ПРЕАМБУЛА
УКРАЇНА,
з однієї сторони, та
РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ,
КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ,
РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ,
ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ,
ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ІРЛАНДІЯ,
КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ,
ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,
РЕСПУБЛІКА КІПР,
ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА,

КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ,
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА,
РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА,
ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА,
РУМУНІЯ,
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА,
РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ,
УГОРЩИНА,
ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА,
РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ,
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ,
Договірні Сторони Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування
Європейського Союзу (далі – держави-члени),
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (далі – Союз або ЄС) і
ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (далі – ЄВРАТОМ),
з іншої сторони,
далі разом – Сторони,

–

БЕРУЧИ ДО УВАГИ тісні історичні зв’язки й дедалі ближчі відносини між
Сторонами, а також їхнє бажання посилити й розширити ці відносини в амбітний
та інновативний спосіб;

–

ВІДДАНІ тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних цінностях, а
саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго
врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які
належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до
меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості принципам
вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в Європейських
політиках;

–

ВИЗНАЮЧИ, що Україна як європейська країна поділяє спільну історію й спільні
цінності з державами-членами Європейського Союзу (ЄС) і налаштована
підтримувати ці цінності;

–

ВІДЗНАЧАЮЧИ важливість, яку надає Україна своїй європейській ідентичності;

–

БЕРУЧИ ДО УВАГИ міцну суспільну підтримку в Україні європейського вибору
країни;

–

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що Європейський Союз визнає європейські прагнення
України і вітає її європейський вибір, у тому числі її зобов’язання розбудовувати
розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку;

–

ВИЗНАЮЧИ, що спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, а
саме: демократія, повага до прав людини і основоположних свобод та
верховенство права, також є ключовими елементами цієї Угоди;

–

ВИЗНАЮЧИ, що політична асоціація та економічна інтеграція України з
Європейським Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а
також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і
прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах;

–

ВІДДАНІ дотриманню всіх принципів і положень Статуту Організації Об’єднаних
Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), зокрема
Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі
1975 року, заключних документів Мадридської та Віденської конференцій
відповідно 1991 та 1992 років, Паризької хартії для нової Європи 1990 року,
Загальної декларації прав людини ООН 1948 року та Конвенції Ради Європи про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року;

–

БАЖАЮЧИ зміцнити міжнародний мир та безпеку, а також залучатися до
ефективної багатосторонності та мирного вирішення спорів, зокрема за
допомогою тісного співробітництва з метою досягнення цих цілей у рамках
Організації Об’єднаних Націй (ООН), ОБСЄ та Ради Європи (РЄ);

–

ВІДДАНІ повазі до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та
непорушності кордонів;

–

БАЖАЮЧИ досягнути дедалі тіснішого зближення позицій з двосторонніх,
регіональних та міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес,
ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС (СЗБП), у тому числі
Спільну політику безпеки та оборони (СПБО);

–

ВІДДАНІ підтвердженню міжнародних зобов’язань Сторін, протидії
розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, а також
співробітництву з питань роззброєння та контролю над озброєннями;

–

БАЖАЮЧИ просувати процес реформ та адаптації законодавства в Україні, що
сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації;

–

ВПЕВНЕНІ в необхідності для України впроваджувати політичні, соціальноекономічні, правові та інституційні реформи з метою ефективного виконання цієї
Угоди та будучи відданими рішучій підтримці цих реформ в Україні;

–

БАЖАЮЧИ досягти економічної інтеграції, inter alia, за допомогою створення
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної частини
цієї Угоди відповідно до прав та зобов’язань, що випливають із членства Сторін у
Світовій організації торгівлі (СОТ), та за допомогою широкої регуляторної
адаптації;

–

ВИЗНАЮЧИ, що така поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі,
пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства, буде сприяти
подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено
цією Угодою;

–

ВІДДАНІ розвитку нового сприятливого клімату для економічних відносин між
Сторонами, насамперед для розвитку торгівлі та інвестицій і заохочення
конкуренції, які є ключовими факторами для економічної реструктуризації та
модернізації;

–

ВІДДАНІ посиленню співробітництва у сфері енергетики, з урахуванням
зобов’язань Сторін стосовно виконання Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства;

–

ВІДДАНІ посиленню енергетичної безпеки, сприянню розвиткові належної
інфраструктури та посиленню ринкової інтеграції та регуляторної адаптації до
ключових елементів acquis ЄС, сприянню енергетичній ефективності та
використанню поновлюваних джерел енергії, а також намаганню досягти
високого рівня ядерної безпеки;

–

ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ посилювати діалог, який ґрунтується на основних
принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності й партнерства,
та співробітництво з питань міграції, надання притулку та управління кордонами,
використовуючи системний підхід та приділяючи увагу законній міграції і
співробітництву в боротьбі з незаконною імміграцією, торгівлею людьми, а також
ефективному виконанню положень Угоди про реадмісію;

–

ВИЗНАЮЧИ важливість запровадження безвізового режиму для громадян
України у відповідний час після створення умов для добре керованого та
безпечного пересування людей;

–

ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ вести боротьбу з організованою злочинністю та легалізацією
(відмиванням) коштів, зменшувати постачання та попит на незаконні наркотичні
засоби і посилювати співробітництво в боротьбі з тероризмом;

–

ВІДДАНІ посиленню співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища
та принципам сталого розвитку і зеленої економіки;

–

БАЖАЮЧИ зміцнювати міжлюдські контакти;

–

ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ
співробітництво;

–

ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ забезпечувати поступову адаптацію законодавства України
до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати
ефективне її виконання;

підтримувати

транскордонне

та

міжрегіональне

–

УРАХОВУЮЧИ, що ця Угода не визначатиме наперед і залишає відкритим
майбутній розвиток відносин Україна – ЄС;

–

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що положення цієї Угоди, які підпадають під дію Частини
ІІІ, Розділу V Договору про функціонування Європейського Союзу, визначають
Сполучене Королівство та Ірландію як окремі Договірні Сторони, а не як частину
Європейського Союзу доти, доки Європейський Союз разом зі Сполученим
Королівством та/або Ірландією спільно не повідомлять Україні про те, що
Сполучене Королівство або Ірландія взяли на себе зобов’язання як частини
Європейського Союзу відповідно до Протоколу №21 про позицію Сполученого
Королівства та Ірландії стосовно сфери свободи, безпеки та юстиції, який
додається до Договору про функціонування Європейського Союзу. Якщо
Сполучене Королівство та/або Ірландія знімають із себе зобов’язання як частини
Європейського Союзу відповідно до статті 4а Протоколу №21 або відповідно до
статті 10 Протоколу №36 про перехідні положення, що додаються до Договорів,
Європейський Союз разом зі Сполученим Королівством та/або Ірландією повинні
негайно поінформувати Україну про будь-які зміни в їхній позиції і в цьому разі
продовжувати виконувати положення цієї Угоди як окремі Договірні Сторони. Це
саме стосується Данії, відповідно до Протоколу №22 стосовно позиції Данії, який
додається до цих договорів.

ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ

Стаття 1
Цілі
1.
Цим документом створюється асоціація між Україною, з однієї сторони, та Союзом
і його державами-членами, з іншої сторони.
2.

Цілями асоціації є:
a) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і
тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою
ЄС та її участь у програмах та агентствах;
b) забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах,
які становлять взаємний інтерес;
c) сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та
міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН i Гельсінського
заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також
цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року;
d) запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які
вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому
числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це
визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, та
підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової
економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС;
e) посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою
забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних
свобод;
f) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які
становлять взаємний інтерес.

