Аграрний союз України

Аналітичний центр

ЗАПРОШЕННЯ НА ДЕБАТИ
щодо завдання різних аудиторій на реалізацію
Угоди про асоціацію "Україна-ЄС"
В 2014 році в результаті бурхливих подій Україна остаточно зробила свій європейський вибір
підписала Угоду про асоціацію. З вересня 2017 року Угода діє в повному обсягу. Однак чи
відчуває це пересічний громадянин?
Чи допомагає нам Європа? Що потрібно від української влади для того, щоб запрацювала на
практиці Угода про асоціацію? Яке місце в її імплементації та реалізації належить органам
державної влади, яке – місцевому самоврядуванню, а яке – виробнику? Чи мають бути залученим
до нормотворення облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування? Яке місце і яка
роль в євроінтеграційних процесах належить українському виробнику аграрної та харчової
продукції?
В Україні стандарти відмінили – чи відповідає це європейській практиці? Санітарні та
фітосанітарні заходи стосуються лише експортерів чи й інших виробників? Хто контролює
виробника – міністерство, держспоживслужба, митниця чи хтось інший? Чому права
інтелектуальної власності зневажають всі, починаючи від держави і закінчуючи власне
авторами? Хто і як має відроджувати українське село?
Істина не підноситься на блюді. Вона народжується у дебатах.
Запрошуємо до них!

Тривалість заходу:

13-30 – 17-00

Організатори:

ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України"
Регіональний партнер ГО АЦ АСУ

Цільова аудиторія:

голови аграрних комісій обласних рад, керівники департаментів
агропромислового розвитку облдержадміністрацій, керівники
обласних організацій роботодавців АПК, керівники об'єднаних
територіальних громад, керівники сільських районів, сільські
голови, мери міст, голови селищ, сільгоспвиробників, виробників
харчових продуктів, викладачі та студенти вищих навчальних
закладів, регіональна інтелігенція

Дебати проводяться за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та
під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
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ПРОГРАМА ДЕБАТІВ
13-30 – 14-00

Вітальна кава

14-00 – 14-10

Навіщо нам євроінтеграція?
Вступне слово від Донецької ТПП

14-10 – 14-40

Чому "хотіли як краще, а вийшло як завжди"?
діалог про критичну масу і самодостатність позитивних
зрушень

14-40 – 15-20

Світ йде по шляху інновацій. А ми куди?
діалог про значення права інтелектуальної власності і
місце авторів

15-20 – 16-00

Якість по-українські: гасла і реалії
діалог про безпеку і якість харчових продуктів місцевого
виробника

16-00 – 16-40

Технічне регулювання: світовий досвід чи
"український велосипед"?
діалог про долю вітчизняної стандартизації, сертифікації,
нагляду

16-40 – 17-00

Продовження діалогу за кавою

Модератори:

Лариса Старікова
голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ"

Тетяна Тимошенко
експерт проекту з питань технічного регулювання

Юлія Слива
експерт проекту з питань фітосанітарних заходів

Артур Лі
експерт проекту з питань інтелектуальної власності
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В
ВСТУП ДО ДИСКУСІЇ
•

Імплементація Угоди про асоціацію передбачає гармонізацію, тобто прийняття
ідентичних з європейськими положень в національному законодавстві та підзаконній
нормативній базі.

Хто повинен цим займатися?

Відповіді:

Правильна відповідь:
•

?????

Реалізація Угоди про асоціацію передбачає дотримання на практиці норм, процедур та
практик, зафіксованих в європейському чинному законодавстві (євродирективах)

Коли це потрібно робити?

Відповіді:

Правильна відповідь:
•

а) Євросоюз
б) Верховна Рада України
в) Кабінет Міністрів України
г) всі органи законодавчої,
виконавчої та судової влади
д) органи державної влади в
співпраці з громадськістю

а) вже зараз
б) після того, як буде гармонізоване
національне законодавство
в) бізнес можна це взагалі не робити,
оскільки обмежується його свобода
г) це повинні робити тільки
експортери до країн ЄС
д) це потрібно робити, коли
надійдуть відповідні інструкції від
органів влади
?????

Для дискусії обрані питання стандартизації і сертифікації (Глава 3 "Технічне
регулювання" Розділу ІУ Угоди про асоціацію), безпеки і якості харчової продукції (Глава
4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Розділу ІУ Угоди про асоціацію), механізмів
інноваційного розвитку (Глава 9 "Інтелектуальна власність" Розділу ІУ Угоди про
асоціацію), розвитку аграрного сектору і сільських територій

Чому саме така конфігурація?

Відповіді:

Правильна відповідь:

а) бо так зручно експертам
б) бо так вимагає фонд
"Відродження"
в) бо цього вимагає логіка
г) бо так попросили в органах влади
д) бо ці розділи самі складні для
розуміння
?????

