Резолюція
учасників Інтернет - конференції
«Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці»
Ми, учасники конференції, підтримуємо євроінтеграційний вибір України і вважаємо
співробітництво з Європейським Союзом одним з пріоритетів стратегічного розвитку України.
Вважаємо, що актуальність європейського вибору України зумовлена геополітичним
положенням, спільною історією формування і розвитку європейської культури, а ідея єдності з
Європою, з її ідеалами демократії та громадянських свобод нерозривно пов’язані з концепцією
української державності, політичного майбутнього України.
Незважаючи на сучасні проблеми і виклики, які переживає ЄС, його місце в світовій
політиці, соціально-економічні перетворення у співтоваристві свідчать про ефективність
стратегії, механізмів та принципів інтеграції. Наближення соціально-економічних та
політичних інституцій до стандартів країн ЄС, використання позитивного європейського
досвіду у проведенні адміністративних, соціально-економічних та політичних реформ,
безумовно, сприятиме модернізації українського суспільства.
Період адаптації України до політичних та соціально-економічних вимог ЄС є тривалим
і може здійснюватися за умови підтримки цього курсу громадянами та компетентної діяльності
фахівців, що безпосередньо задіяні у сфері євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Отже, ратифікована Угода про асоціацію між Україною та ЄС має стати «каталізатором»
здійснення реальних трансформацій у вітчизняній економіці та соціальному житті.
Ми, учасники конференції, пропонуємо:
1. У вищих навчальних закладах сприяти впровадженню у навчальний процес
європейських студій, модулів Жана Моне, створенню кафедр та центрів Жана Моне для
поширення обізнаності студентів щодо європейської
економіки, політики, соціального життя, європейської інтеграції України, формування і
виховання європейських цінностей.
2. Впроваджувати позитивний досвід країн ЄС щодо розвитку соціального
підприємництва, якості надання соціальних послуг, економічного та секторального
співробітництва, використовуючи розробку науково обґрунтованих пропозицій, організацію
наукових та експертних досліджень.
3. Визначити цілі та завдання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як пріоритетні у
розбудові європейського майбутнього України та сприяти їх виконанню, що забезпечить
громадянам України посилення захисту прав людини, кращому включенню різних категорій
суспільства до складу економічно активного населення та зниженню рівня соціальної напруги.
4. Констатувати, що співробітництво, взаємний обмін інформацією, практикою та
досвідом в галузі освіти та навчання між Україною та ЄС сприятиме їх розвитку, покращенню
прозорості та визнання кваліфікацій і компетенцій, зокрема поширювати розгляд організаційнометодичних питань проведення спільних з європейськими країнами інтерактивних англомовних
семінарів, тренінгів, воркшопів, майстер класів, науково-методичних конференцій тощо.
5. Взяти участь у розробці та експертизі законодавчих актів щодо адаптації нормативноправової бази України до європейських стандартів, зокрема щодо гармонізації національної
міграційної політики з політикою Європейського Союзу, узгодження законодавства України із
законодавством ЄС у сфері надання транспортних, туристичних й екологічних послуг, морської
правосуб'єктності України тощо.
6. Сприяти інформуванню громадськості, її залученню до реалізації євроінтеграційної
політики України, до проведення реформ та змін у суспільстві, що пов'язані з процесом
європейської інтеграції.
7. Для активізації академічної мобільності розробити механізми її реалізації з
урахуванням законодавчих положень ЄС та міжнародного прав; удосконалити інформаційне
забезпечення і супровід академічної мобільності.
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