
 

 

1. Це корисно для української 
економіки 
 
Європейська інтеграція позитивно 
вплине на економіку України в 
середньо- та довгостроковій 
перспективі. Зростуть внутрішні та 
міжнародні інвестиції. Українські 
компанії зможуть конкурувати на 
рівних правах на найбільшому ринку 
світу з понад 500 млн. споживачів. 
Згідно з одним дослідженням, рівень 
життя через декілька років зросте на 
12%1.   
 

2. Ціни впадуть 
 
Ціни мають впасти в результаті 
нижчих тарифів та більшої конкуренції. 
Наприклад, за оцінками експертів, ціни 
на твердий сир впадуть на 15%2, 
алкоголь – на 5%. 
 

3. Європейські стандарти – інвестиція 
 
Запровадження європейських 
стандартів і правил – це інвестиція в 
майбутнє. Це відчують усі завдяки 
високій якості продуктів, зменшенню 
забруднення довкілля тощо. Більше 

                                                
1
http://www.ier.com.ua/en/institute/news/?pid=4263,http://www.ier.

com.ua/files/Projects/2011/2011_09/Regional_integration_2011_u
kr.pdf (full report) 
2
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/49846/Shho_Ukrajina_vt

ratyla_Povnyj_cykl_INOFOGRAFIKY_Ugody 
3 http://korrespondent.net/business/economics/1318878-
korrespondent-liberalnyj-radikal-12-idej-glavnogo-arhitektora-
polskih-reform 

 

 

українських компаній зможуть 
конкурувати на світовому ринку.  
 

4. Українські компанії зможуть 
успішно конкурувати 
 
Природно, європейська інтеграція 
означатиме посилену конкуренцію для 
українських виробників. Однак тарифи 
на імпорт з країн ЄС  будуть 
зменшуватися поступово, щоб надати 
українському бізнесу час для 
підготовки. На противагу, переважна 
більшість українських товарів будуть 
негайно звільнені від митних зборів та 
отримають доступ до 500 млн 
європейців. Досвід Польщі та 
Словаччини свідчить, що 
підприємства здатні швидко 
пристосуватися3. 
 

5. Зв’язки з Росією розвиватимуться 
 
У тексті Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС немає жодного пункту, 
який перешкоджає продовженню 
розвитку існуючих зв’язків та 
співробітництва. На жаль, Росія 
вирішила вдатися до економічного та 
політичного тиску, щоб вплинути на 
поведінку влади України.   
 

6. Україна збереже незалежність, 
суверенність, самобутність  
 
Розвиток більш тісних зв’язків з 
іншими країнами та 
багатонаціональними союзами є 
суверенним рішенням України та її 
народу. Ніхто не примушує Україну 

будувати більш тісні зв’язки з ЄС. 
Виконання загальних правил і 
стандартів не означатиме для України 
втрати своїх звичаїв та 
індивідуальності. Зовсім навпаки: ЄС 
плекає індивідуальність своїх країн як  
одну із своїх найсильніших рис.  
 

7. Рівні права для всіх 
 
ЄС не прагне нав’язати узаконення 
одностатевих шлюбів в Україні. 
Рішення щодо визнання таких шлюбів 
залежить від кожної країни ЄС. Втім, 
забезпечення рівних прав усіх 
громадян є засадничим принципом як 
ЄС, так і Конституції України.  

 
8. ЄС зацікавлений у взаємовигідних 

стосунках з Україною  
 
ЄС зацікавлений в розбудові 
партнерських відносин, від яких 
виграють обидві сторони. Крім того, 
ЄС лишається рішуче налаштованим 
на підтримку реформ в Україні, як це 
було в минулому. З 1991 року ЄС 
інвестував в Україну понад €2 млрд. 
та виділив більше €3,3 млрд. технічної 
допомоги. Подальші інвестиції 
європейських компаній призведуть до 
створення нових робочих місць та 
запровадження більш високих 
стандартів.   
 

9. ЄС готовий до послаблення 
візового режиму для українців  
 
Країни Шенгенської зони продовжують 
рішуче підтримувати план дій з 
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лібералізації візового режиму з 
Україною. Коли уряд України виконає 
взяті на себе зобов’язання, реалізація 
цього плану призведе до 
запровадження безвізового режиму з 
багатьма європейськими країнами. 
Зараз понад 90% заяв на отримання 
віз громадянами України є успішними.   
 

10. Україна має право вступити до ЄС  
 
У статті 49 Договору про ЄС 
зазначено, що будь-яка європейська 
країна, яка поважає принципи ЄС, 
може подати заявку на членство. 
Отже, Україна могла би подати заявку 
на вступ до ЄС у разі прийняття такого 
рішення. Поки ж запропонована Угода 
про асоціацію дає Україні можливість 
скористатися з практичної допомоги 
ЄС та його досвіду проведення 
реформ, які допомогли багатьом 
країнам провести модернізацію та 
забезпечити більш високі стандарти 
життя для своїх громадян. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Про кампанію  
 
Кампанія «Сильніші разом» було офіційно 
розпочато у вересні 2013 року. Вона має на меті 
пояснити громадянам України переваги тіснішої 
інтеграції з ЄС.  
 
Кампанія об’єднує представників українського 
уряду і парламенту, Представництва ЄС, 
дипломатичних країн ЄС, українського та 
європейського бізнесу, громадянського 
суспільства та молодіжних організацій в коаліцію 
відданих справі європейської інтеграції.  
 
«Сильніші разом» радо вітатиме нових партнерів, 
які би підтримували головну мету пояснення 
переваг для України тіснішої інтеграції з ЄС.  
 
Подальша інформація  
 
Сторінка кампанії у Facebook: 
https://www.facebook.com/StrongerTogetherUA   
 
Календар заходів кампанії «Сильніші разом» на 
сторінці Представництва ЄС в Україні: 
www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.h
tm 
 
Дослідження, що передувало кампанії:  
http://www.gov.uk/government/case-
studies/explaining-the-benefits-for-ukraine-of-closer-
european-integration 
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