Підсумки Конференції з питань реформ в Україні

27 червня 2018 року у Копенгагені відбулася Конференція з питань
реформ в Україні. Представники з понад 40 країн світу, серед яких
дипломати, експерти, урядовці, обговорили динаміку проведення реформ
Києвом та основні перешкоди, які потрібно ще подолати задля розвитку
країни.
У своїй промові Верховна представниця Європейського Союзу
Федеріка Могеріні заявила, що ніколи ще Україна та Європейський Союз не
були настільки близькі, як сьогодні. “В європейських інтересах допомагати
Україні ставати сильнішою та стійкішою. І ця допомога полягає не лише у
продовженні спільної роботи з Україною над розв’язанням проблем у
безпековій сфері, але й у підтримці процесу реформ. Ми розуміємо, що
допомога у проведенні реформ - це найкращий спосіб зробити Україну та
українців стійкішими”, - підкреслила Федеріка Могеріні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон також
заявив, що Україна сьогодні в політичному сенсі виграє битву ідей і
перемагає на шляху реформ і перетворень, з якого не можна звернути.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своїй промові заявив,
що успіх України – це спільна справа всіх міжнародних партнерів, яка
враховує не тільки економічний аспект співпраці, а й безпековий. «Сьогодні
нам треба відповісти на питання: якою ми хочемо бачити Україну? Українці
вже відповіли: сильною, економічною і прогнозованою. Більшість і в цій залі
хотіли б бачити такою Україну. Наразі потрібно проаналізувати програми, які
маємо. І я пропоную створити групу високого рівня і оцінити стан справ,
сформувати програму дій, визначити, які інструменти потрібні, аби сталість
розвитку була забезпечена. Ми вийшли на якісний діалог для пошуку
корисних і транспарентних рішень. Я закликаю далі діяти спільно, стало і
забезпечити спільний успіх», зазначив Володимир Гройсман.
Своєю чергою, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що
реформи, які проводить Україна, по суті є будівництвом нової держави.
“Реформи в Україні - це не лише закони, правила та процедури, вони
стосуються подолання нашої радянської та імперської спадщини,
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клептократії влади та патріархальних настроїв у нашому суспільстві”, наголосила Віце-прем’єр.
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