ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ ЄС – УКРАЇНА
Дистанційне засідання 10 листопада 2021 року (Брюссель / Київ)
ЗАЯВА співголів
Парламентський комітет асоціації ЄС – Україна (ПКА) провів 12-те засідання 10 листопада 2021
рокупід спільним головуванням Вадима Галайчука від Верховної Ради України та Вітольда
Ващиковського від Європейського парламенту. Учасники наради обговорили останні події в
Україні та відносини між Україною та ЄС, нещодавній двосторонній саміт, який відбувся 12
жовтня, а також обмінялися думками щодо пріоритетів подальшого розвитку співпраці з
представниками українського уряду, експертами дослідницьких інститутів, Європейською
службою зовнішньої діяльності та Європейською комісією.
Відносини між Україною та ЄС і їх парламентський вимір, включаючи стан справ із
впровадження Угоди про асоціацію та порядок денний реформ в Україні
Учасники підтвердили проєвропейський стратегічний курс України, закріплений у Конституції
України, та привітали конкретні цільові показники, досягнуті на 23-му саміті Україна – ЄС,
зокрема щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір і щодо участі України в
Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та
навчання «Євратом» (2021–2025), а також у Програмі «Креативна Європа» (2021–2027).
Учасники також відзначили безперервні дискусії щодо Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (ACAA), посилення діалогу щодо Європейського зеленого
курсу, а також енергетичного партнерства, кібербезпеки та положень Угоди про асоціацію
щодо безпеки як ключових сфер співпраці у найближчому майбутньому. Учасники підкреслили
впровадження Угоди про асоціацію (УА) / поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС (ПВЗВТ) як ключову засаду для реформ і привітали значний прогрес у
деяких сферах. Вони наголосили, що постійний і ретельний перегляд УА та ПВЗВТ має бути
спрямований не тільки на ухвалення необхідної законодавчої бази, а й на ефективне
впровадження та забезпечення її дотримання за допомогою ефективних установ.
Парламентський комітет асоціації ЄС – Україна привітав нещодавно ухвалені законодавчі акти в
Україні, які дозволяють здійснювати тіснішу економічну інтеграцію з ЄС та його внутрішнім
ринком. Учасники наради також визнали значний потенціал збільшення секторальної взаємодії
у пріоритетних галузях, зокрема, в галузях цифровій економіці, енергетиці та зміни клімату, а
також особливо привітали прагнення України приєднатися до Цифрового єдиного ринку ЄС та
цілей і політики Європейського зеленого курсу. Подальші значні зусилля необхідні для

здійснення судової реформи та завершення формування антикорупційної архітектури з метою
гарантувати функціонування незалежних, ефективних та відповідно забезпечених установ.
Енергетична безпека та побудова міцного енергетичного партнерства
Учасники обговорили наявну гостру енергетичну кризу, детально розглянувши як енергетичну
безпеку, так і значне підвищення цін, що впливають на Україну, регіон Східного партнерства та
ЄС. Вони погодились, що на сплановані дії Росії з використання енергоносіїв як складової
гібридної атаки на Україну необхідно дати гідну відповідь. Потреба зміцненняспівробітництва є
гострою як ніколи, а поточна криза дає можливість поглиблювати подальшу взаємодію та
встановити довгострокове стратегічне енергетичне партнерство згідно з Меморандумом про
взаєморозуміння 2016 року. Вони привітали початок Діалогу високого рівня з питань
енергетики. Учасники обговорили взаємну користь від покращеної інфраструктури та
зміцнення нових зв’язків між ЄС та Україною та закликали рухатися до сумісності та
інтегрованих ринків, зокрема шляхом приєднання та синхронізації української системи подачі
електроенергії з системою ЄС якнайшвидше у 2023 році. Вони також підтримали завершення
останніх необхідних регуляторних коректив і реформ. Учасники визнали задекларовані
Україною зобов’язання та її потенціал відіграти значну й активну роль у Європейському
зеленому курсі шляхом декарбонізації своєї економіки та підвищення енергоефективності, а
також завдяки реалізації свого потенціалу з майбутньої розробки та постачання відновлюваних
джерел енергії. Учасники також підкреслили виклики, які необхідно вирішувати в контексті
механізму ЄС прикордонного вуглецевого коригування.

