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                             1. Вступ

     Розширення  Європейського   Союзу,   яке  відбулося  1 травня
2004 року, призвело до історичних змін політичних, географічних та
економічних  умов для України та Євросоюзу.  Сьогодні Європейський
Союз та Україна мають спільний кордон  і  як  безпосередні  сусіди
будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов'язаність.
Розширення дає  можливість  для  України  та  Європейського  Союзу
розвивати  якомога  тісніші відносини,  що виходитимуть поза рамки
співробітництва   до   поступової   економічної   інтеграції    та
поглиблення  політичного  співробітництва.  Європейський  Союз  та
Україна сповнені рішучості  посилити  свої  відносини  та  сприяти
утвердженню   стабільності,  безпеки  і  добробуту.  Такий  підхід
заснований  на   спільних   цінностях,   спільній   власності   та
диференціації.    Це   сприятиме   подальшому   зміцненню   нашого
стратегічного партнерства.

     Європейський Союз та  Україна  сповнені  рішучості  працювати
разом  шляхом  виконання  цього  Плану  дій  в рамках Європейської
політики сусідства,  щоб не  допустити  появи  нових  розподільчих
ліній в Європі.

     Україна та    ЄС    погодилися   інтенсифікувати   політичні,
безпекові,   економічні   та   культурні   відносини,    включаючи
транскордонне   співробітництво   та  спільну  відповідальність  у
запобіганні та врегулюванні конфліктів.

     Швидкість прогресу у відносинах буде  повністю  залежати  від
зусиль  України  та  конкретних  досягнень у виконанні зобов'язань
щодо спільних цінностей.

     Цей План дій є важливим новим кроком  у  цьому  процесі.  Він
охоплює  часові  рамки  у  три  роки.  Його імплементація допоможе
реалізації  положень  Угоди  про  партнерство  та  співробітництво
( 998_012  )  (УПС) як діючої основи співробітництва України та ЄС
та  сприятиме  і  підтримуватиме  мету  України   щодо   подальшої
інтеграції  до  європейських  економічних  та соціальних структур.
Імплементація Плану дій значно наблизить українське законодавство,
норми та стандарти до законодавства Європейського Союзу. Він також
закладе  міцну  основу  для  подальшої   економічної   інтеграції,
включаючи  через  спільні зусилля у напрямку Зони вільної торгівлі
ЄС - Україна після вступу України до СОТ,  на основі ухвалення  та
реалізації   економічних  та  торговельних  норм  та  правил,  які
сприятимуть посиленню торгівлі,  інвестування та  зростання.  План
дій   сприятиме  розробці  та  реалізації  стратегій  та  заходів,
спрямованих на забезпечення економічного зростання та  соціального
зближення,  зростання  життєвого  рівня  та  захисту навколишнього
середовища,  забезпечуючи тим самим досягнення довгострокової цілі
сталого розвитку.

     Україна та  ЄС  спільно працюватимуть з метою виконання Плану
дій.  Згідно з ухваленою  Спільною  Стратегією  ЄС  щодо  України,
Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її
європейський вибір.

                Нові перспективи для партнерства,
            економічної інтеграції та співробітництва

     Європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для
партнерства, економічної інтеграції та співробітництва:

     Перспектива просування за рамки партнерства до значного рівня
інтеграції, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС та можливість
для України брати зростаючу участь у ключових аспектах політик  та
програм Європейського Союзу

     Розширення рамок та поглиблення політичного співробітництва

     Можливість наближення   законодавства  в  економічній  сфері,
відкриття економік одна  одній  та  подальше  зменшення  кількості
торговельних бар'єрів, що стимулюватиме інвестиції та зростання

     Збільшена фінансова підтримка: надання ЄС фінансової допомоги
Україні  сприятиме  виконанню  заходів,  які  визначені  у  даному
документі.   Крім   того,   Європейська  Комісія  розробляє  новий
Європейський інструмент  сусідства  та  партнерства  (ЄІСП),  який
надаватиме допомогу Україні,  у т.  ч.  у сфері транскордонного та
міжрегіонального  співробітництва  між  Україною  та  державами  -
членами   ЄС.   Також   через   Європейський   інвестиційний  банк
надаватиметься підтримка проектам, що потребуватимуть інвестицій у
інфраструктуру

     Можливості поступового  відкриття  або  збільшення  участі  у
певних програмах Співтовариства, що сприятиме розвитку культурних,
освітніх,  технічних,  наукових зв'язків, а також зв'язків у сфері
охорони навколишнього природного середовища

     Підтримка в адаптації законодавства до норм та стандартів  ЄС
включаючи  через  надання  технічної допомоги,  обмін досвідом між
державними  службовцями  (twinning)  та  цільові  консультації   і
підтримку  через механізм обміну інформацією про технічну допомогу
(TAIEX)

     Поглиблення торговельних та економічних  відносин,  включаючи
перегляд  передумов  створення  Зони вільної торгівлі після вступу
України до СОТ

     Буде розглянута можливість укладення нової  посиленої  угоди,
рамки  якої  буде визначено за результатами досягнення цілей цього
Плану  дій  та  загального  розвитку  відносин   Україна   -   ЄС.
Доцільність   нових   договірних  зобов'язань  розглядатиметься  у
належний час

                      Пріоритети діяльності

     Цей План дій встановлює комплексний перелік пріоритетів, як в
рамках,   так   і   поза   рамками   Угоди   про   партнерство  та
співробітництво ( 998_012 ).  Серед цих пріоритетів,  всі  з  яких
мають важливе значення, особливу увагу слід приділити:

     Подальшому посиленню стабільності та ефективності органів, що
забезпечують демократію та верховенство права

     Забезпеченню   демократичного   проведення     президентських
(2004 р.)   та  парламентських  (2006  р.)  виборів  в  Україні  у
відповідності до стандартів ОБСЄ

     Забезпеченню поваги до свободи засобів масової інформації  та
свободи слова

     Розвитку можливостей   для   поглиблення   консультацій   між
Україною та ЄС у сфері врегулювання кризових ситуацій

     Посиленню співробітництва    у    сфері    роззброєння     та
нерозповсюдження ядерної зброї

     Посиленню співробітництва  з питань нашої спільної сусідської
та  регіональної  безпеки,  зокрема  щодо  вироблення  ефективного
рішення Придністровського конфлікту в Молдові, включаючи вирішення
прикордонних питань

     Вступу до СОТ

     Поступовій ліквідації обмежень та  нетарифних  бар'єрів,  які
перешкоджають  двосторонній  торгівлі,  та  реалізації  необхідних
регулятивних реформ

     Покращенню інвестиційного   клімату   шляхом    запровадження
недискримінаційних, прозорих і передбачуваних умов ведення бізнесу
спрощених адміністративних процедур та боротьби з корупцією

     Податковій реформі,  покращенню   функціонування   податкової
адміністрації та ефективному використанню державних коштів

     Започаткуванню конструктивного  діалогу зі спрощення візового
режиму  між  Україною  та  ЄС  з  метою  підготовки  до  майбутніх
переговорів  щодо  укладення  угоди про спрощення візового режиму,
беручи до уваги необхідність прогресу у триваючих переговорах щодо
угоди про реадмісію між Україною та ЄС

     Поступовому наближенню   законодавства,  норм  та  стандартів
України до законодавства,  норм та стандартів Європейського Союзу;
подальшому  посиленню  дієздатності  адміністративних  та  судових
органів

     Сприянню діалогу щодо питань працевлаштування та намаганню  у
відповідності  до  УПС  ( 998_012 ) забезпечити,  щоб ставлення до
працівників-мігрантів  не  було   дискримінаційним   на   підставі
громадянства

     Повній імплементації  Меморандуму  про взаємопорозуміння щодо
закриття   Чорнобильської   атомної   електростанції,    включаючи
завершення  будівництва  та введення в дію ядерних реакторів X2/P4
відповідно до визнаних міжнародних стандартів щодо ядерної безпеки

     Прогрес у    виконанні    зазначених     пріоритетів     буде
контролюватись створеними згідно з УПС ( 998_012 ) органами.

              2.1. Політичний діалог та реформування

                 Демократія, верховенство права,
                 права людини та основні свободи

     Відповідно до   міжнародних   зобов'язань   України   та   її
стратегічної  мети  щодо подальшої європейської інтеграції Україна
продовжуватиме  внутрішні   перетворення   на   основі   зміцнення
демократії,  верховенства права,  поваги до прав людини,  принципу
розподілу  влади  та  незалежності  суду,  демократичних   виборів
відповідно  до  норм  і стандартів ОБСЄ та Ради Європи (політичний
плюралізм,  свобода слова та ЗМІ, повага до прав осіб, що належать
до  національних  меншин,  недискримінація  за  ознакою  статі  та
політичної, релігійної та етнічної приналежності).

     1. Посилення  стабільності  та  ефективності  інституцій,  що
забезпечують демократію та верховенства права

     - Забезпечити    демократичне    проведення    президентських
(2004 р.)  та  парламентських  (2006  р.)  виборів  відповідно  до
стандартів   ОБСЄ  та  рекомендацій  ОБСЄ  та  Бюро  демократичних
інститутів і прав людини,  включаючи  ті,  що  стосуються  засобів
масової інформації (ЗМІ)

     - Забезпечити,  щоб  будь-які  подальші  законодавчі  реформи
проводилися відповідно до міжнародних стандартів

     - Продовжити адміністративну реформу  та  посилювати  місцеве
самоврядування  шляхом  запровадження  відповідного  законодавства
згідно  зі  стандартами,  що  містяться  у   Європейській   хартії
місцевого самоврядування ( 994_036 )

     2. Подальше   проведення   судової  та  правової  реформ  для
забезпечення  незалежності   судової   влади   та   зміцнення   її
адміністративної     дієздатності,     а     також    забезпечення
неупередженості та ефективності прокуратури

     - Забезпечити  реалізацію   нещодавніх   змін  до  Цивільного
( 435-15  ),  Кримінального  (  2341-14  ) кодексів та Кодексу про
адміністративні правопорушення ( 80731-10,  80732-10  ),  а  також
відповідних   процесуальних   кодексів   на   основі  європейських
стандартів

     - Продовжити   реформування   системи  прокуратури  згідно  з
відповідним Планом дій  Ради  Європи  (та  за  підтримки  Спільної
програми ЄК та Ради Європи)

     - Звернути   увагу   на   повідомлені   недоліки   у   роботі
правоохоронних органів та прокуратури

     - Завершити та втілити у  життя  реформу  судової  системи  з
метою  забезпечення незалежності,  неупередженості та ефективності
судової влади

     - Ефективно виконувати  рішення  Європейського  Суду  з  прав
людини

     - Посилити  навчання  суддів,  прокурорів  та інших посадових
осіб задіяних у сфері судочинства,  державного управління, міліції
та  виправних закладів,  зокрема,  щодо захисту прав людини (та за
підтримки Спільної програми ЄК та Ради Європи)

     - Виконувати відповідні заходи,  передбачені  Планом  дій  ЄС
щодо  України  у  сфері  юстиції та внутрішніх справ та реалізацію
його Плану-графіка (див. нижче розділ 2.4)

     3. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією

     - Приєднатися до Групи  держав  Ради  Європи  проти  корупції
(GRECO)   та  виконати  відповідні  рекомендації,  у  т.  ч.  щодо
перегляду Національної програми боротьби з корупцією

     - Сприяти  прозорості  та  підзвітності  органів   державного
управління,   зокрема,  шляхом  реформування  інституту  державної
служби на основі європейських стандартів

     - Вжити  відповідних  заходів,  передбачених  Планом-графіком
імплементації Плану дій ЄС щодо України у сфері ЮВС

     4. Забезпечення  поваги  до  прав людини та основних свобод у
відповідності до міжнародних та європейських стандартів

     - Сприяти  дотриманню  та  забезпеченню  виконання   основних
конвенцій  та  відповідних  факультативних  протоколів ООН та Ради
Європи

     5. Забезпечення розвитку громадянського суспільства

     - Забезпечити  дотримання  права  на  свободу  об'єднань   та
залучення  громадян  до  процедури прийняття рішень,  у тому числі
через організації громадянського суспільства

     6. Забезпечення поваги до свободи засобів масової  інформації
та свободи висловлювань

     - Надалі    покращувати    та   посилювати   законодавчі   та
адміністративні умови для свободи ЗМІ,  беручи до уваги відповідні
рекомендації Ради Європи

     - Забезпечити   ефективне  дотримання  принципу  свободи ЗМІ,
у т. ч. прав журналістів

     7. Забезпечення  поваги  до  прав  осіб,  які   належать   до
національних меншин

     - Продовжити діяльність,  спрямовану на створення відповідної
законодавчої бази і  дієвий  захист  прав  осіб,  що  належать  до
національних меншин на основі європейських стандартів

     - Продовжити  тісну  співпрацю  між  державними  органами  та
представниками національних меншин

     8. Запобігання   неналежному   поводженню   з    людьми    та
застосуванню тортур

     - Подальше  удосконалення  законодавчої  бази  та  практики у
сфері утримання під  вартою,  зокрема,  досудового  утримання  під
вартою,   з   метою  ефективного  вирішення  проблеми  незаконного
утримання під вартою,  умов перебування під вартою та  неналежного
поводження  з  затриманими  з  боку  правоохоронців,  у тому числі
шляхом забезпечення навчання. Виконання рекомендацій Європейського
комітету щодо запобігання тортурам (CPT)

     - Посилити навчання міліції у сфері захисту прав людини

     9. Забезпечення рівноправності

     - Продовжити  докладати  зусилля  для  забезпечення  рівності
чоловіків і жінок у суспільному та економічному житті

     10. Забезпечення поваги до прав дитини

     - Впроваджувати рекомендації Комітету ООН з прав  дитини  від
2002 року

     - Забезпечити  повне  виконання стандартів ювенальної юстиції
згідно з відповідними міжнародними стандартами

     - Обмінюватися інформацією щодо результатів  імплементації  в
ЄС  та  Україні Конвенцій ООН і Гаазьких Конвенцій про захист прав
дитини

     11. Забезпечення  поваги  до  прав  профспілок  та   основних
стандартів праці

     - Продовжити  докладати  зусилля  з  метою  забезпечення прав
профспілок  та  основних  стандартів  у  сфері  праці  на   основі
європейських стандартів та відповідно до конвенцій МОП

     12. Забезпечення міжнародного правосуддя

     - Посилити  співробітництво  з  метою  сприяння  міжнародному
правосуддю та запобігання  уникненню  відповідальності,  у  т.  ч.
через   подальшу  підтримку  Міжнародного  кримінального  суду  та
запровадження  консультативного  механізму  щодо   діяльності   та
функціонування МКС

     - Започаткувати   тісне   співробітництво  з  метою  розробки
відповідних законопроектів,  необхідних для ратифікації  Римського
Статуту ( 995_588 )

     - Підписати  та  ратифікувати Угоду про привілеї та імунітети
МКС

     - Підтримувати співробітництво у рамках  Спеціальної  робочої
групи щодо злочинів агресії та інших спеціальних груп

                Регіональні та міжнародні питання,
                співробітництво у сфері зовнішньої
             та безпекової політики, нерозповсюдження
             зброї масового знищення та роззброєння,
             попередження конфліктів та врегулювання
                        кризових ситуацій

     13. Подальше посилення та зосередження політичного діалогу  і
співробітництва на питаннях зовнішньої та безпекової політики

     - Удосконалити  методи  роботи  у визначених форматах ведення
політичного діалогу, у т. ч. за допомогою більш сконцентрованих та
зорієнтованих на результат програм

     - Співпрацювати  з  ЄС  щодо  забезпечення  більш  ефективної
роботи багатосторонніх інституцій та конвенцій з  метою  посилення
глобального управління, координації у боротьбі з загрозами у сфері
безпеки та вирішення пов'язаних проблем розвитку

     - Продовжити діалог щодо імплементації Європейської стратегії
безпеки

     - Розвивати   можливості  для  поглиблених  консультацій  між
Україною і ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій

     14. Посилювати   співробітництво   щодо    регіональних    та
міжнародних   питань,   попередження   конфліктів  і  врегулювання
кризових ситуацій

     - Україна продовжуватиме докладати конструктивних  зусиль  як
посередник  у  процесі  врегулювання Придністровського конфлікту у
Молдові з метою його вирішення

     - Подальше  залучення  Євросоюзу   до   підтримки   ОБСЄ   та
посередників,  у т. ч. України, у процесі врегулювання конфлікту у
Придністров'ї з метою його ефективного врегулювання

     - Україна буде  розвивати  співробітництво  з  Молдовою  щодо
прикордонних  питань  на  усій протяжності українсько-молдовського
кордону,  включаючи  ефективний  обмін  інформацією  щодо  потоків
товарів і людей, які перетинають спільний кордон

     - Активне  залучення  до  проведення та практичної реалізації
результатів тристоронніх експертних консультацій за участю України
Молдови та Європейської Комісії

     - Подальше  нарощування  позитивного досвіду участі України у
поліцейській  місії  Євросоюзу  в  Боснії  та  Герцеговині  та   у
поліцейській  місії  Євросоюзу  у Колишній Югославській Республіці
Македонія. Спільно визначити можливості участі України у подальших
операціях у рамках Європейської політики безпеки і оборони

     - Надалі застосовувати "Севільській механізм" консультацій та
співробітництва між ЄС та Україною в операціях ЄС із  врегулювання
кризових   ситуацій,   включаючи   участь  України  у  відповідних
навчаннях з врегулювання кризових ситуацій

     - Продовжити   консультації   щодо   можливого   використання
Євросоюзом     українських    можливостей    у    сфері    далеких
авіатранспортних перевезень

     - Завершити  переговори  щодо  укладення  "Угоди   з   питань
безпеки" між Україною та ЄС (процедури обміну таємною інформацією)

     - Завершити  переговори  щодо укладення Угоди між Україною та
ЄС про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із
врегулювання   кризових   ситуацій  (правові  та  фінансові  умови
можливої участі України в операціях ЄС  із  врегулювання  кризових
ситуацій)

     - Проводити консультації щодо санкцій, які накладаються ЄС

     15. Надалі  розвивати співпрацю у подоланні спільних загроз у
сфері безпеки,  включаючи боротьбу з тероризмом,  нерозповсюдження
зброї масового знищення і боротьбу з нелегальним експортом зброї

     - Розвивати  співробітництво  між  Україною  та  ЄС  у  сфері
боротьби та запобігання тероризму, зокрема, шляхом виконання Плану
дій у сфері юстиції та внутрішніх справ

     - Співпрацювати з метою посилення ролі ООН у  багатосторонній
боротьбі  з  тероризмом,  у  т.  ч.  шляхом  виконання   резолюцій
РБ ООН 1373/01 ( 995_854 ) та 1267/01,  а також  імплементації  та
виконання  Конвенції  ООН  про  боротьбу з фінансуванням тероризму
( 995_518 )

     - Впроваджувати  стандарти,  які  містяться  у  рекомендаціях
ФАТФ, щодо боротьби з фінансуванням тероризму

     - Забезпечувати   дотримання   прав   людини   у  боротьбі  з
тероризмом

     - Україна належним  чином  враховуватиме  зміст  та  принципи
Кодексу поведінки ЄС щодо експорту озброєнь

     - Надалі  розвивати  співробітництво  у боротьбі з незаконною
торгівлею зброєю та ядерними матеріалами

     - Співпрацювати щодо питань нерозповсюдження  зброї  масового
знищення,  у  т.  ч.  щодо  аспектів,  пов'язаних з приєднанням до
відповідних  міжнародних  інструментів  та   режимів   експортного
контролю  та  їх  імплементацією  згідно  з  Стратегією ЄС у сфері
нерозповсюдження зброї масового знищення,  ухваленою  Європейською
Радою  в грудні 2003 року,  а також висновками Ради міністрів ЄС з
загальних  питань  та  з  питань  зовнішніх  зносин (17  листопада
2003 р.);  надалі  вдосконалювати  ефективну  систему   державного
експортного  контролю,  яка  забезпечує  нагляд  за  експортом  та
транзитом  товарів,  пов'язаних  із  зброєю   масового   знищення,
включаючи  контроль  за  технологіями подвійного використання щодо
кінцевого використання зброї масового знищення

     - Вжити заходів для завершення ратифікації Україною Конвенції
про  заборону  використання,  накопичення запасів,  виробництва та
передачі протипіхотних мін та їх знищення  (  995_379  );  спільно
боротися  з загрозами,  які створюють українські склади застарілих
боєприпасів,  зокрема,  протипіхотних мін для безпеки, здоров'я та
навколишнього середовища

     - Розвивати співробітництво України та  ЄС  у  сфері  митного
контролю,   що   включає   збереження   та  безпеку  товарів,  які
імпортуються, експортуються чи переміщаються транзитом

         2.2. Економічні та соціальні реформи і розвиток

                  Функціонуюча ринкова економіка

     1. Подальший  прогрес  у  створенні  повністю   функціонуючої
ринкової економіки, включаючи ціноутворення, контроль за державною
допомогою,   законодавче   середовище,   яке   забезпечує    чесну
конкуренцію між суб'єктами господарювання

     2. Подальший  прогрес  у поступовому наближенні законодавства
до існуючого в ЄС, забезпечення його ефективної імплементації

     - Імплементація    стратегії    адаптації   законодавства   в
пріоритетних сферах,  визначених у статті  51  УПС  (  998_012  ),
включаючи  удосконалення  якості  та послідовності законопроектної
роботи

     - На основі спільного розуміння завершити  спільну  роботу  з
підготовки плану-графіка та визначення пріоритетів для моніторингу
і сприяння імплементації

     - Усунути протиріччя між чинними Господарським ( 436-15  )  і
Цивільним ( 435-15 ) кодексами

     3. Покращення інвестиційного клімату,  включаючи забезпечення
прозорості,   передбачуваності   та   спрощення   механізму   його
регулювання та застосування

     - Провести   консультації   з   національними  та  іноземними
суб'єктами  господарської  діяльності  щодо  розроблення   робочої
програми подальшого впровадження регуляторної реформи, спрямованої
на зменшення адміністративних бар'єрів розвитку бізнесу

     - Забезпечити однакове застосування регуляторних норм по всій
Україні на центральному та регіональному рівнях

     - Прийняти  та  впровадити систему оцінки впливу регуляторних
заходів,  консультацій із заінтересованими сторонами, попереднього
інформування  суб'єктів  господарської  діяльності  про нормативні
зміни  з  метою  забезпечення  прозорих   умов   (передбачуваності
регуляторного середовища)

     - Забезпечити  повне  застосування  статті X ГАТТ ( 995_264 )
(посилання на яку робиться у статті 16 УПС ( 998_012 ), зокрема:

     - застосування органами державної  влади  України  (включаючи
усі  адміністративні  структури) законодавства у сфері торгівлі та
інвестицій  у  єдиному  порядку  на  всій  території  України  без
дискримінації суб'єктів господарювання

     - спрощення  судового перегляду торговельних та інвестиційних
справ,  в першу чергу,  шляхом  збільшення  матеріально-технічного
забезпечення  господарських  судів і удосконалення кваліфікаційної
підготовки суддів з метою забезпечення  швидкого,  об'єктивного  і
уніфікованого  перегляду  адміністративних дій та процедур подання
апеляцій щодо торговельних та інвестиційних питань

                 Монетарна та фіскальна політика,
                     політика обмінного курсу

     4. Закріпити прогрес у реалізації  політики  макроекономічної
стабілізації та зростання

     - Посилити незалежність Національного банку України,  у т. ч.
у   разі   необхідності,  внести  зміни  до  Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) з метою  приведення  його  у
відповідність до стандартів ЄС

     - Зміцнити стабільність фіскальної системи,  у т.  ч.  шляхом
проведення    податкової    реформи    та    реалізації    заходів
середньострокового характеру в пенсійній системі

                        Структурні реформи

     5. Здійснення   послідовної   та   довгострокової    програми
структурної  реформи  з  метою подальшого зміцнення функціонування
ринкової економіки

     - Впровадити програму  приватизації,  включаючи  приватизацію
великих підприємств, та підвищити прозорість процесу приватизації

     - Зменшити участь держави у ціноутворенні з метою запобігання
погіршенню умов торгівлі та функціонування економіки

     - Підсилити регулювання та контроль  банківської  діяльності.
Активізувати    реформування    фінансового   сектору,   включаючи
покращення діяльності Державного ощадного банку України

     - Розвивати   внутрішній   ринок   цінних   паперів,   надалі
вдосконалювати  регуляторну та наглядову системи для небанківських
фінансових установ

     - Прийняти новий закон  про  акціонерні  товариства  з  більш
чітким визначенням відповідальності керівників, менеджерів, зборів
акціонерів,  посилення  вимог   стосовно   розкриття   інформації,
посилення захисту прав дрібних акціонерів

     - Прийняти  супровідні  акти  законодавства,  необхідні   для
ефективного застосування Земельного кодексу ( 2768-14 ). Скасувати
існуючі  обмеження,   закріплені статтею   82  Земельного  кодексу
( 2768-14 ),      на      володіння      земельними      ділянками
несільськогосподарського   призначення   українськими   юридичними
особами  із  часткою  іноземного  капіталу,  включаючи ті,  в яких
іноземний капітал становить 100 %

         Соціальна сфера, зайнятість, зменшення бідності

     6. Посилення діалогу та співробітництва з  соціальних  питань
(як   передбачено  в  статті  1  УПС  (  998_012  );  забезпечення
наближення стандартів України до стандартів та практики ЄС у сфері
зайнятості та соціальної політики

     - Розпочати діалог з питань зайнятості та соціальної політики
для аналізу та оцінки  ситуації,  визначення  основних  проблемних
питань  і  шляхів  наближення  політики  та  практики,  що існує в
Україні,  до стандартів ЄС (соціально-громадський діалог,  охорона
здоров'я  та  безпека на виробництві,  гендерна рівність,  трудове
законодавство,  політика зайнятості,  соціальний захист, включаючи
питання   соціального   забезпечення   та   охоплення  соціальними
програмами)

     - Здійснювати   моніторинг   відповідних    законодавчих    і
політичних змін

     7. Запровадження  ефективних  заходів  зменшення  бідності та
збільшення зайнятості,  спрямованих на суттєве зменшення кількості
населення, що перебуває за межею бідності, та посилення соціальної
інтеграції,  включаючи стабільну систему освіти,  охорони здоров'я
та інших соціальних послуг для всіх верств населення

                       Регіональний розвиток

     8. Зменшення   розриву   між  рівнями  розвитку  регіонів  та
покращення можливостей для місцевого розвитку

     - Запровадити  стратегічне  планування   на   державному   та
регіональному   рівнях   в  Україні,  розробити  проект  Державної
стратегії  регіонального  розвитку  до  2015  року   та   створити
нормативно-правову   базу   для  стимулювання  розвитку  регіонів,
включаючи депресивні території

                          Сталий розвиток

     9. Сприяння сталому розвитку

     - Вжити подальших заходів  у  напрямку  завершення  створення
адміністративних    структур    і    процедур   для   забезпечення
стратегічного планування сталого розвитку та узгодженості дій  між
відповідними задіяними сторонами

     - Завершити  розробку  та прийняти державну стратегію сталого
розвитку та здійснити заходи для  забезпечення  її  імплементації.
Вжити заходів у напрямку виконання довготермінової стратегії

     - Вжити  подальших  заходів  щодо  включення  питань  захисту
навколишнього середовища до політики у  інших  сферах,  зокрема  у
галузі   промисловості,   енергетики,   транспорту,  регіонального
розвитку та сільського господарства

          2.3. Торгівля, ринкові та регуляторні реформи

     - Провести протягом 2005 року першу оцінку впливу  розширення
ЄС  на  торгівлю  між  ЄС  та  Україною  та в подальшому проводити
відповідні оцінки на регулярній основі за домовленістю

                        2.3.1. Рух товарів

                      Торговельні відносини

     1. Повна імплементація зобов'язань за УПС ( 998_012 ) у сфері
торгівлі товарами

     - Поступово  скасувати  усі експортні та імпортні обмеження в
дусі положень частини III УПС ( 998_012 ) та, після вступу України
до СОТ,  забезпечити відповідність, зокрема, положенням статей XI,
XII, XIV, XIX, XX та XXI ГАТТ ( 995_264 )

     - Поступова лібералізація торгівлі сталеливарними виробами та
поступове  скасування  експортного  мита  на  брухт чорних металів
відповідно до двосторонньої Угоди між Україною та ЄС про  торгівлю
деякими   сталеливарними  виробами  (  994_587  ),  ще  до  повної
лібералізації з набуттям Україною членства в СОТ

     2. Вступ до СОТ

     - Виконання Україною двосторонніх зобов'язань та  вимог  норм
СОТ (заходи визначені нижче в окремих пунктах)

     - Вирішити окремі питання нетарифних заходів, висунутих ЄК, у
т.  ч.  через виконання зобов'язань,  що містяться у звіті Робочої
Групи зі вступу України до СОТ

     3. Прискорити  та  впровадити  необхідні  адміністративні  та
макроекономічні реформи,  передбачені УПС ( 998_012 ) (розділи 2.2
та  2.3  Плану  дій).  Відповідно до статті 4 УПС ( 998_012 ) та в
світлі  прогресу  реалізації  економічних   реформ   і   виконання
зобов'язань за   УПС   (  998_012  )  спільно  розглянути  питання
економічних передумов створення Зони Вільної Торгівлі після вступу
України до СОТ

     - Провести   перегляд   спільного   дослідження   економічних
передумов  укладення  угоди  про  створення ЗВТ між Україною та ЄС
(1999  рік);  розгляд  прогресу  виконання  пріоритетних   заходів
(липень 2002 р.)

     - Після здійснення цього перегляду провести консультації щодо
узгодження подальших дій обох сторін для досягнення вищезазначеної
мети     та     визначити     пріоритети      для      поглиблення
торговельно-економічних відносин між Україною та ЄС

                           Митні справи

     4. Розробка   та   імплементація  митного  законодавства,  що
відповідає міжнародним стандартам та стандартам ЄС

     - Завершити впровадження нормативно-правової бази, необхідної
для  імплементації  Митного кодексу ( 92-15 ),  у відповідності до
міжнародно визнаних стандартів,  особливо  угод  СОТ,  зокрема  що
стосується  митної  вартості,  а  також у відповідності до митного
законодавства ЄС

     - Подальший перегляд Митного кодексу (  92-15  ),  враховуючи
положення законодавства ЄС і раніше надані рекомендації

     - Україна  має  прийняти  та  поновлювати чинну Гармонізовану
систему з метою подальшого прийняття Комбінованої номенклатури, як
це передбачено УПС ( 998_012 )

     - Впровадити митний контроль,  заснований на аналізі ризиків,
та визначити необхідне організаційне забезпечення

     - Підготовка та введення в дію законодавства у митній  сфері:
щодо  митного  контролю  прекурсорів,  контрафактної та піратської
продукції, товарів подвійного призначення, предметів культури

     5. Удосконалити  функціонування  митниці  (Customs  service);
спростити та модернізувати митні процедури на кордонах і всередині
держави

     - Розробити  підхід  "одне  вікно"  для  всієї  документації,
пов'язаної  з  зовнішньоторговельними  операціями та контролем,  у
першу чергу, шляхом активізації співробітництва між усіма службами
що працюють на кордоні

     - Започаткувати  механізм  постійного інформування та надання
консультацій  суб'єктам  ЗЕД  щодо   законодавства   та   процедур
здійснення експортних та імпортних операцій

     - Прийняти  та  впровадити  Політику  митної  етики на основі
визнаних в світі стандартів (Арушська Декларація)

     - Забезпечити  підвищення  кваліфікації  працівників   митної
служби,    посилити    комп'ютеризацію    митної    адміністрації,
модернізувати митні лабораторії

                Стандарти, технічне регулювання та
         оцінка відповідності (гармонізовані з ЄС сфери)

     6. Продовжувати  приведення  регуляторної та адміністративної
практики України у відповідність до міжнародної та існуючої в  ЄС,
підготовка  України  до  участі  у внутрішньому ринку ЄС в окремих
пріоритетних галузях промисловості

     - Спільно визначити пріоритетні сфери  для  приведення  їх  у
відповідність   до  міжнародної  та  існуючої  в  ЄС  регуляторної
практики і можливого приєднання до Угоди про оцінку  відповідності
та  прийнятності  промислових  товарів  (ACAA),  у  т.  ч.  шляхом
проведення консультацій з виробниками та експортерами

     - Гармонізувати    необхідне    рамкове    та     секторальне
законодавство   у   пріоритетних  сферах  із  системою  технічного
регулювання ЄС

     - Забезпечити прозорість  та  передбачуваність  регуляторного
середовища для суб'єктів господарювання

     - Продовжити   перегляд   існуючих   в   Україні  стандартів,
забезпечуючи  їх  гармонізацію  з  міжнародними  та  європейськими
стандартами і добровільне застосування

     - Зміцнити  інституційне  забезпечення  сфери стандартизації,
акредитації,  оцінки  відповідності,  метрології  та   дослідження
ринку,  забезпечуючи інтеграцію,  наскільки це можливо, інституцій
України в європейські та міжнародні структури. Продовжити перегляд
інституційної структури з метою запобігання концентрації функцій в
рамках однієї інституції та пов'язаних з цим конфліктів інтересів

     - Адаптувати законодавство щодо відповідальності за  дефектну
продукцію та загальну безпеку продукції

     - Поступово    спростити   процедури   оцінки   відповідності
промислових  товарів  згідно  з  вимогами  Технічних   регламентів
(Директив   ЄС)  з  метою  запобігання  обов'язковій  сертифікації
товарів  з  низьким  рівнем  ризику  та  багаторазових   перевірок
товарів.

     - На основі найкращої практики держав - членів ЄС зміцнити та
розвинути спроможності українських інституцій  у  сфері  ринкового
нагляду

           Скасування обмежень та покращення управління
                    (негармонізовані сфери ЄС)

     7. Спрощення руху товарів шляхом i) запобігання  застосуванню
кількісних   обмежень,  ii)  поступового  скасування  ліцензування
імпорту та iii) послідовного скасування і запобігання застосуванню
нових  дискримінаційних  заходів.  Удосконалення інституційного та
адміністративного співробітництва

     - Поступово  скасувати  вимоги  неавтоматичного  ліцензування
окремих товарів,  що не відповідають статті 20 УПС ( 998_012 ) або
статтям XX та XXI ГАТТ ( 995_264 )

     - Привести  умови   ліцензування   імпорту   та   вимоги   до
реєстрації, які залишаються, у відповідність до існуючих в ЄС

     - Проаналізувати  законодавчі  та адміністративні механізми з
метою визначення та поступового усунення дискримінаційних положень
щодо імпортної продукції. Розпочати з перегляду національних норм,
що стосуються ваги, складу, маркування та опису продукції

     - Забезпечити ефективну діяльність,  навчання  та  підвищення
кваліфікації    виконавчих    установ,    включаючи    центральний
адміністративний підрозділ, відповідальний за рух товарів

     - Забезпечити  можливість   участі   заінтересованих   сторін
(імпортерів,  експортерів,  виробників)  у  визначенні  проблемних
питань та обговоренні законопроектів

     - Визначити координаційний підрозділ (contact point) з  метою
сприяння  співробітництву  та  покращенню  обміну  інформацією між
Україною та ЄС щодо національних заходів та  перепон,  які  можуть
перешкоджати руху товарів.

                Санітарні та фітосанітарні заходи

     8. Підвищення  безпеки продуктів харчування для споживачів та
спрощення  торгівлі  шляхом  проведення  реформ  та   модернізації
санітарної і фітосанітарної сфери

     - Забезпечити   імплементацію  Угоди  СОТ  щодо  застосування
санітарних і фітосанітарних заходів після вступу України  до  СОТ,
зокрема  шляхом  визначення центрального інформаційного підрозділу
та створення оперативної системи інформаційного забезпечення

     - Приєднатися  до   Комісії   Кодексу   Аліментаріус   (Codex
Alimentarius  Commission)  та  міжнародної  Конвенції  про  захист
рослин ( 995_805 )

     - Здійснити  порівняльну  оцінку   системи   санітарного   та
фітосанітарного контролю в Україні та ЄС

     - Здійснити перегляд переліку заходів,  що потрібно вжити для
поступового  наближення  до  норм   законодавства   ЄС   у   сфері
санітарного та фітосанітарного контролю та відповідних інституцій,
зі  створенням  часових  графіків   та   механізму   фінансування.
Прискорити  здійснення  ефективних  реформ в цій сфері (наприклад,
чіткий розподіл повноважень між  окремими  інституціями,  принципи
Директиви  96/22  про  заборону  речовин  та  Директиви  96/23 про
моніторинг залишкових речовин)

     - Провести порівняльний аналіз законодавства ЄС та України  у
сфері  гігієни  продуктів  харчування,  у т.  ч.  обробки харчових
продуктів.  У разі необхідності розробити заходи щодо гармонізації
законодавства у зазначеній сфері, а також план їх фінансування

     - Забезпечити  прогрес  у  наближенні  до  законодавства ЄС у
сфері відстеження харчового ланцюга "від поля до столу"; загальних
принципів  та  вимог  до  безпеки  продуктів харчування (Регламент
178/2002/ЕС);  ефективно імплементувати  систему  Hazard  Analysis
Critical  Control  Point  на  підприємствах та в органах контролю,
включаючи галузь рибного господарства

     - Забезпечити  перевірку  мережі  державних  лабораторій   та
визначити   державні  метрологічні  лабораторії  у  санітарній  та
фітосанітарній сфері з особливою увагою до забезпечення необхідним
обладнанням і належними методами аналізу (тестування залишків),  а
також підготовці до їхньої акредитації  відповідно  до  стандартів
ISO

     - У  світлі  досягнутого прогресу по викладених вище заходах,
спільно визначити кроки щодо угод по санітарії та фітосанітарії

           2.3.2. Право щодо заснування; законодавство
                щодо діяльності компаній та послуг

        Заснування компаній та законодавство про компанії

     1. Повна  імплементація частини IV розділу II УПС ( 998_012 )
та,   зокрема,   принципів   режиму   найбільшого   сприяння    та
національного   режиму  (умови,  що  впливають  на  заснування  та
діяльність компаній)

     a) Діяльність компаній:

     - створити відповідне  середовище  для  діяльності  компаній,
наприклад, прийняти та ефективно імплементувати законодавство щодо
конкуренції та банкрутства

     - скасувати   дискримінаційні   заходи,   що   впливають   на
діяльність компаній ЄС та України

     b) Заснування компаній:

     - Забезпечити   повну   та   ефективну  імплементацію  режиму
найбільшого сприяння та національного режиму

     - Забезпечити  збереження  умов,  за  яких   було   здійснено
інвестування

     - Забезпечити,   щоб   дочірні   компанії  або  філії  ЄС  та
українські дочірні компанії або  філії  діяли  в  умовах  не  менш
сприятливих,   ніж   ті,   в   яких   діють  національні  компанії
(національний режим)

     - Завершити    перегляд    Україною    свого    національного
законодавства  з метою визначення бар'єрів для заснування компаній
з метою їхнього скасування

     - Поступово усунути обмеження щодо заснування компаній

     - Забезпечити     ефективну      діяльність      центрального
координаційного  органу,  що сприяє спрощенню процедури заснування
компаній

     c) Законодавство України у сфері автомобілебудування:

     - Приведення      законодавства      України      у     сфері
автомобілебудування у відповідність до положень УПС ( 998_012 )  з
урахуванням відповідних зобов'язань України в рамках переговорного
процесу зі вступу України до СОТ

     d) Законодавство про компанії:

     - Підвищити компетенцію та незалежність аудиторів

     - Адаптувати  та забезпечити ефективну імплементацію основних
принципів відповідних міжнародних правил та  стандартів,  а  також
правил і стандартів ЄС

     - Створити єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб - приватних підприємців та забезпечити публікацію  інформації
стосовно  організації та фінансового стану компаній.  Визначити та
забезпечити ефективну діяльність  адміністративного  органу,  який
здійснює   контроль  за  реєстрацією  компаній  або  відповідності
окремих актів законодавству

     - Сприяти прийняттю Кодексу корпоративного управління

                             Послуги

     2. Поступове усунення обмежень,  що сприятиме наданню  послуг
між ЄС та Україною в окремих галузях згідно з зобов'язаннями,  які
містяться в УПС в Частині IV Розділі  III  (  998_012  )  (надання
транскордонних послуг)

     - Підготовка  до  виконання зобов'язань України щодо послуг в
рамках переговорного процесу зі вступу України до СОТ

     - Завершити перегляд законодавства України з метою визначення
перешкод  у  сфері  надання  послуг.  Усунути  визначені перепони,
беручи до уваги зобов'язання у сфері послуг у рамках СОТ

     - Забезпечити    координацію    між    усіма     відповідними
адміністративними  структурами з метою спрощення надання послуг та
усунення бар'єрів у сфері торгівлі послугами

     - Забезпечити  ефективну  імплементацію   законодавства,   що
визначає базові принципи недискримінації,  шляхом запровадження, в
разі  необхідності,  більш  деталізованих  підзаконних  актів  або
галузевого законодавства

     - Фінансові послуги:

     - Дотримуватись   рекомендацій   Програми   МВФ  щодо  оцінки
фінансового сектора (листопад 2003 р.)

     - Запровадити та забезпечити ефективне  впровадження  системи
пруденційного  регулювання  та  нагляду  за  фінансовими  ринками,
відповідно до існуючої в ЄС

     - Забезпечити ефективну діяльність незалежних та компетентних
установ нагляду відповідно до міжнародно визнаних стандартів

     - Створити та забезпечити ефективне впровадження відповідного
законодавства  щодо  діяльності   компаній,   обліку   та   правил
управління

              2.3.3. Рух капіталу та поточні платежі

     1. Повна  імплементація   зобов'язань   у   відповідності  до
частини V УПС ( 998_012 ) (поточні платежі та капітал)

     - Забезпечити вільний рух  капіталу,  пов'язаного  з  прямими
інвестиціями  та  іншими  інвестиціями,  здійсненими відповідно до
положень   про   заснування   компаній   (розділ  II,  частина  IV
( 998_012 )  та  забезпечити застосування положень статті 48.3 УПС
( 998_012 ) щодо непогіршення умов

     - Гарантувати захист іноземних інвестицій, а також ліквідацію
або  репатріацію  цих  капіталовкладень  та  будь-якого  прибутку,
отриманого з них

     - Провести консультації  з  метою  лібералізації  руху  інших
видів капіталу відповідно до статті 48.4 УПС ( 998_012 )

                 2.3.4. Пересування людей, у тому
                  числі пересування працівників

       Недискримінаційне ставлення до працівників-мігрантів
                (працевлаштування та умови праці)

     1. Повна  імплементація  зобов'язань  відповідно до статті 24
УПС ( 998_012 ) (Умови праці)

     - Забезпечити  повне   виконання   положень   статті   шляхом
скасування  усіх  дискримінаційних  заходів,  що застосовуються до
працівників-мігрантів за ознакою громадянства стосовно умов праці,
оплати праці або звільнення

           Координація систем соціального забезпечення

     2. Повна  імплементація положень щодо координації соціального
забезпечення,  які   визначені  статтями 25 ( 998_012 ) та 26  УПС
( 998_012 )

     - Продовжити  процес  укладання угод з державами - членами ЄС
про  повне  застосування  положень  щодо  координації  соціального
забезпечення,  які  визначені  статтею  25  УПС  ( 998_012 ) та як
передбачено умовами статті 26 УПС ( 998_012 )

                    2.3.5. Інші ключові сфери

                          Оподаткування

     1. Розвиток та впровадження  систем  оподаткування  та  їхніх
установ відповідно до міжнародних стандартів та стандартів ЄС.

     - Провести податкову реформу, включаючи:

     - Прийняття  та  імплементацію  законодавства з питань ПДВ та
акцизного збору, що відповідає положенням УПС ( 998_012 ) і нормам
СОТ

     - Забезпечення відповідності вільних економічних зон правилам
СОТ відповідно до зобов'язань України щодо СОТ,  розпочати  процес
приведення  законодавства  України  про  вільні  економічні зони у
відповідність до законодавства ЄС

     - Вирішення   питань   щодо   існуючої    заборгованості    з
відшкодування ПДВ та запобігання накопиченню нової заборгованості,
у  т.  ч.  через  забезпечення  ефективних  процедур  і  виділення
достатніх ресурсів

     - Скасування дискримінаційного режиму використання податкових
векселів,  у т.  ч.  за допомогою  внесення  відповідних  змін  до
законодавства

     - Впроваджувати  комплексний  стратегічний план для Державної
податкової адміністрації з визначенням необхідних адміністративних
структур   та  процедур  та  визначенням  потреб  Адміністрації  у
фінансових,  людських,  матеріально-технічних   та   інформаційних
ресурсах

     - Після  наближення України до внутрішнього ринку - прийняття
та дотримання принципів Кодексу поведінки у сфері оподаткування ЄС

                       Конкурентна політика

     2. Виконувати зобов'язання щодо державної допомоги відповідно
до  статей 49.2.2 та 49.2.3 УПС ( 998_012 ) та діяти відповідно до
них,  а  також  розробити  законодавство  і  режим  контролю,   що
відповідають існуючому в ЄС

     - Розробити  та прийняти законодавство про державну допомогу,
включаючи, зокрема:

     - визначення поняття державної допомоги відповідно  до  того,
що існує в ЄС;

     - принцип заборони надання державної допомоги, яка призводить
до погіршення умов торгівлі між Україною та ЄС

     - встановлення прозорих умов  надання  державної  допомоги  в
Україні  (зокрема  шляхом визначення переліку установ,  що надають
допомогу,  та незалежного наглядового  органу,  регулярного  звіту
щодо типу, обсягів допомоги, а також її одержувачів)

     3. Виконувати   зобов'язання,  визначені  у статті 49.2.1 УПС
( 998_012 ), та  діяти  відповідно  до  них,  шляхом  забезпечення
відповідності  державного антимонопольного законодавства та режиму
контролю, які існують в ЄС

     - Оцінити повноту та відповідність законодавчої бази  України
тій,  що існує в ЄС,  зокрема, стосовно принципів недискримінації,
прозорості та процесуальної справедливості

     - Продовжувати   посилювати   незалежність   Антимонопольного
комітету,  забезпечити  відповідними  повноваженнями та ресурсами;
посилити підготовку кадрів

          Права інтелектуальної та промислової власності

     4. Забезпечити рівень захисту,  подібний до того,  що існує в
ЄС  включаючи  ефективні  засоби  його  впровадження відповідно до
положень статті 50 УПС ( 998_012 )

     - Забезпечити   імплементацію   та   ефективне   застосування
законодавства,  яке  б  відповідало  Угоді TRIPS ( 981_018 ) після
вступу України до СОТ

     - Забезпечити застосування  законодавства  щодо  торговельних
марок і географічних зазначень

     - Продовжити приведення законодавства України у сфері захисту
прав інтелектуальної та промислової власності до законодавства ЄС

     - Забезпечити ефективне  впровадження  санкцій  за  порушення
прав інтелектуальної та промислової власності

     - Сприяти  створенню та ефективному функціонуванню необхідних
асоціацій власників прав на об'єкти інтелектуальної  власності  та
налагодити    діалог   між   ними   та   користувачами   об'єктами
інтелектуальної власності

     - Посилити     спроможність     правозастосовчих      органів
(адміністративних  та  судових)  та забезпечити належний доступ до
судового перегляду

     - Удосконалити    адміністративне     співробітництво     між
відповідними  національними  органами  України  та органами третіх
країн

     - Вживати     ефективні     заходи     у      боротьбі      з
контрафактною/піратською продукцією в окремих визначених секторах

                        Державні закупівлі

     5. Створити  умови  для відкритого та конкурентного укладення
контрактів, зокрема шляхом проведення тендерів, у відповідності до
положень статті 55 УПС ( 998_012 )

     - Покращити функціонування існуючої системи шляхом підвищення
рівня прозорості,  інформації,  навчання,  обмеженого використання
винятків,    доступу   до   судового   захисту   та   відповідного
законодавчого регулювання

     - Продовжити  наближення  до   законодавства   ЄС   у   сфері
закупівель  з метою забезпечення ефективної імплементації ключових
принципів прозорості,  недискримінації,  конкуренції та доступу до
засобів юридичного захисту.  Ці принципи мають застосовуватись при
закупівлях товарів,  послуг та робіт усіма відповідними державними
органами на всіх рівнях

     - Забезпечити   можливість   вирішення  спорів  в  судах  або
відповідних незалежних інстанціях

     - Забезпечити   належне   інформування   відповідальних    за
укладення  договорів  органів/учасників  договору та представників
бізнес-середовища щодо  процедури  державних  закупівель,  у  тому
числі   шляхом   опублікування   відповідного   законодавства   та
адміністративних рішень

     - Ефективне  поширення  інформації  щодо  умов   та   строків
проведення  тендерів  (понад  встановлені  мінімальні норми) ,  що
дозволить   як   постачальникам   з   ЄС,   так   і   національним
постачальникам підготуватись та взяти участь у тендерах

     - Удосконалення   співробітництва   шляхом  обміну  досвідом,
інформацією про найкращі механізми діяльності та контролю

     - Співробітництво з ЄС у  впровадженні  сучасних  електронних
тендерних систем у сфері державних закупівель

     - Сприяти  ефективному,  взаємному  та  поступовому відкриттю
ринків державних закупівель

                            Статистика

     6. Впровадження   статистичних    методів,    які    повністю
відповідають   європейським   стандартам   в  окремих  сферах,  та
прискорення   інституційного   зміцнення    Державного    комітету
статистики України.

     - Розробити коротко- та середньострокову стратегію розвитку з
метою  гармонізації  зі  стандартами  ЄС  у   відповідних   сферах
статистики

     - Забезпечити   включення   до   статистичного  законодавства
базових  принципів  об'єктивності,   надійності,   прозорості   та
конфіденційності персональних даних;

     - Удосконалити   якість  та  збільшити  обсяг  бізнес-реєстру
шляхом включення до нього приватних підприємців

     - Запровадити  основні   статистичні   класифікації   ЄС   та
застосувати їх у всіх галузях статистики

                       Фінансовий контроль

     7. Надійне управління та контроль над державними фінансами

     Системи обліку Казначейства (Treasury Accounting):

     - Підвищити   прозорість   управління  державними  фінансами,
включаючи розробку та імплементацію стратегії модернізації системи
обліку Казначейства

     - Здійснити    подальші    кроки    в   напрямку   інтеграції
позабюджетних фондів до бюджету

     Державний внутрішній фінансовий контроль:

     - Розроблення Концепції розвитку та реструктуризації  системи
урядового фінансового контролю та аудиту в Україні

     - Створити    нормативно-правову    базу    щодо   державного
фінансового контролю

     - Поступова гармонізація з міжнародно  визнаними  стандартами
(IFAC,  IIA, INTOSAI) та методиками, а також з найкращою практикою
ЄС щодо контролю та аудиту за державними надходженнями, витратами,
активами та зобов'язаннями

     Зовнішній аудит та контроль:

     - Забезпечити  відповідне функціонування вищого органу аудиту
(Рахункової  палати)  у  відповідності  до   міжнародно   визнаних
стандартів   зовнішнього   аудиту  (Міжнародна  організація  вищих
аудиторських установ)

     - Сприяти розвитку ефективної  адміністративної  спроможності
запобігання  та  боротьби  з  шахрайством  та  іншими  порушеннями
стосовно національних та міжнародних фондів,  включаючи  створення
ефективно  діючих  структур  співробітництва  із  залученням  всіх
відповідних національних суб'єктів

     - Забезпечити  ефективне   співробітництво   з   відповідними
інституціями  та  установами  ЄС  у  сфері  перевірок на місцях та
перевірок, пов'язаних з управлінням та контролем фондів ЄС

                 Політика у сфері підприємництва

     8. Налагодити діалог щодо політики у сфері  підприємництва  з
метою   удосконалення   адміністративних   та   регуляторних  умов
діяльності компаній; розвинути законодавчу та адміністративну бази
України   з   метою   стимулювання   розвитку  малих  та  середніх
підприємств (МСП) відповідно до статті 73 УПС ( 998_012 )

     - Впровадити  національну  систему  реєстрації  компаній   на
основі   досвіду  країн  -  членів  ЄС,  що  можливо  призведе  до
приєднання України до Європейського бізнес-реєстру

     - Започаткувати діалог за участю ЄК та органів влади України,
суб'єктів   підприємництва   та   наукових   кіл  з  метою  обміну
інформацією, найкращим досвідом організації діяльності, визначення
проблемних  питань  в окремих пріоритетних сферах політики у сфері
підприємництва.  Цей діалог має базуватись на  спільній  політиці,
такій як Європейська хартія щодо малих підприємств

     - Сприяти   обміну   досвідом  та  найкращою  практикою  щодо
політики у сфері підприємництва з  метою  визначення  пріоритетних
завдань та оцінки заходів в окремих сферах (наприклад, навчання та
тренінги  у  сфері  підприємництва;  сприяння   доступу   МСП   до
фінансових   ресурсів,   заохочення   інвестицій   та   інновацій;
вдосконалення адміністративного та регуляторного середовища)

     - Сприяти обміну досвідом щодо  реструктуризації  промислових
підприємств,  особливо  щодо соціальних наслідків реструктуризації
та найкращої практики надання державної допомоги

     - Вивчити можливість відкриття одного чи більше  Європейських
інформаційних  кореспондентських центрів (Euro-Info-Correspondence
Centres - EICC)

                   2.4. Співробітництво в сфері
                   юстиції та внутрішніх справ

     Окремий План  дій  ЄС  в  сфері юстиції та внутрішніх справ в
Україні від 10 грудня 2001 року визначає  цілі  співробітництва  в
цій сфері. Як передбачено цим Планом, за результатами консультацій
з  українськими   органами   влади   було   прийнято   План-графік
імплементації  положень Плану дій ЄС в сфері юстиції та внутрішніх
справ в Україні як інструмент імплементації,  моніторингу,  оцінки
та визначення щорічних пріоритетів

     Співробітництво в   сфері   юстиції  та  внутрішніх  справ  в
контексті  Європейської  політики  сусідства  буде  базуватися  на
існуючому  Плані  дій  ЄС  в  сфері  юстиції та внутрішніх справ в
Україні та Плані-графіку його імплементації.

     Пріоритети співробітництва  в  сфері  юстиції  та  внутрішніх
справ  визначаються  щорічно в ході засідання міністрів юстиції та
внутрішніх справ у форматі Україна - Трійка  ЄС.  В  ході  першого
засідання  у  форматі  Україна  -  Трійка  ЄС (листопад 2002 року)
міністри  юстиції  і  внутрішніх  справ  України  та   Трійки   ЄС
підтвердили,  що  пріоритетними напрямками співробітництва у сфері
юстиції та  внутрішніх  справ  мають  бути  питання  реадмісії  та
міграції,  управління кордонами,  боротьби з "відмиванням" коштів,
торгівлею людьми та наркотичними засобами, так само, як і боротьба
з корупцією,  попередження та боротьби з сексуальною експлуатацією
дітей і дитячою порнографією

     В контексті процесу розширення ЄС  та  Європейської  політики
сусідства  буде  запроваджено  конструктивний  діалог зі спрощення
візового режиму між Україною та ЄС з метою підготовки до майбутніх
переговорів щодо укладення угоди з цього питання,  беручи до уваги
необхідність прогресу у переговорах щодо угоди про  реадмісію  між
Україною та ЄС

     Відповідно до  Плану  дій  ЄС  в  сфері юстиції та внутрішніх
справ в Україні,  Рада ЄС має переглянути діяльність за цим Планом
дій  до  кінця  2005  року та має прийняти рішення щодо здійснення
подальших переглядів цього питання.  На основі таких переглядів  і
досягнень  України,  в  контексті Європейської політики сусідства,
може бути розглянуто питання щодо включення нових цілей та дій  до
цього Плану дій

             2.5. Транспорт, енергетика, інформаційне
               суспільство та навколишнє середовище

                            Транспорт

     1. Розробити  та  започаткувати   впровадження   національної
транспортної    стратегії,    включаючи    розвиток   національної
транспортної інфраструктури

     - Продовжити   розробку   Концепції    сталої    національної
транспортної політики розвитку всіх видів транспорту відповідно до
Білої книги ЄС з транспорту

     - Розвивати політику щодо інфраструктури з  метою  визначення
та оцінки пріоритетних інфраструктурних проектів у різних секторах
та  продовжити  участь  у  спільному   розвитку   Пан'європейських
коридорів і зон, а також у програмі ТРАСЕКА

     - Визначити   та   спрямувати   фінансові  джерела,  прийняти
стратегії фінансування,  з урахуванням рішення  про  поширення  на
Україну  мандату  Європейського  інвестиційного банку.  Розглянути
питання фінансування інфраструктури (наприклад,  державно-приватне
партнерство,    забезпечення    державного   фінансування   деяких
транспортних об'єктів ("shadow-tolling") тощо)

     - Розвивати співробітництво у  сфері  супутникової  навігації
(включаючи спільні науково-дослідні роботи та їх застосування)

     2. Впровадження   окремих   заходів   та   реформ   у   сфері
автомобільного транспорту

     - Гарантувати  регулювання  питання   стосовно   доступу   до
професійної діяльності міжнародного та національного транспортного
сектору.  В  секторі  міжнародних  перевезень  ввести   міжнародні
стандарти  щодо  обов'язкового часу роботи та відпочинку водіїв та
забезпечити їхнє виконання

     - Прийняти та розпочати реалізацію плану дій щодо  підвищення
безпеки на дорогах

     3. Реалізувати  окремі заходи та реформи у сфері залізничного
транспорту

     - Покращити   ефективність   послуг   вантажних    перевезень
(включаючи  процедури  перетину  кордонів).  Сприяти багатовидовим
послугам, вирішити питання взаємодії між залізницями

     - Подальший  розвиток  співробітництва  в  рамках   OSJD/OTIF
(Організації  співдружності  залізниць / Організації з міжнародних
перевезень)

     4. Реалізувати окремі заходи та реформи у  сфері  авіаційного
транспорту

     - Визначити  ефективну  модель  проведення  переговорів  щодо
двосторонніх авіаційних угод, укладених з країнами - членами ЄС, з
метою  включення положення щодо призначення авіакомпаній з боку ЄС
з урахуванням "горизонтальних повноважень",  наданих  Європейській
Комісії

     - Набути  статус  повноправного члена в Європейських спільних
авіаційних владах (JAA);  вивчити можливість реалізації заходів  у
галузі  безпеки  на  авіаційному  транспорті  з огляду на заявлену
Україною мету стати членом Європейського  агентства  з  повітряної
безпеки (EASA)

     - Співробітничати з питань безпеки авіаперевезень

     5. Реалізувати  окремі заходи та реформи у сфері морського та
внутрішнього водного транспорту

     - Співпрацювати з ЄС з метою  наближення  політики  з  питань
безпеки мореплавства

     - Сприяти  реструктуризації  державних  портів (відокремлення
комерційних та управлінських функцій)

     - Імплементувати відповідні  конвенції  Міжнародної  морської
організації  (ІМО);  забезпечити  ефективне застосування принципів
контролю держави  порту  та  контролю  держави  прапору,  а  також
резолюцій  Комітету  захисту морського середовища з питань безпеки
танкерів

     - Брати активну участь у  сприянні  розвитку  Дунаю  з  метою
повного   використання   його  потенціалу  як  однієї  з  головних
складових європейського внутрішнього водного транспорту

                            Енергетика

     6. Затвердження загальної енергетичної політики, що сприятиме
зближенню з цілями енергетичної політики ЄС

     - Підготувати  та  прийняти  шляхом схвалення на відповідному
рівні підсекторальних документів у сфері енергетичної  політики  з
визначенням можливих джерел фінансування

     - Посилювати   співробітництво   Україна   -   ЄС   у   сфері
енергетичної політики

     - Розглянути можливість участі  в  Європейській  енергетичній
програмі (Intelligent Energy-Europe programme)

     7. Поступовий  перехід  до  принципів,  за якими функціонують
внутрішні ринки газу та електроенергії ЄС

     - Визначити  перелік  заходів,  необхідних  для   поступового
переходу до принципів,  за якими функціонують внутрішні ринки газу
та електроенергії ЄС,  включаючи питання регуляторних  органів,  а
також  часові рамки та план фінансування.  Вирішити належним чином
питання,  що становлять спільний інтерес (відкриття  ринку,  норми
екології, міжнародно визнані стандарти ядерної безпеки)

     - Визначити  цінову  політику  з  метою  конвергенції  ринків
України та ЄС

     - Прийняти та  впровадити  закон  про  розвиток  Національної
комісії регулювання електроенергетики

     - Подальша   розробка   плану  реструктуризації  внутрішнього
газового сектору

     - Подальша   реструктуризація   сектору    електроенергетики,
включаючи реструктуризацію боргів та прийняття відповідного закону
щодо боргів

     - Участь  у  відповідних  заходах  ЄС  у  сфері   енергетики,
включаючи поступове залучення до Європейських регуляторних форумів
з питань газу та електроенергії

     8. Прогрес в галузі енергетичних мереж

     - Покращити роботу та скоротити втрати  мереж  (нафти,  газу,
електроенергії)

     - Розвивати  інфраструктуру з метою диверсифікації постачання
газу та нафти.  Це повинно включати,  зокрема, нафтопровід Одеса -
Броди  -  Польща  (повинна  продовжуватись імплементація Угоди між
Україною та Польщею)

     - Провести техніко-економічний  аналіз  можливості  з'єднання
електромереж України із синхронною системою UCTE

     9. Прогрес у сфері транзиту природного газу

     - Покращити  роботу,  безпеку та захищеність газотранспортної
системи

     - Продовжувати вивчення можливостей  фінансової  та  правової
реструктуризації бізнесу,  пов'язаного з транзитом газу, включаючи
відокремлення місцевих  мереж  від  транзитної;  відокремлення  та
прозорість рахунків (Газова директива 2003/55)

     10. Прогрес у реструктуризації вугільних шахт

     - Подальше  впровадження  плану  реструктуризації українських
шахт.  Зменшувати кількість нещасних випадків на шахтах,  зокрема,
через поступове застосовування стандартів і практики безпеки ЄС на
шахтах

     - Досягти  прогресу  в   оцінці   технічної   та   фінансової
спроможності  впровадження  чистих технологій видобутку вугілля та
стимулювання їхнього застосування

     11. Прогрес   в   ефективності   використання   енергії    та
відновлювальних джерел енергії

     Прийняти плани  дій щодо підвищення ефективності використання
енергії,  поширення використання відновлюваних джерел  енергії  та
зміцнення  інституцій,  визначивши  при  цьому  фінансові плани та
графіки імплементації. Продовжувати впровадження планів, прийнятих
у цій сфері

     - Співробітництво щодо проектів у сфері енергозбереження

     12. Продовження  співробітництва  з питань атомної енергії та
ядерної безпеки

     - Дотримуватися  міжнародно  прийнятих   стандартів   ядерної
безпеки  при  завершенні  будівництва  та  введення в експлуатацію
енергоблоків  "X2P4";  забезпечити  виконання  у  повному   обсязі
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн
"Великої сімки"  та  Комісією  Європейського  Співтовариства  щодо
закриття Чорнобильської АЕС ( 998_008 )

     - Подальше зміцнення Державного комітету ядерного регулювання
України

     - Вжити необхідних заходів для забезпечення набуття  чинності
та імплементації угоди,  укладеної з Євратомом про співробітництво
у сфері мирного використання ядерної енергії

     - Досягти прогресу у знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС

     - Продовжувати  роботу  щодо  впровадження  Плану  здійснення
заходів на об'єкті "Укриття" з метою перетворення 4-го енергоблоку
в екологічно безпечний об'єкт

     - Прийняти стратегію щодо радіоактивних відходів

                     Інформаційне суспільство

     13. Прискорення  досягнення  прогресу  у  сфері  політики  та
регулювання електронних засобів зв'язку

     - Прийняти  та  розпочати впровадження національної стратегії
розвитку в Україні електронних комунікацій

     - Прийняти  нормативні  акти  щодо  ліцензування,  з'єднання,
нумерації  та  загального  доступу  до основних телекомунікаційних
послуг   відповідно   до   Закону  України  "Про  телекомунікації"
( 1280-15 )

     - Створити  національну  комісію з питань регулювання зв'язку
відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )

     - Забезпечити  добросовісну  конкуренцію  на   ринку   послуг
електронних засобів зв'язку

     14. Прискорення  досягнення  прогресу у розвитку сфери послуг
Інформаційного суспільства та інтеграції України до  дослідницької
програми технологій інформаційного суспільства

     - Прийняти  Державну  програму  "Електронна  Україна" з метою
розвитку  Інформаційного   суспільства   та   вивчити   можливість
підтримки її впровадження з боку ЄС

     - Сприяти  широкому  використанню нових технологій суб'єктами
господарювання та державними органами, особливо в секторах охорони
здоров'я   та   освіти  (електронна  комерція,  електронний  уряд,
електронна охорона здоров'я, електронне навчання), через створення
сучасних   інфраструктур,   розвиток   місцевого   наповнення   та
впровадження  пілотних  проектів,  наприклад,  взаємного  визнання
електронних підписів

     - Підвищити  рівень використання Інтернету та Інтернет-послуг
громадянами через програми  комп'ютерного  навчання  для  широкого
загалу

     - Прийняти  окремий  план  сприяння участі України в програмі
розвитку технологій інформаційного суспільства,  що є  компонентом
Шостої рамкової програми

     - Розвивати   співробітництво   між   Україною   та  ЄС  щодо
підготовки   другого   етапу   Всесвітнього   саміту   з    питань
інформаційного суспільства в Тунісі в 2005 р.

                      Навколишнє середовище

     15. Реалізація   заходів   для  забезпечення  створення  умов
якісного  управління   у   сфері   навколишнього   середовища   та
започаткування їхнього впровадження

     - Вжити   подальших   заходів   щодо   завершення  формування
адміністративних   структур   і    процедур    для    забезпечення
стратегічного   планування  у  сфері  екології  та  координації  з
відповідними учасниками

     - Визначити  процедури  щодо  доступу   до   інформації   про
навколишнє    середовище,    участі    громадськості,    включаючи
імплементацію  Орхуської  Конвенції,  зокрема,  шляхом  визначення
структур   і   процедур   для   забезпечення   прийнятного   рівня
обслуговування бажаючих мати доступ до інформації

     - Зміцнити структури і процедури,  необхідні  для  здійснення
оцінки   впливу  на  довкілля,  включаючи  транскордонні  питання.
Впровадити комунікаційні стратегії щодо  вигод  політики  у  сфери
охорони    довкілля;    підтримувати    суб'єктів   громадянського
суспільства та місцеві органи влади

     16. Вживати  заходів   для   запобігання   погіршенню   стану
навколишнього   середовища,  захисту  здоров'я  людей,  досягнення
раціонального  використання  природних  ресурсів,  відповідно   до
зобов'язань Йоханесбурзького самміту

     - Розвивати  рамкове  законодавство  і основні процедури,  та
забезпечити   розроблення   планів   для   ключових    підсекторів
навколишнього   середовища,   визначених   в   Основних  напрямках
державної політики України у галузі  охорони  довкілля,  здійснити
перші   кроки  для  їхнього  виконання.  Посилити  адміністративні
потужності,  включаючи ті,  що забезпечують  надання  дозволів,  а
також виконання законодавства та проведення інспекцій

     - Розширити  або  прийняти  національні  програми і плани для
ключових   підсекторів   навколишнього    середовища,    включаючи
пріоритети інвестування для окремих підсекторів

     17. Розширення    співробітництва   у   сфері   навколишнього
середовища.

     - Впровадити положення Кіотського протоколу (  995_801  )  та
Рамкової конвенції ООН зі зміну клімату ( 995_044 )

     - Брати активну участь у робочій групі Дунай - Чорне море для
реалізації  транскордонних  підходів   до   водного   менеджменту;
забезпечити  активну  участь  в  Ініціативі  ЄС  із захисту водних
ресурсів у Східній Європі, на Кавказі та у Центральній Азії

     - Можлива участь  у  певних  видах  діяльності  Європейського
агентства з охорони навколишнього середовища

     - Брати  активну  участь  у діяльності спільної Робочої групи
Україна - ЄС з питань змін клімату

     - Визначити     можливості      розширення      регіонального
співробітництва з країнами-сусідами,  особливо щодо транскордонних
питань

                     2.6. Міжлюдські контакти

           Наука і технологія, дослідження та розвиток

     1. Підготовка інтеграції України до Європейського  дослідного
простору

     - Доопрацювати     спеціальний    "План    дій    поглиблення
співробітництва між Україною та ЄС у сфері науки та технологій"

     2. Розвиток спроможності України у  сфері  дослідницького  та
технологічного  розвитку  для  забезпечення  потреб  економіки  та
суспільства

     - Зміцнити  людський,   матеріальний   та   інституціональний
потенціал  України  з  метою  покращення  можливостей  фізичних та
юридичних  осіб,  задіяних  у  науково-технічній  та  інноваційних
сферах

     - Розвиток    середовища,   сприятливого   для   використання
отриманих результатів

     3. Сприяння інтеграції України для досягнення високого  рівня
наукового обміну

     - Стимулювати участь України в програмі міжнародних стипендій
Марії Кюрі та сформувати відповідні механізми повернення

     - Посилювати обмін  науковим  персоналом  в  рамках  спільних
проектів  та  сприяти  участі  українських науковців у міжнародних
конференціях та форумах

     - Досягти подальшого прогресу у співробітництві  в  космічній
сфері  та  продовжити  підтримку  спільної  Робочої групи з питань
співробітництва  у  сфері  космічних  досліджень  та  використання
космосу в мирних цілях, створеної в рамках УПС ( 998_012 )

     - Сприяти поширенню інформації про Європейський дослідницький
простір  через  діяльність  Національного  інформаційного   центру
України зі співробітництва у сфері науки та технологій

                    Освіта, навчання та молодь

     4. Реформування та вдосконалення системи освіти і навчання та
діяльність у напрямі наближення до стандартів і практики ЄС

     - Працювати  у  напрямі  зближення  стандартів  вищої  освіти
шляхом  реалізації  заходів,  які дозволять Україні приєднатися до
Болонського процесу

     - Залучити представників заінтересованих громадських  кіл  та
соціальних  партнерів  до участі у реформі системи вищої освіти та
професійної освіти

     - Вирішити питання,  пов'язані з процедурами  акредитації  та
ліцензування

     - Використовувати  існуючу  програму  Tempus III для вивчення
можливостей  сприяння  розвитку  людських  ресурсів  і   людського
капіталу,  зокрема  щодо  сприяння  реформі  та  розвитку  системи
безперервного навчання в Україні

     - Створити кафедри європейських студій та європейського права
через  Програму  Жан  Моне  та  підтримувати  можливості  навчання
молодих науковців

     5. Розширення співробітництва у сфері  освіти,  стажувань  та
молоді

     - Започаткувати  політичний діалог між Україною та ЄС у сфері
освіти та навчання

     - Збільшити можливість обміну для українців шляхом  участі  у
програмі Еразмус Мундус

     - Посилити   участь   України   у   програмі  Tempus  III  та
використовувати   її   для   вивчення    можливостей    розширення
співробітництва в сферах професійно-технічної освіти

     - Розширити  молодіжні  обміни  та  співробітництво  у  сфері
неформальної освіти  молоді  та  сприяти  розвитку  міжкультурного
діалогу через програму "Молодь" (YOUTH)

                Культура та аудіовізуальні питання

     6. Посилення культурного та аудіовізуального співробітництва

     - Розглянути  можливість  підтримки транскордонних культурних
зв'язків

     - Розвивати діалог щодо культурної  різноманітності,  у  тому
числі в рамках відповідних переговорів в ЮНЕСКО (UNESCO)

     - Наблизити  відповідне законодавство в аудіовізуальній сфері
до повної відповідності європейським стандартам (з метою  можливої
майбутньої участі у програмі "Медіа", у разі виконання передумов)

     - Вивчити   можливості   співробітництва   в  рамках  програм
Євросоюзу у сфері культури

        Співробітництво у сфері громадянського суспільства

     7. Сприяння   співробітництву    в    сфері    громадянського
суспільства

     - Вжити  необхідних  заходів  з  метою  стимулювання  власних
ініціатив на місцях та  у  регіонах  щодо  створення  та  розвитку
транскордонного співробітництва

           Транскордонне та регіональне співробітництво

     8. Розширення контактів та співробітництва на транскордонному
та регіональному рівнях з сусідніми новими державами - членами  ЄС
шляхом  використання  можливостей  та  викликів,  що  виникають  в
зв'язку із розширенням ЄС

     - Забезпечити підтримку регіонів та участь  у  підготовці  та
впровадженні "Програм сусідства" за участю України

     - Забезпечити  розвиток та впровадження діючого законодавства
щодо транскордонного та регіонального співробітництва

     - Підвищити  ефективність  проектів  та   програм   у   сфері
транскордонного    та    регіонального    співробітництва    через
забезпечення  активної  підтримки   та   залучення   місцевих   та
регіональних рівнів

                       Громадське здоров'я

     9. Посилити   рівень  охорони  здоров'я  та  епідеміологічної
безпеки в Україні відповідно до законодавства ЄС та у взаємодії  і
за  підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.  Розвивати
зв'язки між  інформаційною  системою  України  та  існуючою  в  ЄС
системою  моніторингу  індикаторів  стану  громадського  здоров'я.
Інтегрувати Україну в інформаційну систему охорони здоров'я EUPHIN

          Знання та інформація у сфері охорони здоров'я:

     - Обмінюватися  інформацією  та  передовими  технологіями   з
питань показників у сфері охорони здоров'я та збору даних

     - Запрошувати представників відповідних органів влади України
як спостерігачів на засідання Мережі компетентних структур

     - Розробити  спільні  технічні  і   адміністративні   заходи,
необхідні для інтеграції України в систему EUPHIN,  як тільки вона
стане повністю функціонуючою

       Нагляд за інфекційними хворобами та охорона здоров'я
               (епідеміологічний контроль і нагляд)

     - Обмінюватися  інформацією  та технічним практичним досвідом
для сприяння участі в мережі ЄС  з  попередження  та  контролю  за
інфекційними хворобами (рішення 2119/98/ЕС)

     - Брати  участь  у спеціалізованих мережах нагляду,  зокрема,
стосовно збору даних та інформації щодо  ВІЛ/СНІДУ,  інфекцій,  що
передаються статевим шляхом, та гепатиту С і В

     - Обмінюватися    інформацією   та   вдалим   досвідом   щодо
впровадження  заходів   для   боротьби   з   епідеміями   основних
інфекційних хвороб

     - Обмінюватися  інформацією  та технічною експертизою з метою
оновлення лабораторних  потужностей  для  сприяння  взаємодії  між
відповідними лабораторіями України та ЄС

     - Сприяння   зростанню  людських  ресурсів  для  розвитку  та
впровадження спільних проектів у сфері охорони  здоров'я  стосовно
епідемії ВІЛ/СНІДУ в країні відповідно до національної стратегії

                          3. Моніторинг

     План дій  буде  передано  для  формального схвалення в рамках
Ради  з  питань  співробітництва  Україна  -  ЄС.  Цей  План   дій
визначатиме цілі та дії для співпраці України та ЄС на період його
тривалості.  У разі виникнення потреби,  з боку ЄС,  в специфічних
заходах,  які вимагатимуть прийняття юридично обов'язкових рішень,
Комісія рекомендуватиме Раді ЄС прийняти необхідні  директиви  для
переговорів.

     Спільні органи,  створені  згідно з Угодою про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ),  сприятимуть  виконанню  цього  Плану
дій, а також контролюватимуть його виконання.

     Першу оцінку  виконання  Плану  дій буде здійснено не пізніше
ніж через два роки після його схвалення.

     До Плану дій можна  регулярно  вносити  зміни  та  доповнення
та/або  оновлювати  його з метою відображення прогресу у виконанні
пріоритетів.
