очікування

БІЗНЕСУ
ВІД НОВОГО УРЯДУ

Найбільше об’єднання іноземних та локальних інвесторів
в Україні - Європейська Бізнес Асоціація - очікує активного
продовження започаткованих попереднім Урядом реформ
та найшвидшої макроекономічної стабілізації.

ТОП 20

НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ФІСКАЛЬНА ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

1
2
3
4

Лібералізувати валютне регулювання та скасувати обмеження на виплату
дивідендів іноземним інвесторам.

5

Забезпечити рівні конкурентні умови у сфері надання банківських послуг
державним установам.

6

Розробити та послідовно реалізовувати довгострокову стратегію розвитку
ІТ-індустрії та зберегти спрощену систему оподаткування.

Забезпечити повне та прозоре відшкодування ПДВ.
Запровадити обов’язкове використання РРО для платників єдиного податку.
Звільнити від оподаткування ПДВ операції з постачання продуктів дитячого
харчування, а також ввезення препаратів для клінічних досліджень.

МИТНИЦЯ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

7

Підготувати та внести до Верховної Ради законопроект про уповноважених
економічних операторів.

8

Сприяти вирішенню питання щодо можливості застосування у сертифікаті
EUR.1 позначення «ЄС», коли йдеться про групу країн походження, які є
членами ЄС.
Запровадити механізм «єдиного вікна» для контролю на митниці.

9

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

10

Прийняти щонайшвидше ліцензійні умови із перенесенням положень щодо
ліцензування імпорту лікарських засобів до 1 березня 2018 року; забезпечити
відсутність розходжень і синергію між усіма концепціями, які нині знаходяться
на стадії розробки в сфері охорони здоров’я; забезпечити консолідацію зусиль
при опрацюванні питань між Комітетом Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України, аби
впровадження реформи системи ефективно просувалось вперед.

АГРАРНИЙ СЕКТОР ТА ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ

11

Вирішити проблеми неможливості знищення непридатних пестицидів шляхом
надання Міністерством екології та природних ресурсів дозволу на
транскордонне перевезення пестицидів з метою їх подальшого знищення
закордоном.

12

Скасувати державне цінове регулювання соціально значущих продуктів
харчування.

13

Скасувати непомірні та необґрунтовані розміри плати за послуги, які надаються
регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю, і
затвердити нові економічно обґрунтовані та у відповідності з чинним
законодавством розміри плати.

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РИНКОВИЙ НАГЛЯД

14
15

Прискорити гармонізацію системи технічного регулювання, в тому числі
державні стандарти на зернові та олійні культури у відповідність до
міжнародних практик.
Забезпечити визнання сертифікатів відповідності, що були видані
уповноваженими органами ЄС.

16

Запровадити відповідальність контролюючих органів у сфері захисту прав
споживачів за порушення в ході перевірок.

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

17

Розробити стратегію розвитку лісової галузі України; запровадити
ефективний і прозорий облік деревини для всіх постійних лісокористувачів
та забезпечити дієвий контроль за її використанням; створити ефективну і
прозору систему реалізації лісоматеріалів необроблених та забезпечити
дієвий контроль за її виконанням.

18

Виробити єдиний підхід до застосування Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами для видобування корисних копалин.

ІНШЕ

19

Скасувати процедуру повторного погодження актів КМУ через зміну
керівників органу, який брав участь у підготовці поданого КМУ проекту акту.

20

Створити умови для функціонування ефективної системи захисту
авторських прав в Україні.
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