створення стабільної законодавчої мережі, прозорої антидискрімінаційної  
податкової системи, спрощених адміністративних процедур та ефективного 
вирішення проблем, пов”язаних з верховенством закону, як необхідного елементу 
для поліпшення загального інвестиційного клімату. Піднімалися також такі 
першочергові питання, як українське законодавство в автомобільному секторі, 
повернення ПДВ, законодавство в сфері прав на інтелектуальну власність та 
торгівлю сталевими виробами. Українська сторона ставила чотири питання на 
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обговорення: підтримка з боку ЄС вступу України до СОТ, зокрема, підписання 
попередньої двосторонньої угоди; зміни у режимі ЄС щодо імпорту зерна; 
прохання України надати їй статус країни з ринковою економікою у відношенні 
механізмів захисту торгівлі; та вплив розширення ЄС на торгівлю. 
 
Стосовно юстиції та внутрішніх справ (ЮВС): ЄС схвально відгукнувся про 
співробтництво з Україною в рамках  плана дій ЮВС. Щорічні пріоритети були 
вже затвердженні 11 листопада 2002 року на зісіданні Трійка-Україна, що 
проходило на міністерському рівні, зокрема, це стосувалося: питань повернення та 
міграції, управління кордонами та боротьби з відмиванням грошей, торгівлі 
людьми, наркотиків та корупції. Україна погодилася з загальною позитивною 
оцінкою дяльності у цьому напрямку та підкреслила необхідность продовження 
переговорів з візових питань. 
 
Було відмічено плідне співробітництво у галузях транспорту, науки та технологій, 
навколишнього середовища та митниці. Обидві сторони погодилися, що потрібні 
подальші обговорення та структурні реформи в енергетичному секторі, включаючи 
продовження приватизації. 
 
На засіданні була висловлена стурбованість щодо поліпшення безпеки вугільних 
шахт в Україні. Європейська Комісія запропонувала підтримку у вигляді технічної 
допомоги. 
 
Було підкреслено, що ядерна безпека залишається постійним спільним 
пріоритетом. Двосторонню Угоду про співробітництво між Європейським 
Співтовариством з атомної енергії та  Кабінетом Міністрів України щодо мирного 
використання ядерної енергії було парафовано. 
 
Представники України та Європейського Союзу ще раз підтвердили важливість 
Угоди про партнерство та співробітництво як основного інструмента міцного та 
поглибленого співробітництва. Оцінка реалізації УПС буде продовжуватися, щоб 
закінчити спільний звіт до початку наступного засідання Ради з питань 
співробітництва, яке має відбутися в першій половині 2003 року. 
 
За подальшою інформацією прохання звертатися до Представництва Європейської 
Комісії в Україні: press@delukr.cec.eu.int 

 
 


