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ПерелІк абревІаТур 

ГАТС  Генеральна угода з торгівлі послугами

ГАТТ  Генеральна угода з тарифів і торгівлі

ЄС   Європейський Союз

ЗВТ  зона вільної торгівлі

млрд.   мільярд 

МОП  Міжнародна організації праці 

СОТ  Світова організація торгівлі

СФЗ  санітарні й фітосанітарні (заходи)

США  Сполучені Штати Америки

ТБТ  технічні бар’єри в торгівлі

ТРІПС  Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

SIA   оцінка впливу на сталий розвиток 

TTIP   Трансатлантичне партнерство з торгівлі та інвестицій 
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вСТуП

Передумови для початку переговорів про створення зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) між ЄС і США були закладені досить давно.1 У 1995 році представника-
ми ділових кіл обох сторін було створено Трансатлантичний бізнес-діалог із 
метою покращення бізнес-середовища й легкості ведення бізнесу. У 1998 році 
було створено так званий Консультативний комітет Трансатлантичного еко-
номічного партнерства, а в 2007 році — Трансатлантичну економічну раду. До 
всіх перелічених організацій, метою яких було полегшення трансатлантичної 
торгівлі й проведення відповідних консультацій з Європейською Комісією й 
урядом США, входили представники бізнес-кіл обох сторін.

У 2011 році було організовано міжнародну групу експертів, які аналізували 
можливості покращення торгівлі між ЄС і США. Висновки цієї групи були 
представлені 11 лютого 2013 року й рекомендували підписати широкомасш-
табну угоду про вільну торгівлю між ЄС і США. 

Уперше спільну офіційну заяву про необхідність утворення ЗВТ між США і 
ЄС зробили президент США Барак Обама та прем’єр-міністр Великої Британії 
Девід Кемерон у червні 2013 року.

Переговори в рамках Угоди про трансатлантичне партнерство з торгівлі та ін-
вестицій (ТТІР) відбуваються досить швидкими, як для такого рівня й важли-
вості перемовин, темпами: із липня 2013 року до липня 2015 року відбулось 
уже десять раундів переговорів. Переговорний процес, як завжди, є великою 
мірою непрозорий. Більшість документів переговорного процесу проходить 
під грифом «секретно».

У жовтні 2014 року були оприлюднені Директиви переговорів, надані Радою 
Європи.2 Такий крок був здійснений на вимогу Європейського Парламенту 
для забезпечення прозорості переговорного процесу та публічного доступу 
до ключової інформації. Крім того, у лютому 2015 року Європейська Комісія 
оприлюднила свою версію другої та третьої частин Угоди, що стосуються регу-
ляторного співробітництва та правил.3

1 У рамках переговорного процесу офіційна назва угоди про створення зони вільної торгівлі 
між ЄС і США — «Трансатлантичне партнерство з торгівлі та інвестицій» (англ. “Transatlantic 
Trade and Investment Partnership”, TTIP). Далі у тексті ми рівнозначно використовуватимемо 
«Угода» чи абревіатуру TTIP, маючи на увазі (якщо не зазначено інше) проект Угоди про Тран-
сатлантичне партнерство з торгівлі та інвестицій.
2 “Directives for the negotiation on a comprehensive and investment agreement, called the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership, between the European Union and the United States 
of America”. Джерело: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf  
Далі у тексті «Директиви»
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230&serie=866&langId=en
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У липні 2015 року Європейський Парламент прийняв резолюцію4 на підтрим-
ку Угоди, яка хоч і носить характер рекомендації, проте показує настрої єв-
ропейських політиків. Крім того, від позиції депутатів залежить ратифікація 
Угоди після її підписання.

Директиви є «дорожньою картою» в переговорному процесі для представників 
ЄС. Саме вони стали основою для цієї роботи. У своїй базовій частині Дирек-
тиви відображають спільну позицію США і ЄС, і тому ми їх використовувати-
мемо для аналізу проекту Угоди. 

В окремих сферах (наприклад, щодо захисту культурного й мовного різнома-
ніття, доступу до державних закупівель тощо) у роботі зроблено наголос на 
відмінностях позицій ЄС та США. Ми вказуватимемо на відповідні місця в 
Угоді, підсумовуючи проблемні моменти перемовин в окремому розділі.

Оскільки Директив США щодо перемовин про утворення ЗВТ з ЄС немає у 
відкритому доступі, пріоритети й позицію США щодо Угоди ми аналізуємо на 
основі відкритої інформації про експортну стратегію США та заяв американ-
ських політиків.

Окремий розділ, присвячений проблемним моментам у перемовинах, допов-
нює опис проекту Угоди й проливає світло на питання, що перешкоджають її 
підписанню.

У висновках підсумовано інформацію щодо проекту майбутньої Угоди й пода-
но прогнози щодо її наслідків.

ОПиС ПрОекТу угОди ТТІр. 
СПІльнІ МОМенТи й ПрІОриТеТи ЄС

Базовим принципом Угоди є її ґрунтування на спільних цінностях сторін, 
зокрема, щодо захисту прав людини та міжнародної безпеки.

Угода передбачатиме взаємну лібералізацію торгівлі товарами та послугами, 
зближення регулювання, пов’язаного з торгівлею, а також поглиблення 
співпраці між ЄС і США в різних сферах суспільно-економічного життя. 
Майбутня Угода повинна відповідати таким ознакам: бути амбітною, всеосяж-
ною, збалансованою і повністю узгодженою з правилами та зобов’язаннями в 
рамках Світової організації торгівлі (СОТ).5

4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-
0252+0+DOC+PDF+V0//EN
5  Директиви, п. 2, стор. 2. 
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Угода складатиметься з трьох компонентів: 

1. Питання доступу до ринків — стосується митної лібералізації 
(взаємного скасування чи мінімізації імпортних тарифів);

2. регуляторна практика й нетарифні бар’єри в торгівлі — стосується 
нетарифної лібералізації;

3. Правила — стосуються узгодження законодавчого регулювання 
широкого кола питань, наприклад, правил походження товарів, захисту 
прав інтелектуальної власності, принципу взаємної суброгації6 тощо. 

Переговори з усіх трьох компонентів повинні проводитись одночасно й мати 
збалансований результат у вигляді усунення тарифних і нетарифних бар’єрів 
та покращення правил ведення торгівлі.7  

Партнерство Європейського Союзу зі Сполученими Штатами повинно 
ґрунтуватись на загальних принципах і цінностях. Це, зокрема, стосується:

•	 Загальних цінностей у таких сферах, як права й свободи людини, 
дотримання демократії та верховенства права;

Зобов’язання сторін дотримуватися принципу сталого розвитку й сприяти в 
міжнародній торгівлі сталому розвитку в його економічних, соціальних та еко-
логічних аспектах. Це стосується економічного розвитку, досягнення повної і 
продуктивної зайнятості та можливості для кожного отримати гідну роботу, а 
також збереження довкілля та природних ресурсів;

•	 Зобов’язання сторін у рамках ТТІР повинні узгоджуватись із правами та 
зобов’язаннями в рамках СОТ і підтримувати систему багатосторонніх 
торговельних домовленостей;

•	 Угода повинна гарантувати право сторін вживати заходи, необхідні 
для досягнення законних цілей державної політики у сфері захисту 
здоров’я населення, охорони праці, захисту прав споживачів, захисту 
довкілля й заохочення культурного розмаїття, як це закріплено в 
Конвенції ЮНЕСКО;8

•	 Угода повинна враховувати особливі проблеми у сфері сприяння 
розвитку торгівлі та інвестицій, з якими зіштовхується малий та 
середній бізнес (МСБ); 

•	 ЄС і США зобов’язуються спілкуватися з усіма зацікавленими 
сторонами, включно з представниками приватного сектору та 
громадськими організаціями.

6 Суброгація (лат. «subrogatio» — заміна) — доповнення старого закону новими нормами.
7 Директиви, п. 5, стор. 3.
8 «Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження». Дже-
рело (рос. мовою): http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919r.pdf
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Метою Угоди є збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між ЄС і СШа шля-
хом реалізації невикористаного потенціалу трансатлантичного ринку. Нові 
економічні можливості, кращий доступ до ринків, гармонізація регуляторної бази 
та затвердження єдиних глобальних стандартів сприятимуть, на думку творців 
Угоди, створенню нових робочих місць і подальшому зростанню економіки.9

Сторони Угоди однією з основних цілей задекларували досягнення сталого 
розвитку.10 При реалізації усіх положень ТТІР сторони мають дотримуватись 
міжнародних екологічних та трудових стандартів, високого рівня захисту до-
вкілля, охорони праці й захисту прав споживача згідно із законодавством сто-
рін. При цьому сторони зобов’язуються не стимулювати розвиток торгівлі чи 
прямих іноземних інвестицій за рахунок послаблення вимог до стану довкілля, 
погіршення умов праці та здоров’я працівників. У жодному разі не мають бути 
послаблені чинні стандарти щодо охорони праці, захисту й заохочення роз-
витку культурного розмаїття.11

Захисту культурного розмаїття ЄС приділено особливу увагу: так, Угода не 
повинна містити жодних положень, які могли би завдати шкоди культурному 
чи мовному розмаїттю країн-членів Європейського Союзу. ЄС матиме право 
й надалі проводити політику розвитку культурного сектору країн-членів без 
жодних обмежень. При цьому підкреслено, що законодавчі зміни у сфері циф-
рових технологій жодним чином не вплинуть на право ЄС проводити незалеж-
ну політику у сфері захисту культурного й мовного розмаїття. 

Питання доступу до ринку

Торгівля товарами

Мита та вимоги до імпорту та експорту

ЄС та США намагатимуться ліквідувати всі імпортні мита у двосторонній 
торгівлі, досягнувши значного зменшення мит на основну групу товарів на 
момент набуття чинності Угодою та застосувавши короткі перехідні періоди для 
скасування мит на решту товарів, окрім мит на найбільш чутливі групи товарів. 

Для захисту найбільш чутливих груп товарів сторони розглянуть можливість 
застосовувати до них тарифні квоти, тобто застосування нульового мита 
в межах квоти й ненульового мита поза межами квоти,12 та перехідні 

9 Директиви, п. 7, стор. 4.
10 Сталий розвиток (англ. “Sustainable development”) — загальна концепція необхідності вста-
новлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства й захистом інтересів майбутніх 
поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному й здоровому довкіллі.
11 Директиви, п. 8, стор. 4.
12 Директиви, п. 10, стор. 5
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періоди.13 Усі митні збори, податки, платежі на експорт, а також кількісні 
обмеження або вимоги про отримання дозволів на експорт від іншої 
сторони, які не підпадають під дію винятків до Угоди, будуть скасовані з 
моменту застосування Угоди. Решта бар’єрів у торгівлі товарами подвійного 
призначення,14 що впливають на цілісність єдиного ринку, повинні 
вирішуватись у процесі переговорів. 

Правила походження

Сторони в процесі переговорів намагатимуться узгодити підходи ЄС та США 
до правил походження товарів таким чином, щоб вони сприяли розвитку тор-
гівлі між країнами. Позиція ЄС полягає в тому, що чинні в ЄС правила похо-
дження й інтереси виробників ЄС мають бути належно враховані. 

Сторони також повинні прагнути належним чином відслідковувати й запобі-
гати адміністративним помилкам та шахрайству. 

Крім того, правила походження мають враховувати майбутні тренди у вироб-
ництві та заохочувати інновації.15 

Мають бути розроблені в процесі консультацій із Комітетом з питань торго-
вельної політики Ради Європи16 рекомендації для узгодження законодавства у 
сфері визначення правил походження товарів з тими країнами, які вже підпи-
сали з ЄС чи США угоди про вільну торгівлю. 

Антидемпінгові та компенсаційні заходи

ТТІР повинна включати положення про антидемпінгові й компенсаційні 
заходи, визнаючи, що кожна зі сторін може застосовувати відповідні заходи 
згідно з Угодою про застосування Статті VI ГАТТ 1994 року17 й Угоди про 
субсидії та компенсаційні заходи СОТ.18 

13 Factsheet on Trade in Goods and Customs Duties http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
january/tradoc_152998.1%20Trade%20in%20goods%20and%20customs%20tariffs.pdf
14 Товари подвійного призначення — товари, які можуть бути використані як для мирних, так і 
для воєнних цілей. Перелік товарів, а також положення щодо необхідності підвищеної відповідаль-
ності при міжнародній передачі звичайних озброєнь чи товарів подвійного призначення закріплені 
в рамках Вассенаарських домовленостей (м. Вассенаар, Нідерланди, липень-грудень 1996 року).
15 Factsheet on Rules of Origin http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/
tradoc_153001.4%20RoO%20REV%20150109.pdf
16 Комітет із питань торговельної політики (англ. “Trade Policy Committee”) — Комітет 
Ради Європи, відповідальний за стосунки ЄС із торговельними партнерами, діяльність у ме-
жах СОТ і розробка нового законодавства, що стосується торговельної політики. Джерело:  
http://www.consilium.europa.eu/council/committees-and-working-parties?tab=Committees-and-
working-parties&lang=en
17 Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року. 
Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_010
18 Угода про субсидії і компенсаційні заходи СОТ. Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/go/981_015
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Угода має встановити регулярний діалог між сторонами щодо питань 
торговельного захисту.

Захисні заходи

У Директивах зазначено, що з метою посилення відповідальності сторін 
у сфері лібералізації торгівлі ТТІР міститиме таке застереження щодо 
застосування двосторонніх захисних заходів: сторони можуть частково 
або повністю скасувати торговельні преференції, якщо зростання імпор-
ту певного товару завдає або загрожує завданням серйозної шкоди націо-
нальним виробникам.19

Торгівля послугами й заснування підприємств

Метою переговорів із торгівлі послугами в рамках ТТІР є об’єднання на 
найвищому рівні найкращих досягнень у сфері лібералізації торгівлі 
послугами кожної зі сторін. Угода має охопити практично всі сектори й способи 
надання послуг, враховуючи особливості окремих чутливих секторів, таких як 
телекомунікаційні послуги, де існують обмеження щодо частки американської 
компанії, яка може належати європейському інвестору, та днопоглиблювальні 
послуги.20 

США та ЄС також беруть на себе жорсткі зобов’язання забезпечити прозо-
рість, неупередженість та належне правове регулювання у сфері ліцензування 
і формулювання кваліфікаційних вимог, а також посилити регуляторну дисци-
пліну поточних угод про ЗВТ, укладених ЄС та США. 

ЄС ставить за мету спростити процедуру отримання ліцензій для надання ау-
диторських, консультаційних та юридичних послуг, а також узгодити правила 
для ключових галузей економіки ЄС: телекомунікацій, електронної комерції, 
фінансових, поштових та кур’єрських послуг і морського транспорту. При 
цьому сторона ЄС намагатиметься захистити деякі вразливі сектори, такі як 
телебачення, радіо та кіноіндустрія, громадське здоров’я та освіта, соціальні 
послуги та водопостачання.

Сторони повинні домовитись про надання національного режиму сприяння 
створенню на своїй території підприємств, дочірніх підприємств або філій 
компаній іншої сторони, тобто режиму, аналогічного тому, що надається влас-
ним компаніям, дочірнім підприємствам або філіям, з належним урахуванням 
специфіки окремих секторів.21 Сторони утримуються від накладання обмежень 
на кількість підприємств, які можуть створюватись на їхній території, вартість 

19 Директиви, п. 14, стор. 6. 
20 Factsheet on Services http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_152999.2%20
Services.pdf
21 Директиви, п. 15, стор. 6. 
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активів, кількість операцій або обсяг випуску, участь іноземного капіталу або 
кількість найманих працівників у певному секторі.22

Угода повинна стати базою для сприяння взаємному визнанню професійних 
кваліфікацій.

Жодні положення Угоди не повинні перешкоджати сторонам застосовувати 
національне законодавство, правила й вимоги, що стосуються в’їзду та пере-
бування іноземних громадян на їхній території, за умови, що національне за-
конодавство при цьому не скасовує і не обмежує переваги, що випливають із 
умов Угоди.

Трудове законодавство ЄС і держав-членів буде застосовуватись у повній мірі 
й після набуття чинності Угоди.23

Має бути збережена висока якість комунальної інфраструктури ЄС24 відпо-
відно до Договору про діяльність Європейського Союзу,25 зокрема, Протоколу 
№26 «Про надання послуг, які представляють суспільний інтерес», та з ура-
хуванням зобов’язань ЄС у цій сфері й норм СОТ. ЄС наголошує на тому, що 
Угода в жодному разі не означає можливості приватизації публічних послуг, 
навіть якщо й відкриває можливості для іноземної конкуренції.26

Глава Угоди «Торгівля послугами й заснування підприємств» не буде поширю-
ватись на послуги, що надаються державою у сферах охорони здоров’я, освіти 
та соціальних послуг, а також збору, очистки та постачання води. 

Сторона ЄС не бере на себе зобов’язання щодо аудіовізуальних послуг27 та 
стандартів захисту персональних даних. ЄС наполягає на тому, щоб закони ЄС 
щодо захисту персональних даних превалювали над будь-якими іншими зо-
бов’язаннями ЄС.28

Захист інвестицій

У процесі переговорів Сторони намагатимуться лібералізувати інвестиції та 
запровадити їхній захист, у тому числі, у сферах змішаної відповідальності, та-
ких як портфельні інвестиції, захист та відчуження власності. Для цього Угода 
включатиме найвищі ступені лібералізації і, водночас, найвищі ступені захи-

22 EU’s proposal for a text on trade in services, investment and e-commerce http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
23 Директиви, п. 18, стор. 7. 
24 Англ. “public”
25 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Джерело: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
26 TTIP and public services http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1115
27 Директиви, пп. 20-21, стор. 7. 
28 Factsheet on Services
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сту інвестицій, наявні в законодавстві кожної зі сторін.29

Делегація ЄС у процесі переговорів ставить за мету:

•	 Забезпечити найвищий можливий рівень правового захисту для 
європейських інвесторів у США;

•	 Просувати європейські стандарти захисту, що має посилити 
привабливість ЄС як об’єкту іноземних інвестицій;

•	 Забезпечити рівність можливостей європейських та американських 
інвесторів;

•	 Використати досвід країн-членів ЄС та найкращі практики стосовно 
двосторонніх інвестиційних угод із третіми країнами;

•	 Забезпечити право ЄС  та країн-членів вживати заходи, необхідні 
для виконання державної політики в соціальній сфері, сфері захисту 
довкілля, безпеки, стабільності фінансової системи, охорони здоров’я 
на недискримінаційній основі. Угода має поважати політику ЄС та 
країн-членів у сфері захисту культурного розмаїття.

Глава про захист інвестицій має поширюватись на широке коло інвесторів та 
видів інвестицій, включаючи права інтелектуальної власності, незважаючи на 
те, чи інвестиції були зроблені до чи після набуття чинності Угодою.

Очікується, що Угода включатиме, зокрема, такі режими (перелік не є вичерпним):

•	 Справедливий і рівноправний режим, що забороняє застосовувати 
необґрунтовані, свавільні чи дискримінаційні заходи;

•	 Національний режим;
•	 Режим найбільшого сприяння;
•	 Захист від прямого чи непрямого відчуження майнових прав, а також 

право на швидку, адекватну та ефективну компенсацію у випадку 
відчуження;

•	 Повний захист і безпека інвесторів та інвестицій;
•	 Вільний трансфер капіталів і рух коштів інвесторів;
•	 Правила, що стосуються суброгації;
•	 Інші ефективні положення щодо захисту інвестицій, такі як «зонтичні 

застереження».30

29 Директиви, п. 22, стор. 7. 
30 Англ. “umbrella clause” («зонтичні застереження») — метод, розроблений для подолання 
розбіжностей при визначенні міжнародного арбітражу, до компетенції якого входить розгляд 
інвестиційних суперечок. 
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Положення про захист інвестицій не повинні бути пов’язані із зобов’язаннями 
сторін щодо взаємного доступу до ринків. Державні й регіональні органи влади 
(держави-члени або муніципалітети) повинні сприяти захисту інвестицій, 
згідно з положеннями Угоди31.

державні закупівлі

В Угоді будуть розширені норми СОТ щодо взаємного доступу сторін до 
державних закупівель: щодо осіб, які можуть бути допущені до закупівель, 
секторів, на які поширюються норми — у тому числі, спільний доступ має бути 
поширений на державні закупівлі у сфері громадського будівництва.32 

Угода буде спрямована на підвищення взаємного доступу на ринки державних 
закупівель на всіх адміністративних рівнях (національному, регіональному 
та місцевому), а також у сфері надання комунальних послуг.33 При цьому, 
для підприємств іншої сторони має бути встановлений режим не менш 
сприятливий, ніж для національних підприємств.

Угода ТТІР також буде включати правила й процедури, спрямовані на усунення 
бар’єрів доступу до державних закупівель, у тому числі, місцевого значення 
(наприклад, місцевих виробничих вимог, положень, що застосовуються до 
тендерних процедур, технічних характеристик тощо) і розширення доступу на 
ринки державних закупівель, у тому числі для малих і середніх підприємств.

регуляторна практика й нетарифні бар’єри в торгівлі

Угода ТТІР буде спрямована на усунення перешкод для торгівлі та інвестицій, у 
тому числі, за рахунок скорочення наявних нетарифних бар’єрів у торгівлі. Цій 
меті буде слугувати, зокрема, широке взаємне визнання регуляторних норм, 
гармонізація законодавства й розширення співробітництва між регулюючими 
органами. Нормативна сумісність повинна бути забезпечена без втручання в 
право сторони регулювати відповідно до власних норм охорони праці, захисту 
прав споживачів, захисту довкілля й культурного розмаїття.

Санітарні та фітосанітарні заходи

У сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) ЄС буде слідувати 
Директивам, прийнятим Радою ЄС 20 лютого 1995 року.34 Сторони також 
будуть ґрунтуватись на положеннях Угоди СОТ про СФЗ та на чинних 
31 Директиви, п. 23, стор. 10. 
32  Директиви, п. 24, стор. 10. 
33 Див. розділ «Проблемні питання переговорного процесу», пункт «Розширення доступу до 
державних закупівель»
34 Council Doc. 4976/95
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багатосторонніх угодах у сфері ветеринарії та охорони й захисту рослин. 
Сторони створять у рамках ТТІР двосторонній форум для налагодження 
діалогу та подальшої співпраці з питань СФЗ. 

Положення глави Угоди про СФЗ будуть ґрунтуватись на ключових принципах 
Угоди СОТ про СФЗ, у тому числі на вимозі щодо базування санітарних та 
фітосанітарних заходів кожної зі сторін на результатах наукових досліджень 
і міжнародних стандартах. При цьому буде закріплено право кожної зі сторін 
визначати власний ступінь необхідного захисту людей, тварин чи рослин у 
взаємозв’язку із науково визначеним ступенем ризику. Відповідні вимоги 
щодо безпеки повинні розроблятись прозоро і без затримки доводитись до 
відома інших сторін. Угода також буде спрямована на створення механізмів 
співпраці, які дозволять вести діалог із розробки еквівалентних вимог щодо 
добробуту тварин.35

Угода ТТІР повинна прагнути досягти повної прозорості щодо СФЗ, що 
застосовуються в торгівлі, зокрема, ввести положення про визнання 
еквівалентності, принцип регіоналізації для захворювань тварин й ураження 
шкідниками рослин тощо.36

ЄС ставить за мету встановити єдину процедуру надання дозволів на експорт 
з усіх країн ЄС, аналогічну єдиній узгоджувальній процедурі на експорт 
американських товарів та послуг у ЄС.37 

Вразливими питаннями були визнані питання безпеки харчових продуктів, 
вирощування генетично модифікованих рослин та стандартів здоров’я тварин. 
Сторона ЄС наголошує, що жодних змін у цих сферах не очікується.

Технічні регламенти, стандарти й процедури оцінки відповідності

Угода ТТІР буде спиратись на зобов’язання сторін відповідно до Угоди СОТ 
про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ), розширюючи й доповнюючи ці положен-
ня з метою подальшого полегшення доступу на ринки один одного.

Угодою має бути передбачено створення механізму для ведення діалогу й по-
глиблення співробітництва щодо питань, які стосуються ТБТ. Кінцевою ме-
тою є досягнення більшої відкритості, прозорості й зближення регулятивних 
підходів і вимог до процесів, пов’язаних із розробкою стандартів. Також ці-
лями Угоди є: спрощення надмірного чи обтяжливого тестування й вимог до 
сертифікації, зміцнення взаємної довіри органів, відповідальних за здійснення 
процедури оцінки відповідності, розширення співробітництва з питань оцін-
ки відповідності та стандартизації у світовому масштабі. Окрему увагу в Угоді 

35 Директиви, п. 25, стор. 11. 
36 Директиви, п. 25, стор. 12. 
37 Factsheet on Food Safety and Animal and Plant Health (SPS) http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2015/january/tradoc_153004.3%20Food%20safety,%20a+p%20health%20(SPS).pdf
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буде приділено питанню маркування товарів та способам запобігання поши-
рення неправдивої інформації серед споживачів.38

Угода містить питання взаємного визнання стандартів продукції в галузях з 
високим рівнем стандартизації в обох країнах (наприклад, автомобільній або 
фармацевтичній). Крім того, Угода започатковує діалог для співпраці в процесі 
розробки законодавства для нових продуктів.39

Нормативно-правова узгодженість

Майбутня Угода має включати в себе наскрізні норми, метою яких є 
забезпечення узгодженості та прозорості нормативного регулювання сторін. 
Сторони будуть вдаватись до ранніх консультацій щодо важливих питань, у 
тому числі щодо регуляторних норм, оцінок і періодичного огляду існуючих 
регулятивних заходів, а також застосування належної практики у сфері 
нормативного регулювання.40 З цією метою буде створений Орган регуляторної 
співпраці (Regulatory Cooperation Body).41

Галузеві положення

Угода ТТІР буде включати в себе положення або додатки, що міститимуть до-
даткові зобов’язання або заходи, спрямовані на досягнення регуляторної су-
місності в окремих галузях виробництва товарів та окремих сферах послуг. Ре-
гуляторна сумісність дозволить знизити витрати, спричинені нормативними 
відмінностями в окремих галузях. Для цього мають бути гармонізовані від-
повідні регуляторні норми, створені правила визнання еквівалентності тощо. 

Це стосується галузей, що мають визначальне значення для трансатлантичної 
економіки. Такими галузями, у тому числі, є:

•	 Автомобільна галузь; 
•	 Хімічна галузь; 
•	 Косметична галузь; 
•	 Текстильна галузь; 
•	 Фармацевтична галузь та інші галузі охорони здоров’я; 
•	 Сфера інформаційних та комунікаційних технологій; 
•	 Сфера фінансових послуг. 

38 Директиви, п. 25, стор. 12. 
39 https://economics.rabobank.com/publications/2015/september/mare-liberum-enhancing-trade-
across-two-oceans-with-tpp-and-ttip/
40 Директиви, п.25, стор. 12. 
41 Factsheet on Regulatory Coherence http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/
tradoc_153002.1%20RegCo.pdf
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Так, у хімічній галузі ЄС пропагує використання відповідних міжнародних 
стандартів, таких як Узгоджена на глобальному рівні система класифікації та 
маркування хімічних речовин.42 

У косметичній галузі ЄС намагатиметься спільно з США розробити методи, 
альтернативні випробуванням на тваринах, та спонукатиме США дати дозвіл 
на використання ультрафіолетових фільтрів, авторизованих в ЄС.43 

У медичній галузі ЄС так само виступає за використання міжнародної системи 
ідентифікації медичних приладів,44 а також взаємне визнання аудитів Системи 
управління якістю.45

При цьому, нетарифні обмеження у відповідних галузях мають бути скасовані, 
і сторони мають запобігти утворенню нових нетарифних обмежень.

Що стосується сфери фінансових послуг, переговори щодо майбутньої 
Угоди повинні бути спрямовані, зокрема, на розробку спільного підходу до 
пруденційного нагляду.46

Положення Угоди ТТІР будуть обов’язковими для всіх регуляторних та 
інших компетентних органів обох сторін, що забезпечуватиме реалізацію 
домовленостей. 

Правила

Права інтелектуальної власності

Угода ТТІР буде відображати цінності, яких дотримуються обидві сторони у 
сфері захисту інтелектуальної власності, та ґрунтуватись на наявному між ЄС 
і США діалозі в цій сфері.

Зокрема, під час переговорів мають ставитись питання посилення обміну 
товарами й послугами, захищеними авторськими правами, з метою 
підтримки інновацій. Ціллю переговорів є забезпечити посилений захист та 
визнання географічних зазначень ЄС. 

При цьому, позиція СШа з цього питання є такою: географічні зазначення 
ЄС як такі не можуть бути предметом інтелектуальної власності на території 
42 Англ. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS. Factsheet 
on Chemicals http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153005.pdf
43 Factsheet on Cosmetics http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153006.4.2%20
Cosmetics.pdf
44 Англ. Unique Device Identification (UDI)
45 Англ. Quality Management Systems, QMS. Factsheet on Medical devices http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2015/january/tradoc_153008.4.5%20Med%20devices.pdf
46 Директиви, п.25, стор. 13. 
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США, за винятком випадків, якщо вони зареєстровані як торговельна марка.47

ЄС у процесі переговорів хоче досягти визнання та захисту прав на перепродаж 
для візуальних художників, а також прав на публічні виступи та трансляції.48

Угода повинна доповнювати й розвивати положення ТРІПС,49 а також 
пропонувати вирішення наявних конфліктів у сфері інтелектуальної власності 
на території США. Додаткові питання, що стосуються дотримання прав 
інтелектуальної власності, можуть бути винесені ЄС на переговори після 
попередньої консультації з Комітетом із питань торговельної політики.

Угода в частині захисту прав інтелектуальної власності не повинна містити по-
ложень щодо застосування кримінальних санкцій.50

Торгівля та сталий розвиток

Угода включатиме зобов’язання обох сторін у сфері природоохоронних 
аспектів торгівлі та дотримання концепції сталого розвитку. Особливу увагу 
буде приділено заходам щодо спрощення та розвитку торгівлі екологічно 
чистими товарами, товарами з низьким вмістом вуглецю, товарами, виробни-
цтво яких є енерго- чи ресурсозберігаючим, у тому числі через державні заку-
півлі екологічних товарів і донесення до споживачів інформації про відповідну 
продукцію. 

Угода також буде включати положення, що заохочуватимуть дотримуватись 
та ефективно виконувати погоджені на міжнародному рівні стандарти й угоди 
у сфері охорони праці та довкілля як необхідної умови слідування сталому 
розвитку51. 

Угода включатиме механізми гарантування гідних умов праці на основі 
ефективного виконання на національному рівні основних стандартів Міжнародної 
організації праці (МОП), як це визначено в Декларації МОП від 1998 року.52 

Економічні, соціальні та екологічні наслідки реалізації положень Угоди 
будуть аналізуватись за допомогою незалежної системи оцінки впливу на 
сталий розвиток (SIA)53 за участі громадянського суспільства паралельно з 
переговорним процесом і будуть завершені напередодні парафування Угоди. 

47 Див. розділ «Проблемні питання переговорного процесу», пункт «Пріоритет географічних 
зазначень над торговельними марками»
48 Factsheet on Intellectual Property (IP) and Geographical Indications (GIs) http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf
49 Транслітерація англ. TRIPS — “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights” (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОТ).
50 Директиви, п.29, стор. 14. 
51 Директиви, п.29, стор. 15. 
52 http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
53 Англ. “Sustainability Impact Assessment”
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Застосування системи SIA дозволить передбачити можливі наслідки Угоди в 
контексті сталого розвитку, а також запропонувати заходи (у торговельних 
і неторговельних аспектах), які би максимально використовували переваги 
Угоди й запобігали або зводили до мінімуму можливі негативні наслідки.

Митниця і спрощення процедур торгівлі

Угода ТТІР повинна включати положення для полегшення торгівлі між сто-
ронами, забезпечуючи при цьому ефективний контроль та вживання заходів 
із боротьби з шахрайством. Для цього, серед іншого, Угодою повинні бути за-
тверджені положення, що стосуються правил проходження, вимог, формаль-
ностей і процедур, пов’язаних з імпортом, експортом чи транзитом. 

ЄС пропонує ввести єдиний набір документів для заповнення компаніями на 
європейській чи американській митниці.54 При цьому рівень спрощення правил 
і процедур, нормативної документації, забезпечення прозорості, взаємного ви-
знання стандартів і співробітництва між митними органами має виходити за рам-
ки зобов’язань, узгоджених у рамках СОТ. 

Галузеві торговельні угоди

Угода повинна, у разі необхідності, створювати й розширювати існуючі 
галузеві торговельні угоди, такі як Угода між ЄС і США у сфері торгівлі вином, 
Угода про взаємне визнання між ЄС і США та Угода між ЄС та США про митну 
співпрацю і взаємну адміністративну допомогу в митних справах.55

Торгівля й конкуренція

Угода, серед іншого, буде регулювати політику сторін у сфері конкуренції, 
зокрема в частині антимонопольного законодавства, злиття компаній і дер-
жавної допомоги. Окремі положення Угоди стосуватимуться державних мо-
нополій, державних підприємств та підприємств, яким надано спеціальні чи 
виключні права.56

Торгівля енергоносіями та сировинними матеріалами

ТТІР включатиме положення, що стосуються торговельних та інвестиційних 
аспектів використання енергії та сировини. Переговори будуть спрямовані на 
забезпечення відкритого, прозорого та передбачуваного бізнес-середовища 
в енергетичному секторі та на забезпечення безперешкодного і стійкого 

54 Factsheet on Customs and Trade Facilitation (CTF) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
january/tradoc_153016.3%20CTF.pdf
55 Директиви, п.35, стор. 16. 
56 Директиви, п.36, стор. 15. 
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доступу до сировини. Зокрема, ЄС пропонує заборонити будь-якій стороні 
встановлювати вимоги щодо місцевої складової для енергетичних проектів.57 

На думку ЄС, Угода може передбачати, що, якщо приватне будівництво 
інфраструктури не допускається або є економічно невигідним, має бути 
обов’язковим доступ третіх сторін, за умови контролю незалежного регулятора. 

Правила транзиту мають ґрунтуватись на відповідних існуючих договорах і 
встановлюватись таким чином, щоб уникнути або пом’якшити переривання 
потоків енергоносіїв.

Малий та середній бізнес

ТТІР буде включати в себе положення, що стосуються торговельних аспектів, 
пов’язаних із розвитком малого та середнього бізнесу. ЄС наполягає на створенні 
в США безкоштовної онлайнової системи допомоги європейським компаніям, 
які бажають торгувати чи інвестувати в США. Така система могла би надавати 
інформацію щодо митних зборів, податків, регулювання та митних процедур, 
ринкових можливостей у США. Аналогічна система діє в ЄС з 2004 року.58 

Крім того, ЄС пропонує створити окремий комітет для зв’язку з малими та се-
редніми підприємствами з метою їх залучення до процесу імплементації Угоди й 
інформування урядів ЄС та США про наявні занепокоєння.

Також у майбутню Угоду буде включено главу щодо руху капіталу і 
здійснення платежів, що закріплюватиме положення про повну лібералі-
зацію поточних платежів і руху капіталу, положення щодо забезпечення 
прозорості (вимог завчасно інформувати зацікавлені сторони про заходи, 
пов’язані з міжнародною торгівлею, і забезпечити прозорість у впрова-
дженні цих заходів).

Директивами передбачена можливість включення в майбутню Угоду інших 
положень після їхнього аналізу Комісією з утворення зони вільної торгівлі 
між США і ЄС та консультацій із Комітетом із торговельної політики ЄС й 
у відповідності з статутними документами ЄС, якщо у  тому буде взаємна 
зацікавленість сторін59.

57 Raw materials and energy. Initial EU position paper. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/
july/tradoc_151624.pdf
58 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
59 Директиви, п. 42, стор. 17. 
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Інституційне оформлення та прикінцеві положення

Угодою буде створено інституційну структуру для забезпечення ефективного 
впровадження закріплених в Угоді положень, а також сприяння ефективному 
регуляторному зближенню сторін. 

Комісія з утворення зони вільної торгівлі між США та ЄС, дотримуючись 
принципу прозорості, регулярно звітуватиме перед Комітетом із торговельної 
політики про хід переговорів. Комісія може надавати рекомендації Раді ЄС про 
необхідність додаткових директив щодо переговорного процесу. 

врегулювання суперечок

Угода буде включати механізм урегулювання суперечок, який виступатиме 
гарантією дотримання сторонами взаємно узгоджених правил.

Угода повинна включати положення, що визначатимуть створення гнучкого 
механізму посередництва, особливу увагу при цьому буде приділено врегулю-
ванню розбіжностей у питаннях нетарифних обмежень у торгівлі.60

ПрІОриТеТи й ПерегОвОрна ПОЗицІя СШа

Аналіз переговорної позиції ЄС щодо створення ЗВТ зі США ми здійснювали 
на основі розсекреченого в жовтні 2014 року документа Директив переговорів, 
наданих Радою Європи переговорній стороні ЄС. У відкритому доступі 
немає аналогічного документа переговорної сторони США, тому позицію і 
пріоритети США в переговорах про створення зони вільної торгівлі з ЄС ми 
будемо аналізувати на основі публічної інформації — Національної експортної 
стратегії США й заяв політичних діячів США. 

національна експортна стратегія (далі Стратегія) — це документ, розроблений 
Координаційним комітетом зі сприяння торгівлі США. Першу версію Стратегії 
було прийнято в 2010 році, у 2012 році до неї були внесені зміни й доповнення.61 

Стратегія передбачає такі основні напрями діяльності з підтримки експортерів 
США:

•	 Популяризація і вдосконалення програм підтримки експортерів;62

60 Директиви, п. 45, стор. 18. 
61 “2012 National Export Strategy” (USA Trade Promotion Coordinating Committee). Джерело: 
http://trade.gov/publications/pdfs/nes2012.pdf
62 Стратегія, стор. 5. 
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•	 Підтримка експортерів із числа представників малого й середнього 
бізнесу;63

•	 Розширення державної фінансової підтримки експорту;64

•	 Усунення нетарифних бар’єрів у торгівлі;65

•	 Сприяння більш суворому дотриманню торговельних правил;66

•	 Розвиток експорту у взаємодії із більш активним втіленням концепції 
сталого розвитку.67

Стратегія також декларує необхідність активної політичної підтримки 
експортерів і надання додаткових ресурсів американським компаніям, орі-
єнтованим на експорт68.

Деякі пункти зі Стратегії (наприклад, усунення нетарифних бар’єрів у торгівлі) 
відповідають принципам лібералізації торгівлі СОТ. Зазначимо, що ті ж самі 
принципи лібералізації є основою домовленостей у рамках переговорного 
процесу з утворення зони вільної торгівлі ЄС-США. 

Стратегія передбачає посилення торговельної взаємодії з великими партнерами, 
такими як Канада, Мексика, Японія та ЄС69. 

Однак більшість положень Стратегії визначають її патерналістське спрямування 
(наприклад, фінансова підтримка експортерів, надання американським екс-
портерам додаткових ресурсів тощо). 

вставка 1: Торговельні суперечки СШа та ЄС

У звітній частині Стратегії наголошено на успіхах сторони США в 
торговельних суперечках з ЄС. Зокрема, наведено приклад розгляду в рамках 
СОТ суперечки щодо державної підтримки ЄС компанії із виробництва 
літаків Аеробус (глобального конкурента американської компанії Боїнг). Ця 
суперечка стала «найбільшою» (у грошовому вираженні) за часи існування 
СОТ.70 Суть суперечки полягала в тому, що у відповідь на звернення сторони 
США Апеляційний орган СОТ підтвердив надання компанії Аеробус 
країнами-членами ЄС 18 млрд. дол. США у вигляді субсидій. Надання цих 
субсидій було визнано незаконним і таким, що завдало шкоди аерокосміч-
ній промисловості США й задіяним у сфері працівникам у зв’язку із втратою 
частини світового ринку. У свою чергу, сторона ЄС подала до Апеляційного 

63 Стратегія, стор. 43-45, 50-52. 
64 Стратегія, стор. 6. 
65 Стратегія, стор. 5, 9. 
66 Стратегія, стор. 8. 
67 Стратегія, стор. 12. 
68 Стратегія, стор. 12-13, 22-27. 
69 Стратегія, Додаток A, стор. 51. 
70 Стратегія, стор 8. 
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органу СОТ зустрічне звернення, у якому вказувалось на надання держав-
ними органами США субсидій компанії Боїнг в обсязі 20 млрд. дол. США. 
Інформація сторони ЄС не була підтверджена Апеляційним органом СОТ: 
згідно з висновками комісії США надали субсидій компанії Боїнг в обсязі 
всього лише 3–4 млрд. дол. США, і ці субсидії мали набагато менший 
потворний вплив на авіаційний ринок, ніж субсидії, надані стороною ЄС71. 

Також Апеляційний орган СОТ визначив заборону на ввезення американської 
яловичини на територію ЄС як таку, що суперечить зобов’язанням ЄС щодо 
санітарних і фітосанітарних заходів у рамках СОТ. У рамках вирішення 
суперечок СОТ США виграли справу проти ЄС щодо встановлення занадто 
високої ставки імпортного мита на деякі високотехнологічні товари (на 
деякі монітори, принтери та приставки походженням зі США ЄС встанови-
ли імпортне мито на рівні 14%).72 

Слід зазначити, що США не завжди вигравали суперечки проти ЄС. Так, у 
2003 році Апеляційний орган СОТ визнав захисні заходи США щодо ряду 
виробів зі сталі такими, що не є необхідними для захисту галузі. США не 
змогли довести, що імпорт був основною причиною падіння попиту на ці 
товари.73

У Стратегії вказано також і на деякі спільні кроки СШа і ЄС на шляху 
взаємної лібералізації торгівлі. Наприклад, США досягли з ЄС домовлено-
сті щодо взаємного визнання сертифікації органічних продуктів.74 Також було 
досягнуто домовленості щодо збільшення квоти на ввезення високоякісної 
яловичини зі США до ЄС.75

Укладання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС не розглядається в Стратегії 
окремо (ЄС зазначений як один із ключових торговельних партнерів, з яким 
необхідно поглиблювати торговельні стосунки, в одному ряду з Японією, Ка-
надою і Мексикою), оскільки на час її розробки мету створення TTIP ще не 
проголошено Білим Домом офіційно. 

Уперше спільну офіційну заяву щодо цього зробив президент США Барак 
Обама спільно з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном на 
саміті «великої вісімки» (G-8) у Лох-Ерні (Північна Ірландія) в червні 2013 
року.76 Тоді Барак Обама заявив, що «створення TTIP стане пріоритетом 

71 Стратегія, стор 8. 
72 Стратегія, стор 10. 
73 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds248sum_e.pdf
74 Стратегія, стор 37. 
75 Стратегія, стор 10. 
76 Велика вісімка (G-8) — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, 
Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) і Росії. Влітку 2014 року було ска-
совано саміт G-8 у Сочі з політичних причин, постало питання про виключення Росії з G-8.
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для Сполучених Штатів».77 Американський президент наголосив, що «обсяг 
торгівлі між США і ЄС є найбільшим у світі, сягаючи 1 трлн. дол. США на 
рік, при цьому обсяг взаємних інвестицій сягає 4 трлн. дол. США на рік, що 
обумовлює наявність близько 10 млн. додаткових робочих місць по обидві 
сторони Атлантики».78

У вересні 2013 року віце-президент США Джо Байден під час зустрічі з віце-
прем’єр-міністром Великої Британії Ніком Клеггом обговорив стратегію 
досягнення згоди за основними положеннями TTIP, при цьому віце-президент 
США наголосив на «важливості Угоди для адміністрації США»79. Подальші заяви 
Президента Барака Обами та інших політичних діячів США перебували в тому 
ж руслі: наголошення на важливості угоди про ЗВТ між ЄС і США, необхідності 
дерегуляції взаємної торгівлі, позитивних наслідках для економіки США і ЄС.

У листопаді 2014 року в місті Брісбені (Австралія) Президент США Барак Оба-
ма разом із новообраним президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юн-
кером, головою Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та очільниками п’я-
ти європейських країн80 у рамках саміту «великої двадцятки» зробили спільну 
заяву щодо TTIP:

«Ми, лідери Сполучених Штатів та Європейського Союзу, Великої Британії, 
Німеччини, Франції, Італії та Іспанії в рамках саміту «великої двадцятки»  
(G-20) 81 ще раз підтверджуємо нашу прихильність до справи всеосяжних і пер-
спективних переговорів, спрямованих на укладання договору про Трансатлан-
тичне партнерство з торгівлі та інвестицій.

Підкреслюючи стратегічне значення цієї Угоди, ми вбачаємо в ній можливість 
для просування принципів і цінностей, які ми, як громадяни відкритих еконо-
мік і товариств, поділяємо й плекаємо, у тому числі — прозорості та спільних 
підходів до глобальних торговельних викликів.

Ми високо оцінюємо роботу переговорної групи впродовж останніх 16-ти мі-
сяців і спонукаємо її зробити все можливе, аби досягти прогресу протягом 
наступного року».82

77 «G8: Cameron promises biggest bilateral deal in history as free trade talks open». Larry Elliott, 
Economics editor The Guardian, Monday 17 June 2013 20.49 BST. Джерело: http://www.theguardian.
com/world/2013/jun/17/g8-trade-deal-talks-launched.
78 Там само.
79 «U.S., U.K. Politicians Eye Strategic Aims of Trans-Atlantic Trade Talks». The Wall Street Journal. 
Джерело: http://blogs.wsj.com/washwire/2013/09/25/u-s-u-k-politicians-eye-strategic-aims-of-trans-
atlantic-trade-talks/
80 ЄС представляли прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, канцлер Німеччини 
Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці та 
прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой.
81 Велика двадцятка, або G-20 — група міністрів фінансів та керівників центральних банків 
19-ти найбільших економік світу та окремо — Європейського Союзу. 
82 Statement on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (Brisbane, 16 November 2014). 
Джерело: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
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Підсумовуючи, можна сказати, що в основі позицій сторін ЄС і США в 
переговорному процесі щодо утворення ЗВТ лежить спільний інтерес  — 
лібералізація міжнародної торгівлі та інвестицій, дерегуляція і зняття всіляких 
можливих обмежень із метою підвищення економічної активності обох сторін, 
зростання їхніх економік і виникнення передумов для створення нових робо-
чих місць. 

Однак щодо окремих питань інтереси сторін ЄС і США можуть суттєво 
різнитись. Ці проблемні питання є основною перепоною на шляху успішного 
завершення переговорного процесу.

ПрОблеМнІ ПиТання ПерегОвОрнОгО ПрОцеСу

Основними питаннями, що не до кінця узгоджені сторонами ЄС і США та в тій 
чи іншій мірі виступають перепоною для підписання TTIP, є:

Захист прав інвесторів

ЄС і США не вдається досягти згоди щодо застосування положення про 
врегулювання інвестиційних суперечок у форматі «інвестор-держава».83 

Громадські кола ЄС звинувачують сторону ЄС у відсутності публічних 
консультацій і дискусій із цього питання. Деякі аналітики й громадськість 
побоюються, що у випадку застосування ISDS інтереси суспільства можуть бути 
недостатньою мірою враховані,84 що створить ситуацію, коли регуляторний 
орган не зможе прийняти чи застосувати окремі регулюючі заходи через 
побоювання інвестиційного арбітражу.85 

ЄС погоджується на утворення панелі арбітрів для розгляду таких справ, яка б 
складалась із професійних незалежних суддів.

Співпраця у сфері регулювання ринку фінансових послуг 

Сторони досягли домовленості про те, що в Угоду повинно бути включене нор-
мативно-правове співробітництво у сфері фінансових послуг, однак сторона 

83	 англ. “investor-state dispute settlement” (ISDS). ISDS забезпечує механізм вирішення супере-
чок між інвесторами та національними урядами, коли уряд приймає закони, які негативно впли-
вають на вартість інвестицій відповідного інвестора.
84 TTIP NEGOTIATIONS: A SUMMARY OF ROUND 7 (BY KARA SUTTON), p. 2. Джерело: http://
www.bfna.org/sites/default/files/publications/BBrief%20TTIP%20Summary%20Round%207%20%2828%20
Oct%202014%29.pdf
85 https://economics.rabobank.com/publications/2015/september/mare-liberum-enhancing-trade-
across-two-oceans-with-tpp-and-ttip/
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ЄС хотіла би також включити в Угоду координацію регулювання фінансового 
сектору в цілому. США виступають проти такого пункту.86

Проблема узгодження стандартів

Великою мірою це стосується узгодження стандартів на харчові продукти: 
загалом у ЄС діють більш суворі вимоги. Відомі торговельні спори сторін на 
цьому ґрунті, наприклад, щодо заборони поставки зі США до ЄС генно-моди-
фікованого насіння чи оброблених хлором курей. 

Неприйняття ЄС генно-модифікованих продуктів є категоричним, тоді як по-
зиція США є більш поміркованою.  

доступ до деяких секторів внутрішніх послуг ринків СШа та ЄС

США не допускають іноземні підприємства до надання послуг у деяких секторах 
економіки або створюють для них значні перепони. Відповідні дії можуть 
затверджуватись кожною країною-членом СОТ у рамках домовленостей 
Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС).87 

ЄС хотів би закріпити в ТТІР можливість для своїх компаній брати участь у 
наданні послуг із будівництва інфраструктурних об’єктів у США, а сторона 
США виступає проти цього. 

У ЄС, зокрема у Великій Британії, громадськість побоюється, що Угода 
призведе до приватизації публічного сектору і дозволить американським 
корпораціям надавати громадські послуги в ЄС, такі як публічний транспорт, 
освіта, водопостачання та охорона здоров’я.88 

У березні 2015 року представники ЄС та США заявили про право кожної зі 
сторін надавати публічні послуги в той спосіб, який країни обирають самі.

Пріоритет географічних зазначень над торговими марками 

ЄС наполягає на юридичному визнанні в США інтелектуальної власності за 
принципом географічних зазначень, США виступає проти цього. У законодав-
чому полі США немає поняття «географічні зазначення», натомість є поняття 
«торговельна марка».

86 Там само
87 https://i-tip.wto.org/services/%28S%28skz2vr53fnjta5zxsnfq1qyx%29%29/SearchResultGats.aspx
88 http://www.theguardian.com/business/2015/jul/03/what-is-ttip-controversial-trade-deal-explained
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Питання взаємодії у сфері енергетики та використання сировини 

ЄС виступає за внесення до Угоди положення про доступ компаній ЄС до аме-
риканського ринку зрідженого природного газу. Сторона США наполягає на 
тому, що необхідності вносити це положення окремим пунктом немає, оскіль-
ки ЄС автоматично отримає доступ до зрідженого природного газу США після 
вступу в дію положень Угоди. Це питання стало особливо актуальним для сто-
рони ЄС у світлі воєнно-політичної кризи в Україні й агресії зі сторони Росії, 
основного постачальника природного газу в ЄС.89 

Проблема довіри та інформаційної безпеки

У Директивах переговорів, наданих Радою Європи переговорній стороні ЄС, 
наголошено на тому, що ЄС буде незалежно визначати власну політику в циф-
ровій сфері.90 Це багато в чому зумовлено публікацією у 2013 році Едвардом 
Сноуденом матеріалів про глобальне прослуховування США абонентів у світі 
(і зокрема в ЄС) і відстеження приватної інформації через мережу Інтернет.91

розширення доступу до державних закупівель 

Згідно з проектом Угоди, сторонам має бути наданий взаємний доступ до 
ринків державних закупівель на всіх адміністративних рівнях (національно-
му, регіональному та місцевому), у тому числі, у сфері будівництва й надання 
комунальних послуг. Проблемою є те, що федеральна влада США не може га-
рантувати надання такого доступу на усіх рівнях, оскільки в окремих штатах 
діють свої положення з цього питання.92

МОжливІ наСлІдки ТТІр для СШа Та ЄС

Угода ТТІР між США і ЄС у разі підписання може стати найбільшою міжнародною 
торговельною угодою з 1995 року — організаційного оформлення СОТ.

Наслідки можливого підписання Угоди про ЗВТ між ЄС і США оцінюються 
неоднозначно. Більшість наявних на сьогодні досліджень передбачають значний 
позитивний ефект від Угоди для обох її сторін, як-то розширення взаємної торгівлі 

89 TTIP NEGOTIATIONS: A SUMMARY OF ROUND 7 (BY KARA SUTTON), p. 2. Джерело:  
http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/BBrief%20TTIP%20Summary%20Round%207%20
%2828%20Oct%202014%29.pdf
90 Директиви, стор. 4, п. 9. 
91 «Snowden speech to EU parliament could torpedo U.S. trade talks», PCWorld. Джерело: http://www.
pcworld.com/article/2081180/snowden-speech-to-eu-parliament-could-torpedo-us-trade-talks.html
92 TTIP NEGOTIATIONS: A SUMMARY OF ROUND 7 (BY KARA SUTTON), p. 2. Джерело:  
http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/BBrief%20TTIP%20Summary%20Round%207%20
%2828%20Oct%202014%29.pdf
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та інвестицій шляхом реалізації невикористаного потенціалу трансатлантичного 
ринку, довгострокове зростання економік та створення нових робочих місць. 
Наприклад, за дослідженням «The Economist», торговельний обіг між сторонами 
в перші роки після утворення ЗВТ може зрости на 50%.93 

Згідно з іншим дослідженням підписання Угоди призведе до збільшення 
товарообігу між ЄС і США на 116 млрд. дол. США одразу після вступу поло-
жень Угоди в дію, а до 2027 року завдяки Угоді темпи приросту економік ЄС і 
США прискоряться на 0,5%.94

Дослідницька організація Bertelsmann Foundation оцінює вигоди сторін 
від підписання Угоди як нерівномірно розподілені. Згідно з опублікованим 
дослідженням у довгостроковому періоді лібералізація торгівлі між США 
та ЄС призведе до зростання ВВП США на одну особу на 13,4%, тоді як 
аналогічний показник у ЄС складе усього 5%.95

Економісти нідерландського «Рабобанку» підсумували результати кількох 
інших досліджень щодо економічних наслідків підписання Угоди (Таблиця 1). 
Дослідження, проведені СЕРІІ, CEPR та Ecorys, також підтверджують позитив-
ний вплив Угоди на економіки країн-підписантів. 

Таблиця 1: Можливі економічні наслідки ТТІР

Потенційний приріст ВВП після ТТІР (%)
Джерело СЕРІІ (2013) CEPR (2013а) CEPR (2013б) Ecorys (2009)
Г о р и з о н т 
оцінки

2025 2027 2027 2018

Менш амбітний сценарій
США 0,3 0,21 0,16 0,13
ЄС 0,3 0,27 0,37 0,32

Амбітний сценарій
США 0,5 0,39 0,31 0,28
ЄС 0,5 0,48 0,61 0,72

Джерело: «Рабобанк». Mare liberum: enhancing trade across two oceans with TPP and TTIP

93 http://www.economist.com/news/europe/21565973-after-barack-obamas-re-election-it-time-push-
transatlantic-free-trade-hope-and-no
94  «Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment». An Economic Assessment, Final Project 
Report, March 2013. Джерело: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
95 «G8: Cameron promises biggest bilateral deal in history as free trade talks open». Larry Elliott, 
Economics editor The Guardian, Monday 17 June 2013 20.49 BST. Джерело: http://www.theguardian.
com/world/2013/jun/17/g8-trade-deal-talks-launched.
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Розбіжності в оцінках пояснюються особливостями використаних моделей, а 
також припущеннями щодо кількості нетарифних бар’єрів, які будуть знижені в 
результаті Угоди.

Аналітики «Рабобанку» підкреслюють, що підписання Угоди позитивно вплине 
на ті галузі ЄС та США, які є відносно конкурентоспроможними, і негативно — 
на неконкурентоспроможні галузі, які відчують посилення конкуренції.

За даними CEPR96 у ЄС підписання Угоди буде вигідно автомобільній галузі, 
водному транспорту та страхуванню, у США — виробникам електронного та 
транспортного обладнання, металургам.

Зростання ефективності буде значною мірою досягнуто внаслідок узгодження 
стандартів, встановлення спільних правил і процедур. Наприклад, ліки, що 
пройшли американську сертифікацію безпеки, не потребуватимуть сертифікації 
на території ЄС і навпаки.

Однак є й економісти, які притримуються думки, що ЗВТ між ЄС і США матиме 
негативний вплив на економіку ЄС. Наприклад, в оприлюдненому в жовтні 
2014 року дослідженні американського економіста Джероніма Капальдо з 
Університету Тафтс наводяться негативні прогнози: Угода протягом перших 
10 років призведе до зниження чистого експорту ЄС, при цьому найбільше 
постраждають Північна Європа (2,07% ВВП), Франція (1,9%), Німеччина 
(1,14%) і Велика Британія (0,95%). Окрім цього, автор дослідження очікує 
падіння рівня ВВП, трудових доходів і рівня зайнятості в ЄС унаслідок вступу 
в силу положень Угоди.97 Противники підписання Угоди навіть об’єднались в 
Ініціативу Європейських Громадян98 і закликають громадян ЄС підписувати 
петицію проти укладання Угоди.

96 Centre for Economic Policy Research (2013a). Reducing transatlantic barriers to trade and 
investment: An economic assessment. Study commissioned by European Commission, prepared under 
implementing Framework Contract TRADE10/A2/A16.
Centre for Economic Policy Research (2013b). Estimating the Economic Impact on the UK of a 
Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement between the European Union and the 
United States.
97 The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, Unemployment 
and Instability (by Jeronim Capaldo). October 2014. Джерело: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.
de/wp-content/uploads/2014/11/TTIP-Studie-Tufts.pdf
98 https://stop-ttip.org/about-the-eci-campaign/




