РІШЕННЯ
 Комітету Верховної Ради України
 з питань європейської інтеграції,
 
прийняте на слуханнях 23 листопада 2016 року
 
Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, розглянувши під час слухань 23 листопада 2016 року питання стану державної політика позиціонування України у європейському інформаційному та економічному просторі, керуючись статтею 17 Конституції України, статтею 29 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", статтею 6 Закону України "Про основи національної безпеки України", статтею 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", в и р і ш и в :

1)  взяти до відома інформацію слухань щодо стану позиціонування, просування та інтеграції України у європейському інформаційному та економічному просторі;
 
2)	констатувати відсутність правового закріплення механізмів та інструментів взаємодії центральних органів виконавчої влади з  органами влади на місцях, діловими колами, науковими установами, громадянами та громадськими організаціями в питаннях позиціонування України у європейському інформаційному та економічному просторі; неоднорідність  нормативно-правового забезпечення за ключовими напрямками інтеграції України в європейський інформаційний та економічний простір; відсутність достатнього правового визначення зон відповідальності відомств, залучених до міжнародної інформаційної сфери;
 
3)	звернути увагу на те, що існуючі особливості правовідносин держави з громадянським суспільством, приватним сектором та місцевими органами влади не позиціонують останніх як повноцінних партнерів; 
 
4)	висловити впевненість щодо доцільності: 
	розвитку національної системи забезпечення всебічної аналітичної діяльності з  прогнозування   європейського економічного та інформаційного простору, з європейських студій, з моніторингу інформаційних кампаній антиукраїнського спрямування та економічної кон'юнктури ЄС; 

посилення інформаційної активності в європейському просторі з використанням усіх наявних інструментів та засобів поширення комплексної, багатоканальної та об’єктивної інформації про Україну;
підтримки кластерної ініціативи ХТО «Єврорегіон «Слобожанщина», щодо створення Інформаційно-комунікаційного кластеру «Харків - місто транскордонного (транс’європейського ) співробітництва;
сприяння українським підприємствам при виході на європейські ринки та європейським інвесторам в Україні, ініціювання міжнародних партнерств на рівні бізнес-асоціацій, інтернаціоналізації економічних кластерів, розширення секторальної співпраці та смарт-спеціалізації регіонів. 
 
5)      Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
	розробити стратегію та план дії щодо галузевої інтеграції України у секторальні ініціативи Європейського Союзу разом з представниками наукової сфери;

розробити механізм взаємодії з  суб’єктами господарювання  стосовно надання їм інформації про умови ведення бізнесу та ринкової кон'юнктури в країнах Європейського Союзу; 
розробити механізм сприяння розвитку міжнародних партнерств українськими бізнес-асоціаціями;
запровадити  систему моніторингу європейського інформаційного та економічного простору;
розробити механізм супроводження українських підприємств при виході на європейські ринки та європейських інвесторів в Україні; 
сприяти затвердженню Національної стратегії створення та діяльності транскордонних кластерів, яка була ро зроблена в рамках діяльності консультативно дорадчої ради з питань розвитку транскордонного співробітництва та діяльності Єврорегіонів при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України; 
 забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про саморегулівні організації в Україні", передбачивши визначення переліку організаційно-правових форм саморегулівних організацій та класифікацію їх видів;
забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради України проектів актів законодавства щодо вдосконалення державного регулювання діяльності технологічних і наукових парків в Україні (зокрема, щодо спрощення процедур їх створення та функціонування, підвищення самостійності освітніх і наукових закладів під час ініціювання та провадження господарської діяльності в інноваційній і науково-дослідній сферах у рамках відповідних організаційних структур);
розглянути доцільність  внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  щодо надання прав державним науковим установам комерціалізувати обʼєкти інтелектуальної власності;
	ініціювати розробку  програми розвитку національної системи проектів просування України в європейському інформаційному просторі;
	ініціювати аналіз стану законодавства у сфері міжнародної транспортної кооперації з метою приведення його у відповідність до законодавства ЄС;
ініціювати розробку нових та перегляд існуючих нормативно-правових актів у інноваційній сфері з метою розбудови ефективного механізму правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи. 

         6) 	Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції: 
        - забезпечити першочерговий розгляд Комітетом відповідних законопроектів та рекомендувати прийняти рішення про визначення цих законопроектів невідкладними;
        - в рамках здійснення контрольної функції Комітету провести у другому кварталі 2017 року окреме засідання щодо кроків, вжитих з метою виконання заходів, зазначених у цьому рішенні.

7) 	рекомендувати регіональним органам влади визначити напрямки смарт-спеціалізації відповідних територій у європейському економічному просторі; сприяти участі українських підприємств, бізнес-асоціацій, економічних кластерів, неурядових організацій, представників професійних спільнот та громадянського сектору у розробці державної політики позиціонування України у європейському інформаційному та економічному просторі;
 
8)	надіслати це Рішення комітетських слухань Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України, керівникам профільних міністерств та відомств, Голові Представництва Європейського Союзу в Україні. 

