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Переваги для громадян України
Угода про асоціацію покликана створити міцніші відносини між Україною та Європейським Союзом,
посилену співпрацю у широкому спектрі областей політики та досягти поступової гармонізації правил,
що відкриє прямий доступ українським виробникам на внутрішній ринок Європейського Союзу.
Впровадження Угоди про асоціацію принесе значні вигоди громадянам України. Виникнуть,
принаймні, три види переваг:
Економічні переваги означатимуть підвищення реальних доходів і кращі перспективи зайнятості у
зростаючих секторах, які виграють від тієї частини угоди, яка стосується зони вільної торгівлі.
Поступова гармонізація правил між ЄС і Україною дозволить українським підприємствам виходити на
внутрішній ринок Європейського Союзу. Зменшення витрат на випробування і сертифікацію для
експортерів до ЄС стане значним стимулом розширення торгівлі для українських компаній. По мірі
стабілізації та покращення ділового середовища в Україні в результаті впровадження Угоди про
асоціацію, Україна ставатиме привабливішим місцем для іноземних інвестицій, враховуючи її
переваги у вигляді низької собівартості та кваліфікованої робочої сили.
По мірі збільшення торгівлі та прямих іноземних інвестицій, в Україні підвищуватиметься рівень
зайнятості, покращуватиметься якість роботи і зростатимуть реальні доходи населення.
Географічна і професійна мобільність також принесе користь громадянам України. Був
погоджений і вже впроваджується урядом України план заходів щодо безвізового подорожування
громадян України до ЄС. В кінцевому підсумку це задовольнить одне з найсильніших бажань
населення – можливість без зайвих проблем і з меншими витратами поїхати до Європейського
Союзу.
План заходів не є частиною Угоди про асоціацію, але правильне впровадження Угоди про асоціацію
заохотить держави-члени підтримати остаточне скасування віз.
Досягнення європейських стандартів вже довгий час є мрією громадян України. Впровадження
Угоди про асоціацію прискорить введення європейських стандартів в Україні, що означатиме
підвищення якості товарів і послуг, включаючи якість державного управління.
Це правда, що деякі громадяни України можуть вважати, що вони не одержують вигоду від Угоди про
асоціацію, якщо вони працюють у неконкурентних секторах і, отже, не отримують переваг від
поліпшеного доступу на ринки ЄС. Однак, в цілому Україна та її громадяни одержать значні вигоди
від впровадження Угоди про асоціацію.
Подальша інформація щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС міститься на сайті:
www.nrdevelopment.com/eipa_ukr.html

Проект EIPA підтримує український уряд у розробці механізму більш тісної співпраці з ЄС і ефективного управління.
Матеріали, представлені у брошурі, містять виключно думки експертів.
Проект фінансується Фондом стратегічних програм Уряду Великої Британії

