[Неофіційний переклад]
Інформація щодо стратегічного напряму впровадження інструмента TAIEX в
Україні
1. Зосередження уваги на ключових секторах діяльності та досягненні
секторальних результатів
Запити на отримання технічної допомоги у рамках TAIEX повинні
доповнювати секторальні (двосторонні) проекти та програми органів-бенефіціарів
України з метою оптимізації їхньої діяльності у досягненні секторальних
результатів. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію),
наступні 7 ключових секторів є центральними, а саме:
o короткострокові пріоритети діяльності;
o політичний діалог;
o співпраця з питань юстиції, свободи та безпеки;
o економічне співробітництво;
o торгівля та питання, пов’язані з торгівлею;
o співробітництво у сфері енергетики;
o інші секторальні питання.
Визначені результати повинні завжди бути зорієнтовані на ефективне
впровадження інструмента TAIEX.
2. Вимоги до вибору основних пріоритетів, які не входять до переліку
ключових секторів діяльності
За необхідності подати запит на отримання технічної допомоги у рамках
TAIEX, який не відноситься до 7 ключових секторів діяльності, подібний запит
необхідно подавати із урахуванням основних пріоритетів та актуальності, навіть
якщо запит не передбачений 3 перерахованими нижче ключовими напрямами
діяльності. До них в першу чергу відносяться: зобов’язання, визначені в Угоді про
асоціацію, імплементація ключових угод між Європейським Союзом та діалог з
питань мобільності.
Таким чином, запити TAIEX, які пов’язані з основними пріоритетними
сферами співробітництва повинні відповідати:
o Угоді про Асоціацію/ складовій Угоди про асоціацію: Поглиблена та
всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна – ЄС (ЗВТ);
o Діалогу з питань мобільності, а саме переговорам щодо партнерства з
питань мобільності; процесу лібералізації візового режиму;
імплементації візової підтримки та Угодою про реадмісію осіб;

o Угодам між Україною та Європейським Союзом з ключових
секторальних питань, наприклад, Договір про Енергетичне
Співтовариство;
o Пріоритетним сферам для отримання взаємної вигоди сторін (деякі з
них пов’язані із вищезазначеними пунктами).
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За загальним принципом запити TAIEX повинні сприяти підвищенню
ефективності впровадження інструмента TAIEX та уникненню дублювання з
іншими проектами технічної допомоги, що в свою чергу дає можливість
мобілізувати експертну допомогу представників різних країн-членів
Європейського Союзу та/ або організувати регіональні заходи, які передбачені
Східною регіональною програмою.

