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Євроінтеграція попри COVID: прогрес у виконанні Угоди
про асоціацію у 2020 - першу половину 2021 рр.

Станом на другу половину 2021 року загальний
прогрес виконання зобов’язань, передбачених
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС,
становить 49 %. Ця оцінка включає як і повністю
виконані зобов’язання, так і досягнуті проміжні
результати. “Досконале” виконання, тобто коли
повністю виконані передбачені зобов’язанням
завдання, становить 25,6 %. 22,7 % — це “просунуте” виконання, яке означає, що законодавча
робота проведена, проте не прийняті та/або не
імплементовані усі необхідні підзаконні акти, або
ж не завершені певні дії з практичної імплементації. 24,9 % — “рання” стадія виконання — коли
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нормативно-правові акти або заходи з їх імплементації перебувають на стадії розробки. Ще для
24,9 % зобов’язань виконання навіть не розпочиналося.

У порівнянні з попереднім дослідженням виконання Угоди відзначається зростанням показника загального прогресу (з 41,6 % до 49 %), а
особливо показника досконалого виконання (з
12,4 % до 25,6 %). На даний момент можна
стверджувати, що понад чверть зобов’язань,
передбачених Угодою про асоціацію, Україною
виконано повністю.
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необхідно виконати*

досконале виконання

Загальний прогрес

Лідери (> 55 %)
Технічні бар’єри у торгівлі

68,6%%
68,6

Державні закупівлі

44,2 %

14,9 %

Оподаткування

31,2%
%
31,2

39,4 %
41,9 %

56,5 %

29,4 %

Захист прав споживачів

25,4 %

58,1 %

33,1 %

Енергетика

20,5 %

74,6 %

61,5%%
61,5
60,6 %

Діяльність компаній

Діалог і співробітництво з

питань внутрішніх реформ

100 %

79,5 %

Зовнішня, безпекова
та оборонна політика

Телекомунікації

85,1 %

43,5 %

56,5 %

27,1 %

43,5 %

55,4 %

20,8 %

44,6 %

Частковий прогрес (40 - 55 %)
53,8 %
23,1 %

Соціальна політика

46,2 %

статистика

53,3 %

46,7 %

інтелектуальна власність

52,2 %
50,1 %

47,8 %

санітарні та
фітосанітарні заходи
Верховенство права та
повага до прав людини та
основоположних свобод
Сільське господарство та
розвиток сільських територій

227,6
7,6%%
16,1 %

Охорона навколишнього
середовища
конкуренція

25,7 %
19,2 %
17,5 %

50,3 %

44 %

10 %

митні питання та
сприяння торгівлі

49,9 %

49,7 %

56 %

43 %

57 %

42,7 %

57,3 %

40 %

60 %

Рання стадія виконання ( < 40 %)
39,6 %

Громадське здоров’я
Транспорт

7,8 %
7,1 %

Заснування
підприємницької діяльності

32 %
18,9 %

Фінансове співробітництво
та боротьба із шахрайством

25 %

Освіта, навчання та молодь

політика з питань
аудіовізуальної галузі

18,1 %
10 %

60,4 %

39,3%

60,7 %
68 %
75 %

81,9 %
90 %

*Відповідає сумі статусів "Виконання не розпочалось" та "Критична невідповідність"
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Сектори-лідери


Зовнішня, безпекова та оборонна
політика


За підсумками аналізу за 2020 р. - першу половину 2021 р. залишилися незмінними. Найкращими секторами, що отримали оцінки “досконало”, були: технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ),
державні закупівлі, діяльність компаній, зовнішня,
безпекова та оборонна політика, енергетика,
захист прав споживачів та оподаткування. 


У секторі зовнішньої, безпекової та оборонної
політики (79,5 % загального прогресу, 44,2 %
досконалого прогресу) у 2020 - 2021 роках
спостерігається прогрес у співпраці України і ЄС
у сфері антикризового управління — Україна
поступово відновлює участь в операціях ЄС;
продовжується співпраця Міністерства оборони з
Європейським оборонним агентством. Однак
Угода про асоціацію не передбачає вироблення
спільної політики протидії гібридним безпековим
загрозам, а тому необхідно ініціювати переговори зі стороною ЄС щодо перегляду зовнішньополітичних і безпекових статей Угоди про
асоціацію та поглибити діалог в оборонній та
військовій сфері. 


(що мають понад 55 % виконаних зобов’язань)


технічні бар’єри у торгівлі


У секторі технічних бар’єрів у торгівлі (100 % загального прогресу, 100 % досконалого прогресу)
повністю адаптовано і запроваджено українське
базове (горизонтальне) законодавство і майже
все українське секторальне (вертикальне)
законодавство відповідно до вимог Угоди про
асоціацію та Додатку ІІІ. З жовтня 2020 року в
Україні працює оціночна місія ЄС, яка має
встановити готовність України до початку
переговорів щодо Угоди про оцінку відповідності
та прийняття промислової продукції (АСАА).
Незважаючи на високий ступінь адаптації
українського законодавства до законодавства
ЄС, в практичній площині наявні питання, які
потребують уваги. Зокрема в березні 2021 року
Європейська кооперація з акредитації (ЕА)
призупинила визнання української акредитації,
яку здійснює Національне агентство з акредитації України (НААУ), у ключових для укладення
угоди АСАА сферах – акредитація органів з
інспектування та акредитація органів з сертифікації продукції. Тому для завершення
імплементації зобов’язань у цьому секторі ще
потрібно продовжувати працювати над
практичною імплементацією.


Державні закупівлі

У секторі державних закупівель (85,1 % загального
прогресу, 68,6 % досконалого прогресу) Україні
вдалося досягти значного прогресу щодо
виконання практично всіх зобов’язань щодо
адаптації системи публічних закупівель до вимог
ЄС. Однак, незважаючи на загальний прогрес у
секторі, протягом аналізованого періоду (2020 –
перше півріччя 2021 року) спостерігався відкат у
виконанні зобов’язань. Зміни в Законі «Про
публічні закупівлі», прийняті у червні 2021 року
(Закон №1530-IX від 03.06.21), вивели з-під дії
закону закупівлі, пов’язані зі здійсненням робіт з
будівництва (у тому числі супровідних цим
роботам послуг) Великої кільцевої автомобільної
дороги навколо м. Києва (Київська область), а
також закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних
для забезпечення підготовки та проведення
заходів з відзначення 25-ої річниці Конституції
України та 30-ої річниці незалежності України. 


Діяльність компаній


У секторі діяльності компаній (74,6 % загального
прогресу, 61,5 % досконалого прогресу) Україна
виконала левову частку зобов’язань, які вміщені в
Додатках XXXIV-XXXVI УА. За аналізований період
подальший прогрес спостерігався за напрямом
«Бухгалтерський облік та аудит», зокрема було
виконане останнє імплементаційне завдання
шляхом прийняття наказу Мінфіну №499 від 13
серпня 2020 року «Про затвердження форми та
Порядку складання звіту про платежі на користь
держави підприємств, що здійснюють заготівлю
деревини». Однак самі додатки до Угоди за цим
напрямом потребують оновлення.


Оподаткування

В секторі оподаткування (60,6 % загального
прогресу, 31,2 % досконалого прогресу) істотних
досягнень в імплементації податкових зобов’язань не спостерігалося. Україні все ще потрібно
завершити гармонізацію акцизів на алкоголь та
алкогольні напої, нафтопродукти та електроенергію. А також гармонізувати податкове законодавство зі спільною системою податку на
додану вартість ЄС.


Енергетика


У секторі енергетики (58,1 % загального прогресу,
33,1 % досконалого прогресу) в попередні періоди було здійснено глибокі структурні реформи
на ринках природного газу та електроенергії з
точки зору наближення їх регулювання до вимог
Третього Енергетичного пакету ЄС. Та вже
протягом 2020 - першої половини 2021 року
можна спостерігати, що практична реалізація
проведених раніше реформ не в повній мірі
відповідає європейським вимогам щодо функціонування відкритого, конкурентного і прозорого ринку внаслідок політичного втручання
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у механізм роботи ринків з метою підтримки
знижених цін на газ та електроенергію для
населення. Зокрема, спотворене застосування
інструменту ПСО (“покладання спеціальних
обов’язків” або public service obligations) до
роботи державних компаній, як на ринку електроенергії, так і на газовому ринку, призводить до
значних цінових викривлень, які унеможливлюють конкуренцію і прозоре функціонування
ринку, та до виникнення технічних та фінансових
дисбалансів. Так, істотна заборгованість перед
виробниками електроенергії з відновлюваних
джерел та застосування диспетчерських обмежень до них ставлять під загрозу можливість
виконання євроінтеграційних зобов’язань у
напрямі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), а
втручання держави у ціноутворення на газ для
потреб населення та несанкціоновані відбори
газу операторами регіональних газових мереж —
суттєві ризики для нормального функціонування
газотранспортної системи та фінансової стійкості
найбільшої компанії на ринку газу — державної
НАК “Нафтогаз України”. Окреме занепокоєння
викликають активні спроби політичного втручання в роботу регуляторної агенції на енергетичних
ринках — Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), — які використовують її чинний неконституційний статус та
повернення НКРЕКП у сферу контролю Кабінету
Міністрів з листопада 2019 року.


Захист споживачів

У секторі захисту прав споживачів виконано
трохи більше половини (56,5 %) завдань і тільки
29,4 % з них — це досконале виконання. Однак
процес імплементації у секторі є дуже нерівномірним. За аналізований період суттєвий прогрес
спостерігався за напрямами споживчого
кредитування та фінансових послуг, де НБУ було
прийнято постанову від 09.02.2021 №15 “Про
затвердження Положення про здійснення
Національним банком України нагляду за
додержанням банками законодавства про захист
прав споживачів фінансових послуг”. 




Телекомунікації
В секторі телекомунікацій (56,5 % загального
прогресу, 27,1 % досконалого прогресу) в Україні
спостерігається динамічний розвиток як у сфері
телекомунікаційних послуг, так і у сфері довірчих
послуг. Окремі зобов’язання вже виконані в
повному обсязі. В 2020 році за цим напрямом був
прийнятий один із системних законів — Закон
України «Про електронні комунікації» від 16 грудня
2020 року № 1089-IX. В грудні 2021 року очікується
підписання Угоди про зниження тарифів на послуги міжнародного роумінгу між країнами Східного

партнерства. Але враховуючи більш широкі
інтереси України за цим напрямом, Україна
потребує оновлення та розширення Угоди про
асоціацію в частині, що стосується Додатків
Угоди XVII-2, XVII-3, XVII-4.

Діалог і

співробітництво з питань
внутрішніх реформ

У секторі діалогу і співробітництва з питань
внутрішніх реформ (55,4 % загального прогресу,
20,8 % досконалого прогресу) прогрес є нерівномірним. Більш успішні напрями – це реформа
виборчої та парламентської систем, а також
державної служби. Для успішного завершення
реформі децентралізації бракує врегулювання (на
рівні Конституції) важливого блоку питань з організації місцевого самоврядування. Незважаючи
на досягнутий у попередні роки прогрес за
напрямом реформи державної служби, у 20192020 роках тут спостерігався відкат у виконанні
реформ. Викликом для функціонування державної
служби стала пандемія COVID-19, через яку в квітні
2020 року були зупинені конкурси. Закон «Про
державну службу» був виправлений, а конкурси
відновлені аж у лютому 2021 року (Закон № 1285-ІХ
від 23.02.2021). Однак наслідки таких непослідовних рішень ще довго відображатимуться на
роботі державної служби.


Частковий прогрес

(40-55 % виконання зобов’язань)

спостерігається

у секторах: верховенство права
та повага до прав людини та основоположних свобод, санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ), митні
питання та сприяння торгівлі, інтелектуальна
власність, конкуренція, статистика, охорона навколишнього середовища, політика з питань
аудіовізуальної галузі, сільське господарство та
розвиток сільських територій, соціальна політика.


Соціальна політика


Основною проблемою сектору соціальної політики (53,8 % загального прогресу, 23,1 % досконалого прогресу) є неспроможність стейкхолдерів прийняти новий Трудовий кодекс
України. У 2021 році спостерігався прогрес за
напрямом протидії дискримінації та забезпечення
гендерної рівності.

Статистика


У секторі статистики (53,3% загального прогресу,
0% досконалого прогресу) проведено значний
обсяг робіт щодо імплементації зобов’язань,
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передбачених Угодою про асоціацію. Але сектор
потребує ухвалення ще щонайменше двох
системних законів — Закону України «Про
офіційну статистику» та Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України, що
регулюють державну статистичну діяльність».

Інтелектуальна власність

У секторі інтелектуальної власності (52,2 % загального прогресу, 0 % досконалого прогресу)
протягом аналізованого періоду спостерігався
значний прогрес у виконанні зобов’язань, але на
рівні проміжних кроків. Повного виконання не
вдалося досягти по жодному з зобов’язань.
Зокрема, восени 2020 року створено Національний орган інтелектуальної власності України,
обов’язки якого (видача охоронних документів
(патентів, свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності) покладено на державне
підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент). Однак Україна
все ще залишається у списку країн, в яких, на
думку Єврокомісії, встановлено низку систематичних порушень в сфері захисту прав інтелектуальної власності та їх забезпечення.

Санітарні та фітосанітарні заходи


У секторі санітарних та фітосанітарних заходів
(50,1 % загального прогресу, 27,6 % досконалого
прогресу) суттєвий прорив відбувся завдяки
ухваленню у лютому 2021 року Закону України
«Про ветеринарну медицину», який «закрив»
багато зобов’язань у секторі. Однак за багатьма
іншими напрямами прогресу так і не спостерігається.



верховенство права та повага до
прав людини та основоположних
свобод

У секторі верховенства права та поваги до прав
людини та основоположних свобод прогрес
відбувається системно, але повільно (49,7 %
загального прогресу, 16,1 % досконалого прогресу). Головними досягненнями у 2020 – першій
половині 2021 року стали ухвалення Закону “Про
корінні народи України”, затвердження нової
Національної стратегії у сфері прав людини, по- 

дальший прогрес у справі видачі біометричних
документів, відкриття нового пункту пропуску
“Орлівка-Ісакча” у 2020 році, ухвалення та
підписання закону про приєднання до “Групи
Помпіду”. Водночас, для успішного завершення
реформи органів правопорядку, антикорупційних
органів та судової системи бракує волі до
здійснення рішучих змін, направлених на формування їх належної інституційної спроможності
та досягнення реальної політичної незалежності.

Сільське господарство та
розвиток сільських територій
Сектор

сільського господарства та розвитку
сільських територій містить велику кількість
зобов’язань, а тому прогрес у ньому різнонаправлений (44 % загального прогресу, 10 % досконалого прогресу). Наразі найбільший прогрес у
виконанні зобов’язань спостерігається щодо
удосконалення системи географічних зазначень
щодо харчових та сільськогосподарських
продуктів; органічного фермерства; торгівлі
насінням злакових культур; встановлення вимог
до маркування, пакування, торгівлі та захисту
прав споживача щодо цукру, какао та шоколаду;
вимог до виробництва та торгівлі насінням
олійних культур. Найменший прогрес спостерігається у частині сприяння розвитку сільських
територій, в тому числі й шляхом взаємного
розуміння політик у цій сфері.


митні питання та сприяння

торгівлі

У секторі митних питань та сприяння торгівлі
(43 % загального прогресу, 25,7 % досконалого
прогресу) у 2020 - першій половині 2021 року
спостерігалася суттєва інтенсифікація щодо
виконання зобов’язань УА. Зокрема ухвалені
основні підзаконні акти, необхідні для запуску
спільного транзиту (Конвенція NCTS). Після
проведення пілотного проєкту, у березні 2021
розпочато експлуатацію системи спільного
транзиту в національному масштабі (в межах
України). В результаті вже найближчим часом
Україна очікує запрошення з боку ЄС приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту NCTS та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. З травня 2021
року запущено в експлуатацію новий митний
реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності
(побудований на підставі нових нормативних
актів, що раніше були прийняті на виконання
зобов’язань в рамках УА). Водночас одне з
системних завдань у митній сфері — імплементація Митного кодексу Союзу - виконано лише
точково, а підготовка системного імплементаційного законопроєкту так і не розпочалася.


Охорона навколишнього
середовища

У секторі охорони навколишнього середовища
(42,7 % загального прогресу, 19,2 % досконалого
прогресу) найбільший прогрес спостерігається з
таких питань, як оцінка впливу на довкілля (ОВД),
стратегічна екологічна оцінка (СЕО), доступ до
екологічної інформації та, частково, управління
водними ресурсами. Але ті сфери, які потребують
докорінної зміни структури управління, повного
перезавантаження, фінансової та інвестиційної
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підтримки наразі “пробуксовують”. Це стосується
атмосферного повітря, відходів, промислового
забруднення і, частково, управління водними
ресурсами та боротьби зі зміною клімату.

Конкуренція

У секторі конкуренції (40 % загального прогресу,
17,5 % досконалого прогресу) істотного прогресу
за аналізований період не спостерігалося. А за
напрямом державної допомоги зберігаються
істотні недопрацювання. Так, повноваження
АМКУ щодо здійснення моніторингу та контролю
державної допомоги не поширюються на рішення
Президента, Верховної Ради України та КМУ, в
результаті існуюча в Україні система контролю за
державною допомогою не відповідає духу
відповідного законодавства ЄС.





Рання стадія виконання 

(менше 40 %)



Громадське здоров’я

В секторі громадського здоров’я (39,6 % загального прогресу, 7,8 % досконалого прогресу)
прорив відбувся за напрямом трансплантології.
Восени 2020 року було запущено роботу
Українського центру трансплант-координації, що
здійснює організаційне керівництво та координування закладами охорони здоров'я, які надають
медичну допомогу із застосуванням трансплантації. Створено Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин.
За напрямом безпеки крові було прийнято Закон
України “Про безпеку та якість крові” від 30
вересня 2020 року № 931-IX. За іншими
напрямами прогрес був помірний або
незначний.

Транспорт

В секторі транспорту (39,3 % загального прогресу, 7,1 % досконалого прогресу) значний прогрес спостерігався за напрямом внутрішнього
водного транспорту. Було прийнято Закон
України «Про внутрішній водний транспорт» від
3 грудня 2020 року № 1054-IX. Проведення реформ за напрямом залізничного транспорту було
лише частковим. Найбільш значущі законопроєкти за цим напрямом — “Про залізничний
транспорт України“ та “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
транспорту“ досі не прийнято.

Заснування підприємницької
діяльності

Сектор заснування підприємницької діяльності,
торгівля послугами та електронна торгівля (32 %
загального прогресу, 18,9 % досконалого прогресу) є дуже об’ємним, тому виконання зобов’язань
є різнонаправленим.

Виконання зобов’язань у підсекторі поштових та
кур’єрських послуг фактично не розпочалося і
загальний рівень прогресу становить лише 3,8 %.
В підсекторі не виконано жодного зобов’язання
Угоди про асоціацію хоча б на просунутому
рівні.

В підсекторі електронної торгівлі (комерції)
після прийняття Закону № 675-VIII від 3 вересня
2015 року «Про електронну комерцію»" було
врегульовано більшість питань, що стосуються
онлайн-торгівлі, однак вже зараз воно потребує
численних уточнень і оновлень для приведення у
відповідність з останніми змінами відповідного
регулювання в ЄС.

В підсекторі фінансових послуг в 2021 році були
прийняті Закон України «Про платіжні послуги»
від 30 червня 2021 року № 1591-IX та Закон
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення
залучення інвестицій та запровадження нових
фінансових інструментів (Про ринки капіталу та
організовані товарні ринки)» від 19.06.2020 р. №
738-IX.






Фінансове співробітництво та
боротьба із шахрайством; освіта
навчання та молодь; політика з
питань аудіовізуальної галузі
Найскладніша ситуація щодо виконання Угоди
існує у секторі фінансового співробітництва та
боротьби із шахрайством (25 % загального
прогресу, 25 % досконалого прогресу); освіти,
навчання та молоді (18,1 % загального прогресу,
0 % досконалого прогресу); політики з питань
адіовізуальної галузі (10 % загального прогресу,
0 % досконалого прогресу). За аналізований
період в цих секторах не відбулося суттєвого
прогресу. А в секторі освіти були навіть спроби
відкату за вже впровадженими реформами, де
МОН намагалось ліквідувати Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО) як незалежний колегіальний орган,
перетворивши його на центральний орган
виконавчої влади.
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Рекомендації

Для ефективної гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС необхідно оновити окремі
галузеві додатки. Серед них:
Додаток XV (митне законодавство);

Додатки Угоди XVII-2, XVII-3, XVII-4 (щодо е-комерції, довірчих послуг та електронної ідентифікації); 

Додаток ХХХ та Додаток XXXI (щодо довкілля та зміни клімату); 

Додатки XXXIV та XXXV (законодавство про діяльність компаній).


Для транспозиції національного законодавства до вимог актів ЄС необхідно розробити та/або прийняти
такі системні закони:

Закон “Про адміністративно-територіальний устрій України”;

Закон “Про внесення змін до Конституції України щодо реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади”;

Закон “Про внесення змін до Конституції України щодо незалежних регуляторних органів,
повноваження органів влади щодо їх формування, та порядок взаємодії регуляторів з іншими
органами” (потребує розробки)

Закон “Про місцеві державні адміністрації” (№4298) (або про префектури - у разі внесення змін до
Конституції);

Закон “Про місцеве самоврядування”;

Закон “Про Кабінет Міністрів і центральні органи виконавчої влади”;

Закон “Про адміністративну процедуру”;

Закон “Про місцевий референдум”;

Закон “Про політичні партії в Україні” в новій редакції;

Щодо оптимізації положення Виборчого кодексу України з метою усунення наявних суперечностей у
його тексті;

Про внесення змін до Конституції України щодо забезпечення функціонального парламентського
імунітету;

Закон “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”;

Закон “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання” в новій редакції;

Привести декомунізаційне законодавство у відповідність з рекомендаціями Венеціанської Комісії,
ухваливши зміни до Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”;

Закон “Про гарантії свободи мирних зібрань”, який би враховував рекомендації експертів Ради
Європи;

Закон “Про захист рослин”; 

Митний кодекс України;

Закон “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України”;

Закон «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж»; 

Закон “Про страхування”;
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Закон ”Про географічні зазначення спиртних напоїв”;


Закон «Про офіційну статистику»;


Закон “Про енергетичну ефективність”;


Закон “Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за
обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення
продовольчої безпеки”;


Закон “Про залізничний транспорт України”;


Закон ”Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту”;


Закон “Про перевезення небезпечних вантажів”; 


Закон „Про державне регулювання у сфері супутникової навігації“;


Закон «Про акціонерні товариства»;


Закон “Про правову охорону географічних зазначень сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів”;


Закон “Про насіння та садивний матеріал”;


Закон “Про охорону прав на сорти рослин”;


Трудовий кодекс України;


Закон “Про систему громадського здоров’я”;


Закон «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;


Закон «Про освіту дорослих».


Для

практичної

реалізації

передбачених

Угодою

про

асоціацію

зобов’язань

необхідно

здійснити

такі

заходи:

неухильно розвивати і вдосконалювати конкурсні процедури зайняття посад, підготовку та навчання
державних службовців, підвищити оплату праці державних службовців;


провести функціональний аналіз усіх міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і на
його

основі

реформувати

систему

ЦОВВ

таким

чином,

щоб

міністерства

займалися

виключно

аналізом та формуванням державної політики, а всі адміністративні повноваження реалізовувалися
урядовими органами без дублювань, прогалин і конфліктів інтересів;


завершити

процес

передачі

повноважень

та

відповідних

фінансових

ресурсів

у

рамках

децентралізації до органів місцевого самоврядування;


ініціювати переговори зі стороною ЄС щодо перегляду зовнішньополітичних і безпекових статей
Угоди про асоціацію. Поглибити діалог в оборонній та військовій сфері;


укласти

Угоду

використання

між

Державним

метеорологічних

космічним

агентством

супутників

України

(ЄВМЕТСАТ)

щодо

та

Європейською

технічних

умов

організацією

отримання

з

даних

дистанційного зондування Землі;


розширювати

інституційну

співпрацю

з

Європейським

оборонним

агентством,

Європейським

коледжем безпеки і оборони, налагодити співпрацю з Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень;  


розробити та втілити ефективний механізм визнання фактів народження та смерті на окупованих
територіях; 


продовжити облаштування ПТПІ у Ківерцях, Розсудові та Мартинівському Миколаївської області.
Забезпечити

доступ

до

процедури

звернення

про

статус

біженця

або

особи,

що

потребує

додаткового захисту в ПТПІ. Забезпечити доступ утримуваних іноземців до перекладачів;
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продовжити роботу щодо укладення угод про реадмісію з країнами, що визначені як джерела
міграційного ризику, а також укласти імплементаційні протоколи з країнами ЄС;

вирішити суперечність з правом ЄС, що блокує оновлення та підписання Угод про спільний контроль,
або шляхом погодження з ЄС, або шляхом відмови від розташування спільних пунктів пропуску на
території України. Підписати оновлену Угоду з Польщею, підписати Угоди з Угорщиною та
Словаччиною. Почати переговори щодо Угоди з Румунією; 

усунути недоліки, виявлені під час проведення попереднього оцінювання європейськими експертами
української інфраструктури якості з метою готовності до переговорів щодо Угоди АСАА;

відновити визнання з боку Європейської кооперації з акредитації (EA) акредитації НААУ за напрямами
акредитації органів сертифікації продукції та інспекційних органів;

завершити роботу по приєднанню до Конвенцій про спрощення формальностей у торгівлі та про
процедуру спільного транзиту;

запустити роботу регулятора електронних комунікацій після прийняття відповідного закону;

підписати Угоду про зниження тарифів на послуги міжнародного роумінгу між країнами Східного
партнерства, підписання якої заплановане на грудень 2021 року, та забезпечити її практичну
імплементацію;

підписати Регіональну угоду з питань користування радіочастотним спектром щодо гармонізованих
технічних умов між адміністраціями країн Східного партнерства для наземних мереж мобільного
зв’язку в смугах радіочастот 694-790 MГц та 3400-3800 МГц;

створити сервіс перевірки електронних підписів, який може працювати з міжнародними форматами
електронних підписів (на основі ECDSA, RSA);

встановити конкурсний відбір на посади суддів та налагодити роботу Вищого суду інтелектуальної
власності;

усунути недоліки на ринку електроенергії, які викликає застосування інструменту ПСО, а також
прийняти нову модель підтримки виробників електроенергії з ВДЕ;

відмовитись від державного втручання в ціноутворення у роздрібному сегменті ринку газу для
потреб населення, замінивши його на гармонізовані з європейськими інструменти підтримки
таргетованих груп населення;

створити механізм протидії і відповідальності для несанкціонованого відбору газу з ГТС з боку
операторів роздрібних газових мереж, переглянути механізм формування тарифів на розподіл газу;

забезпечити розбудову сучасної системи моніторингу якості атмосферного повітря та оцінювання
його якості, зокрема шляхом поступового оновлення та розширення матеріальної бази, її інтеграцію з
європейською системою моніторингу за якістю повітря;

продовжувати роботу над включенням до внутрішніх водних шляхів України до індикативних мап TEN-T;

завершити реструктуризацію АТ „Українська залізниця“ з метою забезпечення справедливого
доступу до ринку перевезень та інфраструктури;

створити комплексну інтегровану базу даних українських торговельних суден, відкриту для
використання учасниками світового ринку торговельного мореплавства (Єдину інформаційну
систему Морської адміністрації);

продовжувати роботу щодо надання Україні доступу до європейської системи RAPEX;

забезпечити приєднання до мережі епідеміологічного нагляду та контролю ЄС за інфекційними
хворобами.
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Полісі-бріф підготували:



Олександра Булана - к.е.н., аналітикиня ГО "УЦЄП"

Сніжана Дяченко - молодша аналітикиня ГО "УЦЄП"

Дмитро Науменко - старший аналітик ГО "УЦЄП"



на основі аналітичного документу “Україна та Угода про асоціацію:

моніторинг виконання 2014 - перша половина 2021 року”

Застереження щодо обмеження відповідальності:








Цей документ було підготовлено Українським центром європейської політики
за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (м. Київ).
Інформація та думки, висловлені в цьому документі, є думками авторів та не
обов’язково відображають позицію Фонду Конрада Аденауера. За всі помилки
та неточності, якщо вони є у фінальній версії, несуть відповідальність лише
автори.
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