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Шановний пане Ратушин,
Від імені Її Високоповажності Федеріки Могеріні, Високого представника ЄС із закордонних
справ і політики безпеки та Віце-президента Європейської Комісії, я хотів би подякувати Вам за
Ваш лист і надану Вами інформацію про підготовку міжнародної конференції "Розвиток
антикризової моделі сталого розвитку - нова динаміка росту", а також за пропозицію про
створення Міжнародного центру зі сталого розвитку. Ця інформація і додані до неї матеріали
були передані зацікавленим службам як в штаб-квартирі EEAS, так і в Делегації ЄС в Києві в
копії, яких я закликаю Вас тримати в курсі про прогрес запланованих заходів, а також включити
в число запрошених учасників Конференції, як тільки дата буде визначена.
Сталий економічний розвиток в країнах Східного партнерства залишається одним з основних
завдань нашої спільної діяльності. Я користуюся цією нагодою, щоб повідомити Вам, що
діяльність подібного роду (електронна комерція, електронна митниця, електронні адміністрації
серед іншого) передбачені в плані дій 2016-2017 рр. новоствореної Групи експертів Східного
партнерства з питань гармонізації цифрових ринків, як відображення Декларації, прийнятої на
Першій урядовій зустрічі Східного партнерства по цифровій економіці в липні 2015 року
(документи додаються). Дійсно, діяльність в рамках Платформ Східного партнерства 2, 3 і 4
сприяє гармонійному, сталому економічному розвитку, зі збільшенням енергетичної і ресурсної
ефективності з одночасним створенням нових робочих місць і перспектив для молоді і добре
навченої робочої сили. Ми очікуємо, що сталий розвиток стимулюватиме зростання і
підвищення рівня життя для населення, і ми високо цінуємо внесок як визнаних вчених
світового рівня в досягнення цієї мети і розширення співпраці між країнами в регіоні.
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Дозвольте мені побажати Вам і всім організаторам і учасникам, від імені Її Високоповажності
Федеріки Могеріні і від мого імені, великих успіхів у запланованих заходах.

Приложения: 1. Декларація міністрів по цифровій економіці.
2. План дій - Група експертів по гармонізації цифрових ринках

Копии: Thomas FRELLESEN, Berend DE-GROOT, Alexandru ALBl1Ovidiu-Viorel NAFTANAILA, Piet
BLONDE (EEAS KIEV)
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