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Холодний початок року

Цей рік почався із газової кризи
між Росією та Україною. Проблеми в
енергетиці можуть суттєво вплинути
на подальший розвиток усієї євро#
пейської спільноти, тому Євросоюз
пильно стежив за розвитком подій.
Врешті#решт конфлікт був урегульо#
ваний, хоч і не зовсім прозоро, як до
вимог Європи. Крім того, він пока#
зав, наскільки важливо завчасно
подбати про диверсифікацію газо#

вих, нафтових, електричних потоків,
щоб не бути надто залежним від од#
нієї країни та одного виду палива.
Зараз ЄС розглядає різні проекти
вдосконалення структури енергетич#
ного постачання, включаючи вироб#
ництво біопалива та інші нетради#
ційні джерела енергії. 

Європа продовжує посилювати ба#
зу для майбутнього прориву в конку#
ренції на світовому ринку. Вона ро#
бить ставку на суперсучасні технології
та наукові розробки. Одним із кроків у
цьому напрямку була підготовка ши#

рокої Сьомої Рамкової програми з ін#
новацій (FP7), яка має забезпечити
провідні позиції ЄС у наукових та тех#
нологічних галузях. 

У січні продовжувалася робота по
наданню допомоги Україні через
проекти ЄС. Розповіді про них читачі
знайдуть на сторінках цього числа
"Євробюлетеню". На останній сторін#
ці випуску є цікава пропозиція для
журналістів: їх запрошують взяти
участь у конкурсі.

РРееддааккццііяя

стор. 14

стор. 10

стор. 9

стор. 4
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РОЗПОЧАЛА
ГОЛОВУВАННЯ 

Із січня по червень цього року Австрія
вдруге з часу набуття членства 
в Європейському Союзі головуватиме 
у Раді ЄС. Цю естафету вона перебрала 
у Великої Британії. 

Н
а країну
голову поклада

ється широке коло органі

заційних і представницьких
обов'язків. Вона головує на

всіх зустрічах Ради ЄС, глав дер

жав та урядів та на постійних зус

трічах близько 200 підготовчих
комітетів та робочих груп. Саме
на неї покладається обов'язок за

безпечити послідовну й безпере

бійну роботу Ради, розробку ком

промісних пропозицій щодо неп

ростих питань і проведення уз

годжень з іншими державами —
членами ЄС. 

Країна
голова представляє
Раду ЄС у стосунках із Єврокомі

сією, Європарламентом, Коміте

том регіонів, Європейським комі

тетом з економічних та соціаль

них питань та іншими інституція

ми ЄС і виступає від імені Ради у
переговорах із Європарламентом
щодо законотворчого процесу.
Австрія відтепер також представ

лятиме ЄС на міжнародному рівні,
разом із Єврокомісією та Високим
представником із питань зовніш

ньої та безпекової політики. У
стосунках із державами, що не є

членами ЄС, уповноважені пред

ставники країни, що головує, ра

зом із представниками Єврокомі

сії та Високим представником із
питань зовнішньої та безпекової
політики складають так звану
"Трійку", що від імені ЄС розглядає
зовнішньополітичні та безпекові
проблеми. Саме країна
голова ро

бить заяви та бере участь у клю

чових міжнародних конференціях
від імені ЄС. На цю країну також
покладається організація сотень
конференції, зустрічей, обладнан

ня прес
центрів, підготовку мате

ріалів, забезпечення перекладу і
транспорту для учасників заходів. 

Країни
члени здійснюють голо

вування у Раді ЄС по черзі. Після
Австрії з липня по грудень голову

ватиме Фінляндія, а наступного ро

ку — Німеччина й Португалія. На
початку 2008 року головування у
Раді ЄС перейде до Словенії —
першої з десяти країн, що приєдна

лися до ЄС у 2004 році. 

У центрі уваги за австрійського
головування будуть продовження
дебатів про майбутнє Європи та
поступу до укладення Конституцій

ного договору ЄС, забезпечення
сталості економічного розвитку,
розвиток конкурентоспроможності
європейських економік на основі
інновацій, створення нових робо

чих місць та соціального добробу

ту, захист довкілля, свобода та
безпека європейців. На порядку
денному залишається зміцнення
ролі ЄС у світі та пошук відповідей
на виклики і можливості, що їх ви

сувають глобалізація та демогра

фічні зміни у країнах ЄС. 

Уже працює веб
сайт Австрії як
країни, що перебрала на себе голо

вування в Раді ЕС: 

www.eu2006.at/en

Канцлер
Австрії
Вольфганг
Шюссель та
Президент
Європейської
Комісії Жозе
Мануель
Баррозу

АВСТРІЯ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
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ЄС ПРОВЕДЕ САМіТ 
З УКРАїНОЮ ПіСЛЯ ВИБОРіВ

У країна і Європейський Союз проведуть саміт у другому пів#
річчі поточного року. Про це говориться в програмі голову#

вання Австрії й Фінляндії в ЄС у 2006 році. 
У відносинах з Україною ЄС у 2006 планує приділити пильну

увагу виборам Верховної Ради і місцевих рад у березні. Євросоюз
обіцяє докласти зусиль для завершення переговорів про спро#
щення візового режиму і реадмісії на початку 2006 року. 

Він планує, що дискусії щодо посиленої згоди з Україною мо#
жуть бути ініційовані після оцінки Плану дій у 2006 році. Крім
того, ЄС готовий обговорювати створення зони вільної торгівлі з
Україною після того, як вона стане членом Світової організації
торгівлі. 

ЄС у 2006 році планує також підтримувати реформи в Украї#
ні, спрямовані на відповідність нормам і стандартам Євросоюзу. 

АВСТРіЯ
ПРОГОЛОШУє
ОСНОВНі ЦіЛі
СВОГО
ГОЛОВУВАННЯ
В ЄС

З авданнями шестимісячного
чільництва у Раді ЄС уряд

Австрії бачить збільшення зай#
нятості та прискорення еконо#
мічного зростання. До того ж, од#
не з визначальних місць порядку
денного посідають переговори з
Європарламентом про майбутній
розподіл коштів у ЄС: депутати
наполягають на збільшенні ін#
вестицій у наукові дослідження
й розвиток, і водночас — висту#
пають проти будь#якого скоро#
чення коштів, спрямованих  на
освіту та культуру. 

Австрія сподівається закінчи#
ти дискусію й досягти згоди з пи#
тань бюджету до березня. Авс#
трія як голова в ЄС збирається
також значно активніше запро#
ваджувати інноваційні рішення
Лісабонської стратегії, яка має
оновити європейську економіку
до 2010 року, а ще — сприяти від#
критості ЄС до трудової міграції
й поліпшенню умов для робітни#
ків із нових країн#членів.

Канцлер
Австрії —

країни, що
головує зараз
у Євросоюзі —

Вольфганг
Шюссель

Резолюція закликає прийняти
конституцію ЄС до 2009 року. 

"Належить докласти всіх необ

хідних зусиль, щоби конституція
увійшла в життя у 2009 році", —
закликають європейські депутати.
Вони пропонують провести глибокі
публічні дискусії на тему пріорите

тів діяльності Євросоюзу, компе

тенції ЄС та власне самої конститу

ції об'єднання. 

В резолюції зазначається, що
діючий нині Ніццький трактат не
містить необхідних підстав ані для
подальшого процесу інтеграції кра

їн ЄС, ані для подальшого розши

рення Євросоюзу. 

Євродепутати проти створення
в ЄС певних груп країн, до яких
входитимуть окремі країни
члени
ЄС, які мали би бажання поглиблю

вати інтеграцію, також представни

ки ЄП проти створення в ЄС так
званого "твердого ядра" з країн

засновників ЄС, які також мали би
більш тісну співпрацю між собою.    

Закликаючи прийняти консти

туцію ЄС, депутати Європарламен

ту водночас не виробили однієї по

зиції, яким чином це можна зроби

ти після того, як минулого року до

кумент відкинули на референду

мах Франція та Нідерланди. Навіть
прихильники прийняття єврокон

ституції не мають єдиної позиції,
чи варто розпочати роботу над но

вим текстом документу, чи спро

бувати продовжити ратифікацію
вже існуючого, який вже схвалили
14 країн ЄС. 

"Євросоюз має на вибір кілька
варіантів — від спроби ратифікації
тексту конституції в нинішній формі,
змін та доповнень до наявної версії,
і до можливості ґрунтовної перероб

ки тексту", — зазначається у прий

нятій резолюції Європарламенту.  

Євродепутати не погодилися з
пропозицією провести конституцій

ний референдум на території всьо

го Євросоюзу одночасно з вибора

ми до Європарламенту у 2009 році.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ 
ЗАКЛИКАЄ ПРИЙНЯТИ 
КОНСТИТУЦІЮ ЄС 
ДО 2009 РОКУ
Європейський парламент прийняв
резолюцію про майбутнє Європейського
Союзу та його конституції. 



Н О В И Н И  Є С

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №1, СІЧЕНЬ, 20066

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА
ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

19 січня Європейський Парламент схвалив 
звіт Комітету у закордонних справах, 
яким пропонується використовувати Європейську
політику сусідства (ЄПС) як потужне знаряддя
зміцнення демократії та верховенства права 
у країнах<сусідах ЄС. 

П
арламент вважає, що ЄПС грати

ме вагому роль у просуванні де

мократії у країнах, які поки що
не можна назвати демократич


ними — зокрема, у Білорусі. Звіт, під

готовлений членом Європарламенту
від Великобританії Чарльзом Танно

ком, закликає до чіткого визначення
пріоритетів та критеріїв оцінки стану
демократії у країнах
сусідах. Для цьо

го передбачається створення й вико

ристання дієвого моніторингового ме

ханізму. Якщо такі країни не дотриму

ються міжнародних та європейських
стандартів поваги до прав людини та
норм демократії, особливо щодо за

безпечення діяльності незалежних ЗМІ
та доступу до інформації, ЄС має бути
готовий обмежити чи припинити допо

могу таким країнам, чи навіть подума

ти про розірвання угод із ними, йдеть

ся у звіті.

Посилаючись на низку документів
ЄС, включно зі Стратегією Європей


ської політики сусідства, Європейською
стратегією безпеки (від грудня 2003 ро

ку), Планами дій ЄС з Україною, Молдо

вою, та "десятьма пунктами" Комісара
Беніти Ферреро
Вальднер та Високого
представника Хав'єра Солани, ухвале

ними у лютому 2005 року, звіт з ЄПС
наголошує на "привілейованих стосун

ках", які реалізація ЄПС має дати краї

нам
сусідам порівняно зі стосунками
ЄС з іншими країнами світу. Процес Єв

ропейської політики сусідства має за

вершитися укладанням Європейських
угод сусідства, які сприяли б повному
доступу до внутрішнього ринку, участі у
Європейській політиці безпеки й оборо

ни та тісній взаємодії у галузі юстиції і
внутрішніх справ.

Однак важливо, щоб ЄПС не лише
зміцнювала зв'язки між ЄС та країнами

сусідами, а й сприяла регіональній ін

теграції між ними. Комітет вважає, що
ЄС не повинен закривати двері для
членства України та Молдови, і має зап

ропонувати Пакт стабільності для Пів

денного Кавказу за моделлю, створе

ною для Південно
Східної Європи. Інші
важливі напрямки ЄПС — співробітниц

тво у галузях управління легальною і
протидії нелегальній імміграції, вдоско

налення енергомережі між ЄС та його
сусідами, розвиток торгівлі, туризму,
транспортних мереж, співпраця у пи

таннях захисту довкілля. Оскільки дер

жави, що нещодавно набули членства у
ЄС, мають великий унікальний досвід
перехідного періоду і ринкових ре

форм, розвитку демократії та грома

дянського суспільства, необхідно ство

рити дієві механізми, які б дозволили
передати цей досвід країнам
сусідам,
йдеться у звіті. 

Вбачаючи прямий зв'язок між політи

кою сусідства і стратегією ЄС щодо Росії,
Комітет пропонує переформулювати
Спільну стратегію щодо Росії таким чи

ном, щоб вона брала до уваги цілі і стра

тегію політики сусідства. 

Вітаючи мирний демократичний про

цес в Україні, звіт ЄП закликає визнати
проєвропейські прагнення України та на

дати їй чітку європейську перспективу.
Так само звіт закликає до визнання про

європейських прагнень Молдови та на

дання їй чіткої європейської перспекти

ви, наголошуючи на необхідності полі

тичного врегулювання у Придністров'ї та
допомоги ЄС економічному розвиткові
Молдови. Щодо Білорусі, Комітет Євро

парламенту закликає підтримувати орга

нізації громадянського суспільства і до
спільних дій ЄС і Росії з демократизації
Білорусі. 

На переконання Комітету, країни

сусіди повинні мати право брати
участь в усіх програмах ЄС у галузях
культури, освіти, науки, інформаційно

го суспільства, довкілля та молодіжно

го життя. Поміж іншим, вважається за
доцільне розширити програму озна

йомчих поїздок до Європарламенту,
щоб громадяни країн
сусідів могли
більше дізнатися про демократичну
культуру його роботи. Пропонується
також створити спеціальний Європей

ський фонд, який оперативно й гнучко
надавав би підтримку ініціативам із
розвитку парламентської демократії у
країнах
сусідах ЄС. 

Політика сусідства охоплює Алжир,
Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Єги

пет, Грузію, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лі

вію, Молдову, Марокко, Сирію, Туніс, Ук

раїну та Палестинську Автономію. 

Комісар ЄС  із зовнішніх зв'язків та політики
сусідства Беніта Ферреро�Вальднер
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ЄВРОПАРЛАМЕНТ ВІДХИЛИВ БЮДЖЕТ 2007�2013 РОКІВ
Як відомо, на самміті у грудні представники ЄС
знайшли порозуміння щодо майбутнього бюджету..
Воно стало результатом компромісу між Великою
Британією з одного боку та Францією і низкою
країн<нових членів ЄС з іншого. 

О
днак Європарламент вимагає збі

льшення видатків бюджету. Сам

міт ЄС у грудні минулого року узго

див видатки шестирічного бюдже


ту у розмірі 862,4 млрд. євро, тоді як у
червні 2005 року Європарламент пропо

нував затвердити видатки у розмірі 975
млрд. євро. 

"Ми розраховуємо на конструктивні
переговори і на те, що порозуміння нас

тане так швидко, як це можливо" — оці

нює ситуацію речник Комісара ЄС із пи


тань бюджету Роберт Солтик. Він заува

жив, що такої ж позиції дотримується і
Австрія, яка головує в Євросоюзі у пер

шому півріччі ц.р.

Рішення Європарламенту, який вва

жає, що грудневий бюджетний компроміс
не дозволяє ЄС реалізувати його амбіції,
не означає, що Європарламент готовий аб

солютно відкинути бюджет. Як повідом

ляє інформаційний портал Onet, у рішенні
Європарламенту висловлюється готов

ність до подальших переговорів для збіль


шення видатків ЄС на кілька мільярдів. 
Зберігає спокій щодо рішення Євро


парламенту і Австрія. "Парламент не є
машинкою для натискання кнопок. Я був
би здивований, якби він одразу прийняв
бюджет", — каже канцлер Австрії Воль

фганг Шюссель. Водночас, він висловив
сумнів щодо можливості значно збіль

шити видатки бюджету. Більше шансів,
на його думку, збільшити еластичність
бюджету, наприклад, може йтися про
кошти, які не витрачаються з бюджету
ЄС і за існуючим механізмом поверта

ються до національних бюджетів.  

Мають відбутися переговори щодо
бюджету між Австрією, як головуючою
країною, а також між ЄК і ЄП. Сторони
розраховують знайти спільну позицію на
початку квітня. 

КОНТРОЛЬ ФОНДІВ ЄС
Європейська Комісія
завершила роботу з
проектування Плану Дій
стосовно контролю
фондів ЄС.
Європейська Комісія,
Парламент, Рада й Суд
Аудиторів повинні
працювати разом. 

У
сі установи ЄС звернули увагу на
необхідність вироблення чіткої
структури фінансового контролю
ЄС, яка повинна бути прозорою та

вільною від корупції. Рада ECOFIN пред�

ставила детальні побажання різних країн
ЄС. Найвищі інституції аудиту в країнах
ЄС надали конструктивні спільні пропо�

зиції щодо власної ролі в процесі контро�

лю над використанням фондів ЄС.
Віце
президент Єврокомісії з питань

адміністративної реформи, аудиту та бо

ротьби з корупцією Сіім КАЛЛАС наголо

сив: "План Дій у вичерпній формі конкре

тизує необхідні дії. Комісія звертається
до інших установ із закликом підтримати
План Дій. Нам потрібно зробити це ра

зом, щоб зміцнити довіру громадян ЄС у
те, що здійснюється чітке та прозоре уп

равління фондами ЄС".

Оскільки більша частина Фондів ЄС
витрачається за спільними угодами з від

повідними установами країн ЄС, необхід

но ввести певні законодавчі зміни протя

гом періоду впровадження Плану Дій
(2007
2013), гармонізувати контрольні
принципи і стандарти. 

ПОГЛЯД 
У 2006 РіК

Є вропейський Парламент теж
визначає пріоритетні зав#

дання для себе, адже рік, що по#
чався, обіцяє бути для ЄС неп#
ростим та сповненим дискусій
про майбутнє. 

Передусім, знову постане пи#
тання про подальшу долю Євро#
пейської Конституції, процес ра#
тифікації якої було призупинено
після невдалих голосувань у
Франції та Нідерландах. 

Навесні Румунія та Болгарія
мають скласти звіт про свою
підготовку до вступу в ЄС (він
запланований на 1 січня 2007
року). 

У контексті проголошеного
нещодавно Європейського року
мобільності робітників, Євро#
парламент розгляне питання
про те, щоб робітники, які пра#
цюють за кордоном, мали право
на пенсію. 

Енергозбереження, що його
було проголошено пріоритетом
Австрії під час головування в ЄС,
також стане предметом жвавих
обговорень.

Віце�президент Єврокомісії з питань адміністративної
реформи, аудиту та боротьби з корупцією Сіім КАЛЛАС
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ЕКСПЕРТИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОЕКТ
ДОБУДОВИ «ОДЕСА�БРОДИ»
Питання добудови нафтогону "Одеса<Броди" 
стає дедалі актуальніше, в тому числі і в контексті
бажання Європи диверсифікувати шляхи
постачання енергоносіїв та зменшити
енергетичну залежність від Росії.  

Т
ристороння робоча група з експер

тів Європейської Комісії, Польщі й
України наприкінці січня 2006 року
в Брюсселі (Бельгія) презентувала

перший варіант техніко
економічного
обґрунтування (ТЕО) добудови нафтоп

роводу "Одеса
Броди" до польського міс

та Плоцьк. Як заявив заступник голови
правління ВАТ "Укртранснафта" Михайло
ГОНЧАР, презентація бізнес
плану в
Польщі показала, що проект "Одеса
Бро

ди
Плоцьк" визнаний життєздатним.

Як відомо, у травні 2003 року Кабінет
Міністрів України, Рада Міністрів Респуб

ліки Польща і Європейська Комісія під

писали спільну декларацію "Підтримка

проекту Євразійського нафтотранспор

тного коридору". В рамках цієї декларації
була створена тристороння робоча група
експертів ЄС
Україна
Польща для роз

робки Системи транспортування нафти
"Одеса
Броди
Плоцьк".

Упродовж подальших місяців група
експертів, яка фінансується ЄС, працю

ватиме спільно з фахівцями ВАТ "Укр

транснафта" і польсько
українського під

приємства "Сарматія" над реалізацією
трьох головних завдань: 

наданням допомоги щодо посилення
комерційної експлуатації існуючої
інфраструктури для транспортування
каспійської нафти в Європу; 

розробкою юридичних і фінансових
механізмів для забезпечення прозо

рого й прибуткового функціонування
цього коридору; 
завершенням технічних досліджень
будівництва нафтопроводу до Плоць

ка за технічними й екологічними
стандартами ЄС.
Питання розвитку інфраструктури для

забезпечення диверсифікації поставок
нафти й газу було узгоджено в рамках
Плану дій ЄС
Україна (пункт 53), який був
підписаний 21 лютого 2005 року. Відпо

відно, будівництво нафтотранспортного
коридору "Чорне море — Україна —
Польща" є ключовим інфраструктурним
проектом у політиці ЄС і України в питан

нях безпеки поставок нафти, а також по

силення інтеграції енергетичної інфрас

труктури ЄС і України. 19 грудня 2005 ро

ку робоча група провела презентацію пер

шого варіанта ТЕО добудови "Одеса
Бро

ди" до Плоцька у Варшаві (Польща). 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ: ПРОГНОЗИ НА МАЙБУТНЄ
Комісар ЄС із питань енергетики Андріс Пієбалгс
підкреслив необхідність нагальних дій для того,
щоб гарантувати безпечне енергопостачання
Європи в найближчому майбутньому. Він відвідав
"Дослідницький сайт із питань енергетики", 
офіс якого знаходиться в м. Петтен (Нідерланди). 

Г
олландські аналітики з м. Паттен
мають більш ніж 50
літній досвід
утілення фундаментальних дослід

жень на практиці.

Сьогодні ЄС імпортує 50% енергії,
цей показник зросте до 70% у най

ближчі 25 років. Пан Пієбалгс висло

вився за дослідження всіх джерел
енергії й призвав до більш ефективно

го збереження та використання енерго

носіїв. За оцінками експертів, ЄС пови

нен економити щороку як мінімум 20%
із реальних обсягів енергоспоживання.
Наукові центри, подібні до центру в м.
Петтен, оцінюють проблеми в секторі
енергетики, із якими може зіткнутися
ЄС, і допомагають визначити безпечну,
конкурентноздатну і сталу європейську

політикою в галузі енергетики.
Пан Пієбалгс наголосив, що співпра


ця партнерів із державного й приватного
секторів з Об'єднаним дослідницьким
центром ЄК (Інститутом енергетики) за

безпечує цінні експертні оцінки в різних
областях енергетики — від ядерної до
найсучасніших способів використання
природних сил. Комісар ЄК відвідав ла

бораторію сонячних батарей, реактор
дослідження швидкісних потоків, озна

йомився з новітніми водневими техноло

гіями, в тому числі оглянув нові пристрої
для аналізу палива. Він також мав бесіди
з експертами Голландського центру дос

ліджень (ECN), Об'єднаного дослідниць

кого центру й Центру ядерних експертиз
та досліджень. 

ДЕПУТАТИ ЄС
ЗВИНУВАТИЛИ
РОСіЮ У
ВИКОРИСТАННі
"ГАЗОВОї
ЗБРОї"

Є вропейські парламентарії
звинуватили Росію в прово#

куванні нещодавньої енергетич#
ної кризи з Україною в політич#
них цілях. 

Зокрема, польський депутат
Марек Сівець, виступаючи на за#
сіданні комітету Європейського
парламенту із зовнішніх зв’язків,
заявив, що Росія вперше викорис#
тала в таких масштабах проти ЄС,
як він висловився, "газову
зброю". 

Голландський депутат Каміл
Ерлінгс, у свою чергу, заявив, що
Європа потребує альтернативних
джерел енергії.
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Т
ак, відзначив він, у сучасному світі
порушення енергетичної безпеки
одного з членів ланцюга негайно
відбивається на енергобезпеці його

партнерів. От чому таке важливе поси

лення трансатлантичної співпраці саме в
цій сфері, підкреслив глава ЄК. 

На думку Ж.М.Баррозу, Європа ста

ла дуже залежною від поставок нафти
і газу з нестабільних в геополітичному
відношенні регіонів світу. Так, в даний
час ЄС імпортує близько 50% спожи

ваних енергоресурсів, і надалі ситуація
тільки погіршає: за прогнозами голови
ЄК, до 2030 р. цей показник при ни

нішніх темпах зростання попиту і спо

живання досягне 70%. Вже зараз ЄС є

найбільшим у світі споживачем енер

горесурсів. 

Ж.М.Баррозу закликав до терміно

вого виправлення ситуації, що склалася.
"Світ вступив у нову енергетичну еру.
Ми більше не можемо сприймати без

печні і надійні енергопоставки як да

ність", — підкреслив він. Новорічні події
з протистоянням із приводу поставок
газу між Росією і Україною, на думку го

лови ЄК, зайвий раз підкреслили гос

троту даної проблеми. 

Нагадаємо, відключення поставок га

зу Україні в період новорічних свят з бо

ку ВАТ "Газпром" викликало зниження
об’ємів експортних поставок газу в низку
країн Європи. 

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
закликав США і Європейський Cоюз до зміцнення
співпраці у сфері енергетичної безпеки.

ГАЗ У ЦИФРАХ

З а даними Міжнародного енерге#
тичного агентства, на січень 2004

року розвідані світові запаси природ#
ного газу становили 180 трильйонів
кубометрів, і були сконцентровані
переважно на Близькому Сході (71,6
трильйонів кубометрів) та у Росії
(56,7 трильйонів кубометрів). 

Власні розвідані запаси Європи ста#
новлять лише 6,6 трильйонів кубомет#
рів. Основні шляхи постачання газу до
країн Європейського Союзу здійсню#
ються з Росії через Бєларусь (25 мі#
льярдів кубометрів) та Україну (близь#
ко 140 мільярдів кубометрів). 93 мі#
льярдів кубометрів природного газу
надходить з Норвегії, ще 50 — із Нідер#
ландів, і 60 — із Північної Африки. 

За експертними оцінками, сьогодні
Росія постачає у ЄС 140#150 мільярдів
кубометрів газу, із яких близько 80%
(за іншими оцінками — до 90%) прохо#
дить через Україну. Естонія, Фінлян#
дія, Латвія, Литва, Словаччина та Сло#
венія залежать від російських поста#
вок газу на 100%, Польща — на 91%,
Угорщина — на 90%, Австрія — на
83%, Греція — на 82%, Чехія — на 74%,
а ЄС у середньому — на 44%. 

У планах диверсифікації постачан#
ня газу до ЄС — скорочення частки Ро#
сії до 27,5%, забезпечення видобутку
такої ж частки у Норвегії та Нідерлан#
дах, надходження 15% газу з Північної
Африки і 10% — через 4#й газотран#
спортний коридор із Близького Сходу.

ЄВРОПА НЕ МАє
СИГНАЛіВ ВіД
ГАЗПРОМУ

К омісар ЄС з енергетики Андріс
Пібалгс заявив, що Єврокомісія

немає виразних сигналів від "Газпро#
му" про те, що він не відмовиться від
укладених угод. 

Про це він заявив у Брюсселі на
спільному засіданні Європарламенту
та депутатів національних парламен#
тів, присвяченому енергетичній полі#
тиці ЄС.   

Пібалгс підтвердив, що зустріч
представників ЄС та Росії відбудеть#
ся через місяць. Також на засіданні
було презентовано початок створен#
ня документу про спільну енергетич#
ну політику ЄС, робота над яким має
бути закінчена до березня ц.р. У до#
кументі будуть визначені цілі спіль#
ної енергетичної політики та план
дій щодо забезпечення енергетичної
безпеки країн ЄС, а також окреслені
технологічні засади.

США і ЄС повинні укріплювати 
співпрацю у сфері енергобезпеки

А
встрія, Чехія, Польща, Словаччина,
Словенія та Угорщина прийняли рі

шення запропонувати Єврокомісії
розглянути пропозиції щодо енер


гетичної політики ЄС. Також мова йде
про проект газопроводу з Адріатики до
Угорщини. Він мав би довжину понад 1
тис. км., і забезпечив би поставки газу з

Північної Африки та Близького Сходу до
Європи. Його будівництво коштувало би
понад 4 млрд. євро і було би частково
фінансовано Євросоюзом.  

На 14 березня призначена нарада мі

ністрів енергетики країн ЄС щодо питань
диверсифікації поставок та вироблення
спільної енергетичної політики. 

Вісім країн Центральної та Східної Європи 
разом шукають альтернативу російським
енергетичним поставкам. 

ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХIДНА ЄВРОПА 

ШУКАЄ 
ЕНЕРГЕТИЧНУ 

АЛЬТЕРНАТИВУ

ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХIДНА ЄВРОПА

ШУКАЄ 
ЕНЕРГЕТИЧНУ 

АЛЬТЕРНАТИВУ
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Бiологiчне паливо –
паливо майбутнього 

Європейський Комісар із питань енергетики
Андріс Пієбалгс урочисто відкрив стенд
біологічного палива "Biofuels" на брюссельському
мотор<шоу в присутності принца Бельгії Лорана.
Пан Пієбалгс приїхав із штаб<квартири
Європейської Комісії у Берлеймоні до місця зустрічі
в автомобілі, який використовує паливо, що на
85% складається з біоетанолу.

7
грудня Єврокомісія прийняла де

тальний план дій, розроблений з ме

тою збільшення використання енер

гії від лісового та сільського госпо


дарств, а також від переробки вторинних
матеріалів (відходів). Мета цього перспек

тивного плану полягає в зменшенні євро

пейської залежності від імпорту енергії,
зменшенні обсягів газових викидів, збере

женні робочих місць у сільській місцевос

ті та зміцненні лідерства технологій країн
ЄС у цих секторах економіки. "Пропаганда
транспортних засобів, що працюють на бі


ологічному паливі, — це практична відпо

відь на проблему високих цін на нафту.
Подібні заходи підтверджують відданість
нашим зобов'язанням з охорони екології",
— зауважив Андріс Пієбалгс.

Історія питання

Барометр біологічного палива. Сьо

годні частка споживання біологічного
палива в Європі оцінюється в 1%. Проте,
ймовірно, ця цифра швидко зросте, тому
що Європейська Комісія видала спеці


альну директиву, визначивши відповідні
завдання: збільшити використання біо

логічного палива відповідно до 5.75%
протягом 2005
2010 років,.

У 2003 році в Євросоюзі було вироб

лено 1743500 тонн біологічного палива,
переважно біодизелю та біоетанолу, а це
відповідає майже 26.1% зростання порів

няно з 2002 роком. У цьому секторі пере

вага значною мірою належить біодизелю.
Цей вид палива складає 82.2% європей

ського виробництва біологічного палива.

Біодизель. Євросоюз — головний ре

гіон світового розвитку сектору біоди

зельного пального. У 2003 році в Європі
було вироблено загалом 1434 000 тонн
цього палива, а це означає середньорічне
збільшення в 34.5%, що в 26 разів більше
обсягів 1992 року. Протягом наступних
трьох років, відповідно до вимог директи

ви ЄК щодо біологічних палив, потрібно
буде створити численні нові потужності.

Першість у виробництві біодизелю на

лежить Німеччині — 715 000 тонн. Стрім

кий розвиток біодизельного сектору в Ні

меччині пояснюється кількома чинника

ми: сприятливим законодавством, відсут

ністю квот, низькими цінами на рослинні
продукти та високими цінами на дизельне
паливо. Франція, яка займала перше міс

це до 2001 року, виробила 357 000 тонн у
2003 році, випередивши серед інших кра

їн ЄС, зокрема, Італію (273 000 тонн).

Сектор етанолу. Європейське вироб

ництво етанолу дорівнювало 309 500
тонн у 2003 році, порівняно з 317 300
тонн в 2002 році, тобто спостерігалося
зменшення виробництва на 2.5%. Це
зменшення пояснюється тим фактом,
що сільське господарство Франції пос

траждало від посухи. Низькі показники
збору врожаю з гектара, особливо коре

неплодів і злаків, призвели до зниження
показників з 90 500 тонн до 77 200 тонн. 

Виробивши 180 000 тонн етанолу, Іс

панія очолила рейтинг виробників у Єв

ропі. Швеція вийшла на третє місце (52
300 тонн). 

Комісар ЄС із питань
енергетики Андріс Пієбалгс
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ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ
В ЄВРОСОЮЗІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД
ДЕМОКРАТИЧНОСТІ ВИБОРІВ 
Якими є перспективи та пріоритети співпраці
України та Євросоюзу у найближчому
майбутньому? Надзвичайний і Повноважний
посол Австрії Міхаель МІІСС пов'язує перспективи
членства України в Європейському Союзі з
проведенням демократичних парламентських
виборів 2006 року. 

Н
а переконання посла, дуже важли

вим є процес виконання Плану дій
Україна
ЄС. Саме в період голову

вання Австрії у Євросоюзі відбу


деться перша оцінка виконання цього
плану. Як відзначив М.МІІСС, "під час
самміту Україна
ЄС у грудні ми дійшли
висновку, що Київ успішно просувається
цим шляхом. Якщо й надалі будуть вико

нуватися вимоги плану, то й офіційна
оцінка його виконання буде позитивною.
Це стане першим сигналом про те, що
Україна справді серйозно сприймає від

носини з Європейським Союзом". 

"Другим серйозним сигналом, — заз

начає посол Австрії, — стануть парла

ментські вибори у березні наступного
року. Вони мають відбутися чесно, про

зоро й справедливо, в чому особисто я
сумніву не маю, але саме процес перед

виборної кампанії буде важливим". 

Водночас, посол не погодився з тим,
що велике значення для євроінтеграцій

них прагнень матиме не тільки перебіг пе

редвиборної кампанії і те, як проходитиме
саме голосування, а й те, яку політику, в
тому числі зовнішню, проводитимуть пар

тії, що потраплять до парламенту.

"Тут я з вами не погоджусь, — сказав
М.МІІСС. — Дуже важливий сам перебіг
виборів. Вони мають відбутися чесно,
справедливо, згідно із законом. За цим
процесом також слідкуватимуть міжна

родні спостерігачі. А яка з партій перемо

же і як буде виглядати наступний уряд,

прогнозувати важко — ми не є провид

цями. Я вважаю, що будь
який уряд піс

ля виборів буде продовжувати політику
інтенсивного наближення до Європи, ад

же це в інтересах України". 

Також посол вважає, що не потрібно
ніяких додаткових сигналів, заяв від ЄС
про те, що Україна в майбутньому зможе
стати повноправним членом Євросоюзу.

За словами М.МІІССА, "це питання чіт

ко врегульоване у самому Договорі про
створення Європейського Союзу. У Статті
49 зазначено, що кожна європейська краї

на, яка відповідає певним критеріям, має
право подати заяву на вступ до Євросоюзу.
Ця перспектива існує апріорі, без будь
я

ких додаткових сигналів, і ніхто не має пра

ва позбавити цієї перспективи європейські
країни, що бажають приєднатися до ЄС". 

Австрія одним із пріоритетів у відно

синах ЄС і України вважає підписання
угоди про спрощення візового режиму,
вважає посол.

М.МІІСС зазначив, що стратегічне зав

дання Австрії під час головування в ЄС у
першому півріччі наступного року — від

новлення динаміки в Євросоюзі та віднов

лення довіри громадян до нього. Ці пріо

ритети повинні бути реалізовані в кон

кретних сферах. "Одним із наших завдань
є наближення до Євросоюзу Західних
Балкан: Албанії, Боснії та Герцеговини,
Сербії та Чорногорії, Хорватії. Ще один
пріоритет, який стосується й України, —
це Європейська політика сусідства". 

Як відзначив М.МІІСС, оскільки членс

тво України в ЄС поки не стоїть на поряд

ку денному, завдання полягає в тому, щоб
забезпечити якомога більший рівень її ін

теграції у європейський простір. Одним із
пріоритетів стосовно України, мабуть, ста

не підписання угоди про спрощення візо

вого режиму. Якщо Україні у першому пів

річчі 2006 року вдасться стати членом
Світової організації торгівлі, то наступним
пріоритетом стане обговорення угоди про
вільну торгівлю — це може відбутися під
час головування Австрії в ЄС.

Головування Австрії у Євросоюзі буде
особливо сильне ще й тим, що одну із
провідних посад у Європейській Комісії
— посаду Комісара із зовнішніх зносин
та політики сусідства — обіймає колиш

ня міністр закордонних справ Австрії Бе

ніта ФЕРРЕРО
ВАЛЬДНЕР.  

(За матеріалом УНІАН 
та  інтерв`ю газеті "День")

МіСТА ЄС
МАЮТЬ СТАТИ
КРАЩИМИ 

11 січня Європейська Комісія
ухвалила "Стратегію з місь#

кого середовища". Вона має допо#
могти європейцям зробити свої
міста комфортнішими та безпеч#
нішими для мешкання. 

Поліпшити якість міського се#
редовища Стратегія пропонує дво#
ма шляхами: розширюючи кон#
сультації з усіма зацікавленими
сторонами, наприклад, мешканця#
ми та будівельними організація#
ми, та виробивши спільний підхід
національної, регіональної та міс#
цевої влади до розвитку міст.
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ЄВРОПА БІЛЬШЕ КУПУЄ, НІЖ ПРОДАЄ
У листопаді 2005 року дефіцит торгового балансу
в євро<зоні становив 2.3 млрд. порівняно з
надлишком у 2.6 млрд. в листопаді 2004 року.
Баланс жовтня 2005 року був + 0.6 млрд.,
порівняно з + 4.9 млрд. в жовтні 2004 року. У
листопаді 2005 року, порівняно з жовтнем 2005
року, експорт збільшився на 4.0%, імпорт — на 3.0%.

У
листопаді 2005 року торгівлельний
баланс в ЄС
25 мав дефіцит у 

14.3 млрд., порівняно з 
 8.5
млрд. в листопаді 2004 року. У

жовтні 2005 року баланс склав 
 11.1
млрд., порівняно з 
 7.1 млрд. в жовтні
2004 року. У листопаді 2005 року, порів

няно з жовтнем 2005 року, експорт
збільшився на 3.0%, імпорт — на 1.8%.

Дефіцит енергоспоживання значно
зріс — 
 177.4 млрд. за січень
жовтень
2005 року, порівняно з 
 119.4 млрд. за
той же період 2004 року. Прибуток у сек

торі машинобудування і транспортних
засобів зріс — + 85.8 млрд., порівняно з
+ 66.7 млрд. Прибуток у секторі хімічної
промисловості також зріс — + 57.6
млрд., порівняно з + 54.0 млрд.

Обсяг торгівлі з Японією залишився
незмінним, імпорт зменшився — 
3% у
січні
жовтні 2005 року, порівняно з тим
же періодом 2004 року. Обсяги торгівлі
з головними партнерами ЄС зросли.
Найістотніші збільшення було зареєс

тровано в експорті до Індії (+25%), Ро

сії (+23%), Південної Кореї (+12%) і
Норвегії (+11%), в імпорті з Росії
(+33%), Китаю (+23%), Норвегії (+19%)
та Індії (+17%).

Торгівля ЄС
25 характеризувалася збі

льшенням частки США (+ 71.6 млрд. у січ

ні
жовтні 2005 року, порівняно з + 62.6
млрд. за той же період 2004 року) і Швей

царії (+ 13.4 млрд., порівняно з + 11.0
млрд.). Торгівельний дефіцит ЄС
25 зріс із
Китаєм (
 85.7 млрд., порівняно з 
 63.6
млрд.), Росією (
 41.3 млрд., порівняно
з 
 28.3 млрд.) і Норвегією (
 25.9
млрд., порівняно з 
 20.0 млрд.), і змен

шився з Японією (
 23.9 млрд., порівня

но з 
 25.8 млрд.).

Найбільший прибуток спостерігався в
Німеччині (+ 135.9 млрд. в січні
жовтні
2005 року), Нідерландах (+ 29.1 млрд.),
Ірландії (+ 28.3 млрд.) і Швеції (+ 13.8
млрд.). Найбільший дефіцит було зареєс

тровано у Великій Британії (
 80.7
млрд.), Іспанії (
 59.9 млрд.), Греції 
(
 24.5 млрд.) і Франції (
 24.2 млрд.). 

ІНФЛЯЦІЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ
У грудні 2005 року річна інфляція в євро<зоні
становила 2.2% (2.3% у листопаді цього року). Рік
тому відповідний показник становив 2.4%. У грудні
щомісячна інфляція складала 0.3%.

Річна інфляція в ЄС<25 складала 2.1% у грудні
2005 року (2.2% у листопаді). Роком раніше цей
показник становив 2.4%. Щомісячна інфляція
складала 0.3% у грудні.

Інфляція в країнах ЄС. У грудні 2005
року найнижчі річні показники інфля

ції спостерігалися в Польщі (0.8%),
Фінляндії (1.1%), Швеції (1.3%), на
Кіпрі (1.4%), найвищі — в Латвії
(7.1%), Словаччині (3.9%), Іспанії
(3.7%) і Естонії (3.6%). Порівняно з
листопадом 2005 року, показники річ


ної інфляції зросли в десяти країнах
ЄС, залишилися незмінними в трьох і
зменшилися в одинадцяти країнах.
Найнижчі середні річні показники на
грудень 2005 року було зареєстровано
у Фінляндії й Швеції (0.8%), Нідерлан

дах (1.5%), Чеській Республіці (1.6%) і
Данії (1.7%); найвищі — в Латвії

(6.9%), Естонії (4.1%), Люксембурзі
(3.8%), Греції та Угорщині (3.5%).

Єврозона. Головними складовими з
найвищими річними показниками інф

ляції у грудні 2005 року були: нерухо

мість (5.1%), транспорт (4.5%), алко

голь і тютюн (2.7%). Найнижчі річні нор

ми спостерігалися в секторі комунікацій
(
2.8%), туризму й культури (0.1%) та
легкої промисловості (0.3%). Найвищі
щомісячні показники було зареєстрова

но в таких секторах, як туризм і культу

ра (2.4%), готельний і ресторанний біз

нес (1.0%), найнижчі — легка промис

ловість (
0.6%) і комунікації (
0.4%).
Найвищі висхідні тенденції мали святко

ві заходи (+0.21) і послуги (+0.07), най

нижчі — паливо для транспорту (
0.08) і
легка промисловість (
0.07). 

ІНФЛЯЦІЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ
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Порівняння по роках. У листопаді 2005
року, порівняно з листопадом 2004 року,
виробництвом основної продукції зросло
до 4.1% у єврозоні і до 3.5% в ЄС
25.
Проміжних товарів — 3.5% і 3.0% відпо�
відно. Виробництво споживчої продукції
довготривалого застосування зросло на
2.7% у євро
зоні й на 2.1% в ЄС
25. Ви�
робництво у секторі енергетики зросло
на 1.3% у євро
зоні, зменшилося на
0.2% в ЄС
25. Виробництво товарів ко�
роткочасного застосування збільшилося
на 0.5% і 0.7% відповідно.

У листопаді 2005 року серед країн ЄС
промислове виробництво зросло в
дев'ятнадцяти країнах і зменшилося в
трьох. Найвищі показники зростання —
в Литві (+14.8%), Ірландії (+14.7%), Есто

нії (+10.5%) і Польщі (+8.5%), найнижчі
— у Фінляндії (
3.4%), Великій Британії
(
2.5%) й Бельгії (
1.2%). 

Порівняння по місяцях. У листопаді
2005 року, порівняно з жовтнем, вироб�
ництво в енергетичному секторі зросло
на 3.6% у євро
зоні й на 2.5% в ЄС
25.

Виробництво товарів збільшилося відпо�
відно на 1.4% і 1.2%. Випуск засобів ви�
робництва зріс на 1.4% у євро
зоні й на
0.9% в ЄС
25. Випуск споживчих товарів
довготривалого застосування зріс на
1.3% й 0.9% відповідно. Виробництво то�
варів короткочасного застосування
зменшилося на 0.3% у євро
зоні й на
0.2% в ЄС
25.

У листопаді 2005 року індустріальне
виробництво зросло в 15 країнах ЄС і
зменшилося в шести. Найвищі показни

ки зростання було зафіксовано в Ірландії
(+10.6%), Литві (+9.5%), Нідерландах
(+5.0%) і Португалії (+3.5%), найнижчі —
у Фінляндії (
1.6%), Угорщині (
0.7%) і
Люксембурзі (
0.6%).

РОЗРОБЛЕНО
іНДИКАТОР
ЕКОНОМічНОї
СИТУАЦії

Г енеральний директорат з еконо#
мічних і фінансових справ розро#

бив щомісячний індикатор, який
уможливлює чітку й ранню оцінку
економічної ситуації. Індикатор було
розроблено, для того, щоб покращи#
ти розуміння процесів, що відбува#
ються у підприємницькому середо#
вищі єврозони. 

В основу індикатора покладено
п'ять зведених результатів опиту#
вань, проведених у промисловості.
Відтак, високе значення індикатора
вказує на здорову ситуацію, а низьке
— на несприятливий підприємниць#
кий клімат. Різкий "стрибок" чи "па#
діння" індикатора вказують на зрос#
тання чи спад підприємницької ді#
яльності і на покращення чи погір#
шення підприємницького клімату. 

Оцінки стану підприємницького
клімату в єврозоні відтепер можна
читати в Інтернеті. Щомісячні дані
публікуватимуться на сайті Гене#
рального директорату з економічних
і фінансових справ. 

ПРИБАЛТИКА 
У ЛіДЕРАХ
РОСТУ ТОРГіВЛі

У листопаді 2005 року, порівняно
з листопадом 2004 року, об'єм

роздрібної торгівлі зріс на 0.3% у єв#
розоні та на 1.4% в ЄС#25. Порівняно
з жовтнем 2005 року, роздрібний ко#
мерційний індекс знизився на 0.1% у
єврозоні та зріс на 0.4% в ЄС#25. 

У листопаді 2005 року, порівняно
з листопадом 2004 року, роздрібна
торгівля продуктами харчування, на#
поями та тютюновими виробами
зменшилася на 0.2% у єврозоні та
зросла на 1.0% в ЄС#25. У секторі не#
харчових продуктів ці показники
склали 0.7% та 1.7% відповідно. 

Серед країн ЄС роздрібна торгова
в цілому зросла в Латвії (+20.6%),
Литві (+17.7%), Словаччині (+10.2%),
Польщі (+9.9%), Швеції (+8.9%), Сло#
венії (+8.5%), Данії (+5.8%), Фінлян#
дії (+5.1%), Великій Британії (+1.9%),
Португалії (+1.4%), Франції (+0.5%),
Іспанії (+0.1%) та зменшилася у Бель#
гії (#4.1%), Люксембургу (#2.9%) та
Німеччині (#0.6%).

ЗА РІК ВИРОБНИЦТВО
У ЄВРОПІ225 ЗРОСЛО
НА 3,5%

К ількість людей, що не малі роботи,
у грудні була стабільною й стано#

вила 8.4 % у EU25 та 8.5 % у єврозоні.
Нагадаємо, що в грудні 2004 року ці
цифри дорівнювали 8.8 %.

У грудні 2005 найнижчі рівні без#
робіття були зареєстровані в Ірландії
(4.3 %), Данії (4.4 %), Нідерландах (4.7
%), Великобританії (4.9 % у жовтні) і
Австрії (5.2 %). Показники безробіття
були найвищі в Польщі (17.2 %), Сло#
ваччині (16.1 %), Греції (10.1 % у тре#
тій чверті 2005), Німеччині (9.5 %) і
Франції (9.2 %). 

Найбільші відносні падіння були
отримані в Литві (з 10.2 % до 6.8 %),
Естонії (з 8.7 % до 6.7 %), Іспанії (з
10.3 % до 8.5 %), Латвії (з 10.0 % до
8.3 %) і Данії (з 5.2 % до 4.4 %). Найви#

щі відносні збільшення були зареєс#
тровані в Люксембурзі (з 5.0 % до 5.6
%), Угорщині (з 6.6 % до 7.3 %), Вели#
кобританії (з 4.6 % у жовтні 2004 до
4.9 % у жовтні 2005) і Португалії (з
7.1 % до 7.5 %).

Рівень безробіття для чоловіків
упав із 7.6 % до 7.2 % у єврозоні  між
груднем 2004 і груднем 2005 і з 8.1 %
до 7.6 % у EU25. Жіноче безробіття
зменшилося з 10.3 % до 9.9 % у євро#
зоні та з 10.1 % до 9.7 % у EU25. Єв#
ростат оцінює, що у грудні 2005 12.2
мільйонів чоловіків і жінок були без#
робітними в єврозоні та 18.6 мільйо#
нів у EU25.

У грудні 2005 рівень безробіття у
США був 4.9 %, а у Японії становив
4.4 %.

РіВЕНЬ БЕЗРОБіТТЯ В ЄВРОПі 
В ГРУДНі 2005
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Великий рік 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКИ
З початком нового року Генеральний 
директорат із дослідницької роботи оголосив 
про підготовку широкомасштабної Сьомої Рамкової
програми (FP7). 

Ц
е найбільш тривала і амбітна прог

рама серед програм, спрямованих
на розвиток досліджень та іннова

цій у ЄС. Замість звичних чотирьох

її заплановано на сім років. Окрім утілен

ня нововведень програма має продовжи

ти розвиток попередніх напрямків, зок

рема — інвестування у дослідницьку
інфраструктуру, розвиток транскордон

них дослідницьких мереж у сфері меди

цини, багаторічні соціологічні дослід

ження, що охоплюють різні країни тощо. 

ЕС вважає науку й дослідження осно

вою досягнення своєї мети — до 2010
року перетворити Європу на найдинаміч

нішу і найбільш конкурентоспроможну
економіку світу. Ця мета, визначена Ліса

бонською стратегією 2000 року, із мину

лого року набула нового звучання, коли
Єврокомісія закликала дати новий пош

товх зусиллям, спрямованим на створен


ня "більшої кількості кращих робочих
місць у більш динамічній, інноваційній і
привабливій Європі". 

Упродовж наступних років одним із
ключових пріоритетів ЕС стане так зва

ний "трикутник знань", тобто вироблен

ня, передача й використання знань через
дослідження, освіту, професійне навчан

ня та інновації. Основними галузями дос

лідницької роботи будуть: охорона здо

ров'я, біотехнології, харчова промисло

вість та сільське господарство, інформа

ційне суспільство, нанотехнології, мате

ріали та виробництво, енергетика, дов

кілля, транспорт, соціально
економічні
дослідження, а також безпека й космос. 

Цього року нова Рамкова програма
має пройти перше читання у Європарла

менті, читання у Раді ЄС, а також міжін

ституційні дебати щодо Європейської
програми досліджень у галузі безпеки. 

П опри великі обсяги дослідниць#
кої роботи і значні інформаційні

ресурси, використання результатів
досліджень у сфері довкілля не є дос#
татнім, — переконані у Генеральному
директораті з питань довкілля. 

Відтак, Генеральний директорат
започаткував Службу оповіщення,
яка поширюватиме повідомлення
про нові результати досліджень, що
можуть бути корисні як для прийнят#
тя політичних рішень, так і для еко#
логічної просвіти та інформування
широкої громадськості. 

Новини досліджень у сфері дов#
кілля розсилатимуться щотижня, а
на сайті Генерального директорату з
питань довкілля можна завжди знай#
ти інформацію про результати дос#
ліджень, фінансованих у рамках про#
ектів ЕС та інших ініціатив, реалізо#
ваних на місцевому, регіональному і
загальноєвропейському рівнях.

МАЙБУТНє ЄС:
ШКОЛА В
ІНТЕРНЕТі

П онад 11300 початкових та серед#
ніх шкіл, що охоплюють учнів різ#

ного віку та всі офіційні мови ЄС, вже
взяли участь у програмі з електронної
співпраці з початку 2005 року. 

Про це було повідомлено 13 січня
на конференції у Лінці (Австрія), де бу#
ло підсумовано надбання першого ро#
ку дії програми. Там само було заявле#
но про те, що вона є головною ініціати#
вою Європейської програми електрон#
ного навчання. "Як бачимо, у стислі
терміни можна досягти феноменаль#
них результатів", — коментує Комісар з
освіти, культури та мов Ян Фіґель.

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛіДЖЕНЬ У
СФЕРі ДОВКіЛЛЯ
ТЕПЕР ДОСТУПНі
ВСіМ

Комісар ЄС із охорони
навколишнього середовища
Ставрос Дімас
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Пташиний грип у Туреччині
ЄС уживає заходів щодо обмеження 
імпорту пташиного м`яса з Туреччини. 
Група досвідчених спеціалістів із різних країн
почала роботу у цій країні. 

Є
вропейська Комісія також готова
ухвалити рішення про заборону
ввозу необробленого пір'я з Азер

байджану, Вірменії, Грузії, Сирії,

Ірану та Іраку, бо ці країни межують із
східною Туреччиною, де серед свійської
птиці спалахнув вірус пташиного грипу
H5N1. Це рішення прийняте на зустрічі
постійної ветеринарної комісії (SCFCAH).
У дії залишається повна заборона на
будь
який імпорт із Туреччини живих
птахів та продукції птахівництва, яка була
прийнята на початку жовтня 2005 року.

Експерти з країн ЄС також обговори

ли ситуацію щодо нагляду за станом роз

повсюдження пташиного грипу в ЄС. З
того часу, як наприкінці жовтня було під


вищено рівень контролю, до кінця 2005
року в ЄС було перевірено на пташиний
грип близько 25 000 диких птахів. Усі
зразки аналізів засвідчили негативну ре

акцію на вірус, на сьогодні в ЄС немає
жодного повідомлення про випадки роз

повсюдження вірусу H5N1.

Турецька влада підтвердила більш
ніж 10 випадків зараження людей віру

сом пташиного грипу, стосовно ще пів

сотні випадків проводиться розслідуван

ня. Уже декілька людин померло, усі во

ни — дитини, що мали безпосередні кон

такти із хворими птахами. 

Група експертів складається з пред

ставників Всесвітньої організації охорони
здоров'я, Європейської Комісії, FAO, OIE та

ЄК ВИДІЛЯЄ КОШТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПТАШИНОГО ГРИПУ
Європейська Комісія оголосила про надання 

20 млн. на дослідження пташиного грипу. 
Кошти надаються відповідно до Шостої Програми
наукових досліджень (завершальний термін 
22 березня 2006 року). 

Ц
е допоможе продовжити дослід

ження протягом відносно коротко

го терміну та створить основу для
нових інвестицій на майбутні роки.

Програма досліджень визначена на під

ставі рекомендацій Міжнародної Органі

зації Охорони здоров'я (WHO).

Надані кошти передбачають розроб

лення вакцин для птахів, покращення ді

агностики та систем раннього поперед

ження, вивчення екології та патогенезу
інфекцій пташиного грипу, шляхів мігра

ції перелітних птахів, стійкості вірусу пта

шиного грипу, а також для покращення
оснащення національних лабораторій,

наукових потужностей ЄС та передачу
технологій третім країнам. Стосовно здо

ров'я людей, на нові кошти будуть про

водитися клінічні дослідження вакцин
проти пандемічного грипу, подальші
дослідження природи вірусу грипу та
покращення профілактичних заходів.
Надані кошти — відповідь на зростаючі
потреби у превентивних заходах охорони
здоров'я в ЄС. Ця сума — наступна за 
21 мільйоном, який уже був наданий у
рамках П'ятої та Шостої програм дослід

жень. Докладно:

http://www.cordis.europa.eu.int/lifescihealth/

80 МіЛЬЙОНіВ
єВРО НА
БОРОТЬБУ 
З ПТАШИНИМ
ГРИПОМ

Є вропейський Союз допомо#
же своїми коштами припи#

нити поширення хвороби у тре#
тіх країнах. 

На міжнародній Конференції
з пандемії пташиного та люд#
ського грипу в Пекіні 17#18 січня
Європейська Комісія запропонує
всебічну допомогу в подоланні
пташиного грипу, і насамперед —
80 мільйонів євро ґранту для бо#
ротьби з недугою в країнах, що
розвиваються. 

Очікується, що понад 90 кра#
їн та 25 організацій, які прибу#
дуть на зустріч, оголосять про
свої фінансові зобов'язання, а
також підпишуть Пекінську дек#
ларацію, що визначить шляхи
боротьби зі смертельно небез#
печним вірусом.

Європейського Центру із запобігання та
контролю над хворобами (ECDC). Досвід

чена команда вчених працює в районі спа

лаху епідемії біля міста Ван, досліджуючи
там епідеміологічну ситуацію. Ця команда
також надає консультації представникам
місцевої влади й визначає подальші потре

би у разі надання міжнародної допомоги.
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ЕКСПЕРТИ — ЗА «ІННОВАЦІЙНУ ЄВРОПУ»  
Незалежна група експертів переконує
європейських лідерів ужити радикальних заходів
для фінансування досліджень та інновацій — 
"поки не пізно". Вона закликає політичних,
бізнесових та громадських лідерів підписати 
"Пакт: дослідження та інновації", 
щоб довести свою відданість справі створення
"Інноваційної Європи".

Е
ксперти стверджують, що стан
справ на сьогодні не витримує кри

тики з точки зору глобальної конку

ренції. Щоб подолати майбутні

проблеми у виробничій та соціальній
сферах, із якими стикається Європа, пот

рібне нове бачення. Існує значна розбіж

ність між політичною риторикою про
суспільне благо та дійсністю, зокрема,
бюджетними пріоритетами. Група пропо

нує 4
рівневу стратегію, основні аспекти

якої: впровадження інновацій, зміцнення
ресурсів, збільшення структурної мо

більності, а також культурні заходи на
підтримку нововведень.

Відсутність дружньої атмосфери для
інноваційного ринку, який дозволить
розпочати випуск нової продукції й пос

луг, призводить до того, що бізнесові
структури не мають бажання інвестувати
цю сферу в Європі. 

Група експертів визначила кілька прі

оритетних областей: електронні діагнос

тичні пристрої, фармацевтична продук

ція, енергетика, навколишнє середови

ще, транспорт і логістика, безпека, циф

рові технології.

Визначене на сьогодні фінансування
в 3% — недостатнє для створення Інно

ваційної Європи. Група закликає до змін
у додатку до бюджету ЄС. Експерти заз

начають, що використання структурних
фондів — основний спосіб надання усім

регіонам їхньої частки для розвитку "ро

зумної економіки". Експерти рекоменду

ють збільшити до 20% фінансування з
цих фондів, виділені на дослідження й
інновації.

Група наголошує, що необхідно ство

рити в Європі "структурну мобільність".
Така мобільність передбачає нову пара

дигму гнучкості й адаптування людських
ресурсів, фінансів і організаційних
структур. Наприклад, Європа повинна
досягти того, щоб 10% дослідників мог

ли працювати безвідносно до кордонів
чи галузі промисловості.

Рекомендації експертів — відповідь
на ситуацію, що склалася: драматичне
падіння інвестування в капітали з ризи

ком (тільки 946 млн. у 2004 році, порів

няно з 5 370 млн. у 2002 і 9 660 млн.
у 2000 роках). Більш докладно на сайті:

http://europa.eu.int/invest�in�research

ЄВРОПА МІЖ МИСТЕЦТВОМ І НАУКОЮ
13 січня на святкуванні річниці Дельфтського
технологічного університету в Нідерландах
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
проголосив нову концепцію розвитку 
європейської культури. 

З
гідно з нею, треба збільшити фі

нансування науки і технологій.
Адже багато тенденцій у цій галу

зі, за словами пана Президента,

виглядають невтішно: ЄС інвестує в
дослідження втричі менше за Сполуче

ні Штати; студенти з Європи, що вчать

ся в США, здебільшого не хочуть по

вертатися додому. Щоб наздогнати

США у фінансуванні науково
дослід

ницької роботи, ЄС мав би витрачати
щорічно додатково 10 000 євро на кож

ного студента. 

Як сказав пан Баррозу, ЄС планує
розвивати інновації, усунути кордони
між університетами та підприємствами,
створити Європейську раду з науки, чий
щорічний бюджет сягатиме мільйона єв


ро. Очікують, що в 2009/2010 навчально

му році відкриється Європейський техно

логічний університет.

Разом з тим, Президент Баррозу
підкреслив, що не йдеться про існуван

ня науки коштом мистецтва. Відповіда

ючи на власне запитання "Нам слід
створити Європу мистецтва чи Європу
науки?", він підкреслив: "Мистецтво в
Європі зараз переживає розквіт: рекор

дні кількості людей відвідують галереї,
книжок виходить більше, ніж будь
ко

ли досі. Європа, як і завжди, вражає
культурною різноманітністю. Питання
не стоїть — "мистецтво чи наука", але
— "і мистецтво, й наука".
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ПЕСИМіЗМ 
ЩОДО ЄВРОПИ
ПЕРЕБіЛЬШЕНИЙ,
У ПОВіТРі — 
НОВі НАСТРОї

2006рік має стати роком згур#
тування Європи після

важкого й неоднозначного 2005#го.
Так вважає Високий представник ЄС
із питань спільної зовнішньої та без#
пекової політики Хав'єр Солана. Про
це він заявив на конференції "Звучан#
ня Європи". "Я бачу Європу новою
формою сили — силою добра в усьому
світі", — сказав у своєму виступі пан
Солана. "Разом ми можемо сформува#
ти новий порядок денний. Цього,
2006 року, Європа повинна працюва#
ти разом", — вважає Солана. 

ЗМіЦНЕННЯ
МЕХАНіЗМіВ
ЦИВіЛЬНОї
ОБОРОНИ

В ідтепер Єврокомісія зможе наба#
гато ефективніше долати будь#я#

ку нестачу транспортних чи ряту#
вальних засобів у зоні стихійного ли#
ха. наприкінці січня було ухвалено
низку пропозицій з цього питання. За
словами Комісара з довкілля Ставроса
Дімаса: "Відтепер цивільна оборона у
нас виходить на новий рівень. Але
нам потрібні значні кошти, щоб забез#
печити його. І тут ми розраховуємо на
розуміння з боку Європарламенту".

5 РОКіВ, ЯКі
ЗМіНЯТЬ ЄВРОПУ

П очав діяти новий стратегічний
план Європейської Комісії на

2007#2013 роки. Його мета — поліпши#
ти умови життя пересічних європей#
ських громадян, забезпечити зростання
та зайнятість. Структура програм, за
допомогою яких ЄС збирається досягти
цих завдань, передбачає участь Євро#
пейського фонду регіонального розвит#
ку, Соціального фонду та Фонду спів#
праці і відбуватиметься згідно з Ліса#
бонською стратегією. Лісабонська стра#
тегія була затверджена у 2000 році на
самміті у Португалії. Вона передбачає
перетворення ЄС у найбільш динаміч#
ну та конкурентоспроможну економіч#
ну систему світу до 2010 року.

ЄВРОПЕЙЦі ГОТОВі
ЗАОЩАДЖУВАТИ

З начна кількість європейців, а саме
47%, схвалюють рішення з питань

енергетики, які нещодавно були ухва#
лені на рівні ЄС. Водночас 37% євро#
пейців згідні з рішеннями національ#
них урядів і лише 8% прихильні до рі#
шень, прийнятих на регіональному
рівні. Такі дані опитування, надані "Єв#
робарометром", оприлюднив Комісар
Андріс Пібальґс. Так само чимало євро#
пейців вважають, що слід значно ак#
тивніше розвивати та запроваджувати
альтернативні види енергії. Значна
кількість громадян ЄС (40%) занепоко#
єні станом довкілля і готові вживати
необхідних заходів у своєму щоденно#
му побуті, щоб заощаджувати ресурси
та запобігати забрудненню довкілля.

ЗАПАЛЬНИчКИ іЗ
ЗАПОБіЖНИКАМИ
— БЕЗПЕчНі 
ДЛЯ ДіТЕЙ

Є вропейська Комісія ухвалила ви#
могу, згідно з якою всі запаль#

нички, які надходять на ринок ЄС,
повинні мати запобіжники. Комісар
ЄК із питань охорони здоров'я та за#
хисту споживачів Маркос Кіпріану
привітав рішення Комісії, яке буде
ухвалене протягом найближчих тиж#
нів. Він сказав: "Завдяки вдоскона#
ленню запальничок за допомогою не#
дорогих пристроїв, буде збережено
життя багатьох людей, насамперед
дітей. Це — суттєвий крок вперед у
захисті споживачів від пожеж, викли#
каних дітьми, які бавляться із запаль#
ничками, а це часто призводить до
опіків, матеріальних збитків і навіть
смертей. Я вітаю готовність промис#
ловців співпрацювати з Комісією та
країнами ЄС".

КіЛЬКіСТЬ СКАРГ
УКРАїНЦіВ 
ДО ЄВРОСУДУ
ЗБіЛЬШУєТЬСЯ

У 2005 році Україна посіла друге
місце за кількістю скарг до Євро#

пейського суду з прав людини. Випе#
редила її лише Туреччина. Такі дані
були оприлюднені на прес#конфе#
ренції у Страсбурзі. 

На відміну від попередніх років, у
2005 році українські позивачі не по#
дали жодної скарги про порушення їх
права на свободу світогляду й вірос#
повідання, права на вільні вибори та
на ефективне розслідування. 

Найбільше українські громадяни
скаржилися з приводу порушень їх
права на розгляд справи незалежним і
неупередженим органом правосуддя.
Усього з України до Європейського су#
ду з прав людини торік надійшло сто
двадцять скарг. Це на два десятки мен#
ше, ніж протягом попередніх 5 років. 

Отже, громадяни України почали
активно користуватись своїми права#
ми саме минулого року. Президент
Страсбурзького суду, Луціус Вільдга#
бер, заявив, що нині кількість скарг з
усіх країн — членів Ради Європи знач#
но збільшилася. Тому найближчим
часом розпочнуться реформи, які
дозволили би ефективно та своєчасно
розглядати всі справи, а також спрос#
тити процедуру відхилення позовів.

ДЕПУТАТ%ГОНЩИК ПРОТИСТОїТЬ
СМЕРТі НА ДОРОГАХ

З а статистикою, понад 40 тисяч європейців гинуть щороку під час аварій
на дорогах, а ще 1,7 мільйона зазнають ушкоджень. 
Зламати таку тенденцію має намір Європарламент, що схвалив пропози#

ції депутата від Франції Арі Ватанена, колись відомого переможця авторалі.
Як стверджує він, безпека автомобільного транспорту має триматися на
трьох китах: безпеці водіїв, безпеці автомашин і безпеці доріг. 

За словами пана Ватанена, якби кожен водій користувався паском безпе#
ки, додержувався обмежень швидкості та не сідав за кермо напідпитку, кіль#
кість нещасних випадків на дорогах скоротилася б на 60%. 

Депутат#гонщик пропонує вдосконалити систему контролю за водіями, щоб
порушник, повернувшись до рідної країни, не зміг уникнути штрафу, накладе#
ного в іншій державі#члені ЄС. Ватанен також пропонує запровадити низку тех#
нічних вдосконалень в автомобілях та на трасах. На його думку, нововведення
мають скоротити кількість небезпечних дорожніх пригод до 2010 року вдвічі.
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ЗУСТРІЧ НА ВИЩОМУ РІВНІ ЄС1ЯПОНІЯ
18 січня у Брюсселі відбулася зустріч ЄС<Японія.
На ній головували японський міністр пан Ватанабе
та пани Реглінг і Шауб із боку ЄС. Були присутні
комісар ЄК пан Шікібу, представник Банку Японії в
Парижі пан Кеічі Міята та член правління банку
ECB Гертруда Тумпель<Гугерель.

З
устріч відбулася в контексті плідних
взаємин між Японією і ЄС. Обидві
сторони підтвердили готовність
зміцнювати співпрацю в економіч


ному й фінансовому секторах, обмінюва

тися досвідом і поглиблювати взаєморо

зуміння. Відбувся широкий обмін думками
з проблем макроекономічного розвитку та
політичних проблем в ЄС і в Японії, роз

витку юридичних і контролюючих дій у фі

нансовій області, а також із міжнародних
тем, що представляють спільні інтереси.

Представники ЄС повідомили про
поступове оновлення у макроекономічній
сфері, підтримане відповідними політич


ними постановами, сприятливими фінан

совими умовами, більшими масштабами
прибутків, зниженням обмінного курсу.

Японська сторона відзначила, що на

ціональна економіка переживає довгий
період оновлення після кризи. Оновлення
відбувається завдяки підтримці приват

ного сектора та високим корпоративним
прибуткам. Спостерігається покращення
ситуації на ринку праці та збільшення рів

ня довіри. Сторони обговорили результа

ти фінансової консолідації та подолання
дефляції, а також наслідки підняття цін
на нафту: макроекономічний вплив на
японську та європейську економіку.

Представники ЄС повідомили про клю

чові елементи нової стратегії політики фі

нансових послуг (2005
2010). Нова страте

гія досліджує кращі шляхи подальших ви

год від фінансової інтеграції як у промисло

вості, так і для споживачів. Вона зосеред

жується на динамічній консолідації прогре

су, досягнутого при впровадженні існуючих
правил шляхом принципу "кращої регуля

ції", збільшенні контролюючої конвергенції,
створенні змагальності між постачальника

ми послуг, особливо активними на роздріб

них ринках, і розширенні зовнішнього
впливу ЄС у глобалізації ринків капіталу.

Японія представила плани фінансового
спостереження, окреслені Програмою по

дальших фінансових реформ на період
2005
2006 років. Програма передбачає:
різносторонній розвиток фінансової про

дукції і послуг, забезпечення всебічного за

хисту інвесторів; збільшення функцій рин

ку, зміцнення довіри; удосконалення уп

равління та ризикового менеджменту.

ПІДТРИМКА МИРУ Й
ДЕМОКРАТІЇ В НЕПАЛІ
Європейська Комісія висловлюється
за відновлення миру й демократії 
у Непалі та надає 12 млн. допомоги
на підтримку прав людини 
та врегулуювання конфлікту 
в цій країні. 

П
ередбачається виділити 7 млн. на підсилення роботи
національної комісії з прав людини та Верховного Суду.
Кошти, надані ЄК, мають зміцнити державні структури,
які відстоюють права людини і підтримати верховенство

права в країні, що продовжує страждати від конфлікту.
Надання коштів також забезпечить юридичну підтримку

тим, хто її потребує, через асоціацію адвокатів Непалу. Додат

кові 5 млн. виділяються на діяльність міжнародної наглядової
комісії з прав людини. Комісія спостерігатиме за дотриманням
національних і міжнародних законів і забезпечуватиме неза

лежне розслідування будь
яких порушень прав людини. Нагля

дова місія спиратиметься на роботу понад 100 міжнародних і
місцевих спостерігачів, що працюють у різних районах країни.
Вона підпорядковується офісу ООН та Верховному Комісару з
дотримання прав людини. 

МЕМОРАНДУМ іЗ КИТАєМ
ПРО БЕЗПЕчНі ТОВАРИ

К омісар ЄК із питань здоров'я та захисту споживачів
Маркос Кіпріану підписав у Пекіні меморандум взаємо#

розуміння, мета якого — співпраця з китайськими властя#
ми, націлена на скорочення кількості небезпечних та брако#
ваних споживчих товарів, які експортуються до Європи.

Вітаючи підписання меморандуму, пан Кіпріану зазна#
чив: "Гарантії безпеки споживачів — це найбільший пріори#
тет для Європейської Комісії, і меморандум, який ми підписа#
ли з китайською стороною, відзначає істотний крок уперед у
цьому напрямку. Співпраця з Китаєм щодо безпеки товарів
уже розпочалася, і пріоритетом має стати обмін інформацією
щодо бракованої продукції, виявленої системами перевірки
європейської сторони. Гарантування продовження співпраці
з китайськими виробниками, вивчення норм безпеки та ви#
мог ЄС — питання, обговорення яких я чекаю з нетерпінням".

ЄС ВИМАГАє ВіД ІРАНУ
ПРИПИНИТИ РОЗРОБКУ
ЯДЕРНОї ЗБРОї 

"Рішення влади Ірану продовжити розробку ядерної
програми з немирною метою є одностороннім виходом із
процесу переговорів", — така позиція Європейського Союзу.
12 січня в Берліні уряди Німеччини, Великобританії та
Франції спільно з Верховним представником ЄС Хав'єром
Соланою ухвалили заяву з приводу дій, яких уживає Іран.
"Це не суперечка між Іраном та Європою; це суперечка між
Іраном і всією світовою спільнотою", — йдеться в документі. 

На думку європейських дипломатів, Іран і далі кидає викли#
ки керівництву МАГАТЕ, однак міжнародна спільнота твердо,
хоч і винятково дипломатичними засобами, відповість на них.
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ВІЗИТ ДО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
16<17 січня комісар ЄК Беніта Ферреро<Вальднер
відвідала Палестинські території та Ізраїль. Під час
зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом
обговорювалася ситуація на Західному Березі й у
Секторі Газа напередодні виборів 25<го січня. 

П
ані Ферреро
Вальднер також зус

трілася з ізраїльским прем'єром
Ехудом Олмертом, висловила зане

покоєння з приводу стану здоров'я

Аріеля Шарона. Було розглянуто питання
двосторонніх відносин з Ізраїлем та пер

спективи мирного процесу після закін

чення виборів в Ізраїлі й Палестині.

Пані Ферреро
Вальднер зауважила:
"Вибори — критичний момент для ліде

рів як Ізраїлю, так і Палестинської авто

номії. Ні стан здоров'я Шарона, ні пору

шення правопорядку в Секторі Газа не
повинні відволікати від головної мети —
пошуку шляхів врегулювання. Я сподіва

юся, що вибори в обох країнах нададуть
новий поштовх мирному процесу. Палес


тинські вибори — важлива віха на шляху
до демократії. Ми вітаємо рішення ізра

їльського кабінету щодо спрощення про

цедури голосування у східному Єрусали

мі та сподіваємося на угоду між партіями
відносно виборчих бюлетенів".

Місія спостерігачів ЄС під керівниц

твом Веронік де Кейсер складатиметься з
237 осіб. Спостерігачі ЄС мають досвід у
професійному оцінюванні процесу вибо

рів. Присутність спостерігачів повинна
сприяти створенню атмосфери довіри,
ствердженню демократії. Протягом візи

ту Комісар ЄК підписала угоду про надан

ня 1.4 млн. для покращення роботи
центральної виборчої комісії. Загалом фі

нансова підтримка виборчого процесу з

боку ЄС становить 18.5 млн. Пані Фер

реро
Вальднер також оголосила про на

дання пакету в 3 млн., в тому числі 1.5
млн. на спеціальне устаткування (прис

трої з рентгенівським випромінюванням,
металодетектори і комп'ютери), а також
для навчання персоналу. Ще 1.5 млн.
буде витрачено на навчання та оснащення
для покращення роботи палестинської
митної служби. Це дуже важливо в про

цесі створення безпечної та добре керо

ваної служби на кордонах і відновлення
вільного руху людей та товарів.

Комісар ЄК оголосила про рішення
надати понад 20 млн. на проекти розбу

дови інфраструктури Сектора Газа (всьо

го 40 млн.), зокрема, для очищення
стічних вод, переробки відходів і елек

трифікації. Це — частина європейського
внеску в процес вирішення довготрива

лого конфлікту між двома державами —
Ізраїлем і Палестиною. Більш докладно:

http://europa.eu.int/comm/
external_relations/gaza/ 

ВОДА ЗАДЛЯ ЖИТТЯ
Європейська Комісія запропонувала
нові проекти постачання питної води
на суму 230 млн. Завдяки втіленню
цих проектів, до 2010 року 
10 мільйонів осіб у країнах Aфрики
буде забезпечено питною водою, 
а ще для 5 мільйонів покращиться
доступ до основних очисних
потужностей. 

З
листопада 2004 року надійшло майже 800 попередніх
пропозицій (на загальну суму 5 млрд.). Комісією було
відібрано 97 проектів. З виділених 230 млн. може бути
профінансовано близько 97 проектів, повна вартість яких

становить близько 410 млн. Серед відібраних пропозицій 23
стосуються вдосконалення керування водопостачанням ( 33.2
млн.), у 12
ти йдеться про водопостачання та очисні інфрас

труктури ( 105 млн.), 62 проекти належать до категорії цивіль

них суспільних ініціатив ( 91.4 млн.). Було затверджено також
запасний список із 39 проектів.

Комісар ЄС із питань гуманітарної допомоги пан Луї Мішель
вважає: "У 2005 році ми взяли на себе безпрецедентні зо

бов'язання, спрямовані на збільшення допомоги країнам Аф

рики. Забезпечуючи доступ до питної води, ми покращуємо
життя мільйонів африканців".

Другу чергу пропозицій на суму 178 млн. буде розглянуто
в середині березня 2006 року. Існує також окрема фінансова
підтримка кількох проектів, серед яких "Ініціатива в басейні річ

ки Ніл" ( 18 млн.), ще 20 млн. виділено на програму "Афри

канські водні потужності". Одне із завдань, визначених у прог

рамі Цілі Розвитку Тисячоліття, — до 2015 року вдвічі зменши

ти кількість людей, які не мають доступу до безпечної питної
води. Таке завдання встановив Світовий Самміт із поступально

го розвитку (WSSD), що відбувся в Йоханнесбурзі в 2002 році.

У 2004 році Рада ЄС та міністри африканських країн постанови

ли виділити 500 млн. на водопостачання. Кошти надійдуть двома
траншами по 250 млн. через 9
й Європейський фонд розвитку
(EDF). Фактично, на кожен євро, профінансований програмами ЄС,
припадає понад 80 центів із додаткових джерел фінансування. 

Докладно на сайті: 
www.europa.eu.int/waterfacility
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КУЛЬТУРА МАЄ ОБ’ЄДНАТИ
ЄВРОЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Президент Єврокомісії
Хосе Мануель Баррозу
та Комісар ЄС з освіти,
культури 
та багатомовності 
Ян Фіґель зустрілися 
з провідними діячами
культури різних країн,
щоб обговорити шляхи
розвитку європейської
культури. 

С
еред запрошених були шановані
європейські митці, зокрема оперна
співачка Барбара Хендрікс, пись

менники Амін Маалуф, Дорота Іль


чук, Жан Тардіф, Цветан Тодоров, дирек

тор об'єднаного Європейського моло

діжного симфонічного оркестру Джо
Брієр, директор телеканалу "ARTE" Же

ром Клеман, філософ Жозе Жіль, ди

ректор Афінського фестивалю Йоргос
Лукос, директор Європейського фонду
культури Готфрід Вагнер та ін.

Відбувся обмін поглядами між прези

дентом ЄК, Комісаром із питань освіти й
культури та музикантами, філософами,
письменниками й відомими діячами
культури щодо місця й ролі культури в
процесі європейської інтеграції. Прези

дент ЄК Баррозу наголосив: "Культура
повинна відігравати стратегічну роль у
політиці об'єднаної Європи. Це — над

звичайно важливий чинник успіху євро

пейської інтеграції, в той же час культура
нерозривно пов'язана з поняттям євро

пейської ідентичності".

Метою зустрічі було об'єднання зу

силь із боку Європейської Комісії, яка
щороку асигнує близько 35 млн. на
культурні програми, і світу європейської
культури для пошуку шляхів підтримки
різноманітних культурних заходів. Учас

ники зустрічі розглядали культуру як за

сіб уникнення конфліктів та інструмент
міжнаціонального діалогу. 

Комісар ЄК пан Фігель подав на роз

гляд учасників зустрічі пропозицію ЄК —
оголосити 2008 рік "Європейським Ро

ком інтеркультурного діалогу".

Ця зустріч — частина заходів із боку
Єврокомісії, спрямованих на продовжен


ня діалогу про роль і місце культури, її
вплив на сучасний розвиток Європи,
важливість культури в справі європей

ської інтеграції. 

НОВАчКИ ЄС
МАЮТЬ
УЗАКОНИТИ
ОДНОСТАТЕВі
ШЛЮБИ

Є вропейський парламент наполя#
гає на узаконенні країнами#но#

вачками одностатевих шлюбів. У
Латвії досі законним шлюбом вважа#
ється лише союз між чоловіком і жін#
кою. Це викликає різку відповідь
міжнародних співтовариств секс#
меньшин. 

Усі основні політичні групи Єв#
ропарламенту проголосували в цей
понеділок за резолюцію, "засуджу#
ючі кроки деяких країн ЄС, включа#
ючи Польщу, Латвію й Литву, які,
як вважається, затаврували геїв і
лесбіянок".

Головним ініціатором резолюції
виступив британський лейборист
Майкл Кешмен, що очолює в Євро#
парламенті групу з прав секс#мень#
шин. "Ми повинні боротися за рівні
права по всій Європі". Йому не подо#
бається, що "гей#паради все ще забо#
роняються, політичні й релігійні лі#
дери використовують мову ненависті
й погроз, а поліція не здатна захисти#
ти миролюбні демонстрації і перер#
вати насильницькі безлади гомофоб#
ських груп".

МАЛИЙ БіЗНЕС
ОДЕРЖУє
ПіЛЬГИ

П онад 95% підприємств у Європі
— це малий та середній бізнес,

отож не дивно, що Єврокомісія нама#
гається повсякчас дбати про його під#
тримку. 

Нова ініціатива — пілотний про#
ект "Домашнє оподаткування",
який спрощує й полегшує взаєми#
ни з податковими адміністраціями
для малих та середніх підприємств,
що розташовані в кількох країнах#
членах ЄС. 

Це має сприяти розвиткові міжна#
ціональної мережі малого та серед#
нього бізнесу, адже досі тільки 3% та#
ких підприємств діяли більше, ніж в
одній країні.

БіЛЬША
ВіДКРИТіСТЬ
ДЛЯ
АГРОРИНКУ

Є врокомісія ухвалила поліпше#
ні й спрощені правила для дос#

тупу сільськогосподарських ви#
робників до ринку ЄС, як того ви#
магала СОТ. Відтепер постачальни#
ки сільськогосподарських продук#
тів із третіх країн зможуть одержу#
вати дозволи не через посередниц#
тво своїх урядів, а напряму. 

До того ж, зараз усі вимоги що#
до реєстрації сільськогосподар#
ської продукції містяться в єдино#
му документі. Він установлює та#
кож позначки, які вказуватимуть
на країну походження продукту.

Комісар ЄС із освіти, культури 
та багатомовності Ян Фіґель
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ПОЛЬЩА: 50 МЛН. 
НА МАЛІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 
Європейський інвестиційний банк (EIB) надав 

50 млн. до Raiffeisen Leasing Polska (RLPL) 
на фінансування невеликих інвестиційних проектів
(від 10 тисяч до 250 тисяч), 
які здійснюватимуть малі, середні підприємства 
та мікро<підприємства, на яких працює 
до десяти осіб.

Ц
я фінансова операція була підтри

мана польською лізинговою компа

нією, яка входить до міжнародної
групи Raiffeisen. Така схема дає

можливість EIB використати інші засоби
фінансування, а не тільки надання позик.
Європейський Інвестиційний Фонд залу

чається до цієї структури в якості гаранта.

Фонди EIB допоможуть підтримати
малі та середні підприємства, які мають
все ще обмежений доступ до фінансу

вання. Ще раніше EIB забезпечив групу
Raiffeisen у Польщі позиками на суму 
110 млн. МСП відзначаються гнучкістю,
швидко втілюють інновації, вони — важ

ливе джерело зайнятості, особливо в
сільському господарстві та менш розви


нутих регіонах країни. У Польщі сектор
МСП забезпечує приблизно 45% робочих
місць і виробляє майже 60% внутріш

нього валового продукту. Загальна допо

мога EIB польським підприємствам з
1990 року склала 1.85 млрд.

Історія питання. Європейський іннова

ційний банк (EIB) — установа, що забез

печує довготривале фінансування у ЄС.
Для проектів у Польщі, починаючи з
1990 року, банк надав кредити на суму 
11 млрд., а це — близько третини інвес

тиційних коштів EIB у Центральній і Схід

ній Європі. Тільки протягом минулого
року EIB через польських партнерів на

дав інвестицій на для проектів у Польщі

2 млрд. 

ЧЕХІЯ
ЗАЦІКАВЛЕНА 
У ПОСТАВКАХ
ГАЗУ 
З НОРВЕГІЇ

У ряд Чехії виступив із пропозицією
щодо закупівлі норвезького газу. 

В експорті газу зацікавлена і Нор#
вегія, яка не може поки збільшити
поставок за кордон, бо немає достат#
ньої кількості газу для збільшення
експорту. Водночас Норвегія готова
збільшити експорт, як тільки це буде
можливо. 

Норвезька влада розуміє необ#
хідність диверсифікації поставок
газу до Європи та унезалежнення
європейських країн від російської
монополії. 

Норвегія є найбільшим європей#
ським виробником газу, який постав#
ляє газопроводом до Німеччини,
Франції, Бельгії, Великої Британії.
За даними норвезького уряду, тру#
бопроводом із Норвегії до країн Єв#
ропи надходить близько 270 млн. ку#
бометрів щороку.

УВЕСТИ 
В ЛАТВії єВРО
ДО 2008 РОКУ
НЕРЕАЛЬНО?

Л атвії не вдасться ввести євро в
передбачені терміни, крім то#

го, якщо влада не повідомить про
відстрочення вчасно, виникнуть ве#
ликі витрати, вважають фінансові
експерти. 

Міністерство фінансів Латвії ра#
ніше заявило, що має намір забез#
печити найбільш ефективний і без#
болісний для населення процес уве#
дення загальноєвропейської валю#
ти. Мета Латвії — приєднатися до
єврозони в 2008 році — не змінила#
ся, проте, за словами міністра фі#
нансів Оскара Спурдзіньша, дата —
не найголовніше, але план уведення
євро повинен бути розроблений у
будь#якому випадку. 
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ЕКСПЕРТИ ЄК ПРАЦЮЮТЬ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ ТА МОЛДОВИ
Розпочинається новий етап роботи представників
Моніторингової Місії Європейської Комісії з
надання допомоги в питаннях кордону між
Україною та Республікою Молдова. 

У
попередній період, що розпочався
з 1 грудня минулого року, експер

ти Місії, окрім іншого, знайомили

ся з розташуванням, інфраструк


турою, рівнем укомплектованості й за

безпечення прикордонних підрозділів,
умовами служби прикордонників, орга

нізацією служби прикордонних нарядів.
Експертами було проаналізовано поря

док підтримання взаємодії із сусідніми
підрозділами, іншими структурами, а та

кож із молдовськими прикордонниками.
Особлива увага надавалася технологіям
пропускних операцій та їх обсягам, ре

зультатам протидії правопорушенням на
кордоні, використанню в охороні кордо

ну спеціальних собак, технічних засобів,
автоматизованих інформаційних ком

плексів та систем. Лише з початку 2006

року було здійснено 26 виїздів у прикор

донні підрозділи. 

Наразі експерти ЄК переходять до
безпосередньої роботи на кордоні. Від

повідно до затвердженого Мандата, вони
виконуватимуть певний обсяг завдань у
складі змін у пунктах пропуску через
державний кордон, а також працювати

муть на "зеленому" кордоні. 

Як повідомлялось, з 1 грудня 2005 ро

ку моніторингова місія Єврокомісії розпо

чала свою роботу на українсько
молдов

ському кордоні відповідно до підписаного
між урядами України, Молдови та ЄС Ме

морандуму. Така робота експертів регу

лярно проводиться в державах, які плану

ють вступати до Європейського Союзу. 

Моніторингова місія Європейської
Комісії складається з експертів із 17 кра


їн. Персонал постійного складу пред

ставлений 10
ма країнами — Велика
Британія, Грузія, Італійська Республіка,
Латвія, Нідерланди, ФРН, Словацька
Республіка, Угорська Республіка, Узбе

кистан, Королівство Швеція. 

Мобільні групи місії, що працювати

муть на п’яти пунктах пропуску (2 мол

давських, 3 українських), матимуть пра

во без попередження відвідувати при

кордонні застави та митниці, відділи мі

ліції, а також відділи митних платежів
внутрішніх митниць. Крім того, вони
зможуть бути присутніми та спостерігати
за процесом митного оформлення, вив

чення митної документації, в тому числі і
комп?ютерних даних. При необхідності
проведення повторного огляду окремих
вантажів чи здійснення їхньої оцінки чле

ни мобільних груп місії матимуть право
наполягати на цьому. 

Протягом двох років, що працювати

ме місія, будуть складатися детальні зві

ти, з якими буде ознайомлена як україн

ська, так і молдовська сторони. 

У рамках реалізації проекту ЄС 
"Розвиток інтегрованих соціальних служб 
для вразливих сімей і дітей" у Києві відбувся
семінар для директорів районних, міських центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

О
рганізаторами семінару були Пред

ставництво благодійної організації
"Кожній дитині" в Україні, Управління
у справах сім`ї та молоді Київської

обласної державної адміністрації та Київ

ський обласний центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді. Семінар був прис

вячений обговоренню механізмів впровад

ження змін задля відпрацювання в райо

нах, містах Київської області нових моде

лей соціальних служб у рамках реалізації
проекту ЄС "Розвиток інтегрованих соціаль

них служб для вразливих сімей і дітей". 

Семінар відкрила начальник управлін

ня у справах сім`ї та молоді Київської об

ласної державної адміністрації Надія Татар

чук та керівник проекту ЄС "Розвиток інтег

рованих соціальних служб для вразливих
сімей і дітей" Ілейн Саммон. Про завдання
та спільну роботу центрів соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді та Пред

ставництва БО "Кожній дитині" в
Україні з попередження інституа

лізації дітей говорили перший

ПРОЕКТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ
СЛУЖБ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ
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ОХОРОНУ ПРАЦI — НА 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РIВЕНЬ
14 лютого в Донецькому Національному технічному
університеті відбулося відкриття регіонального
галузевого кабінету з охорони праці. 

Г
ромадськості та представникам ЗМІ
також був презентований Навчаль

но
інформаційний центр Фонду со

ціального страхування від нещас


них випадків на виробництві та профе

сійних захворювань України (далі —
Фонд). Створення цих закладів ініцію

вав проект Євросоюзу "Підтримка роз

витку системи страхування від нещас

них випадків в Україні".

У день відкриття в новому приміщен

ні закладу пройшов семінар для фахівців

із питань охорони праці вугільних підпри

ємств на тему: "Стан охорони праці в Укра�
їні. Підсумки роботи Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на ви�
робництві та професійних захворювань у
2005 році". Фонд протягом майже двох
років є бенефіціаром проекту  Євросою

зу. В урочистому відкритті взяли участь
директор виконавчої дирекції Фонду со

ціального страхування від нещасних ви

падків на виробництві та професійних
захворювань України Леонід Новіцький,
директор проекту Євросоюзу Донат То

манек, начальник Донецького обласного
управління виконавчої дирекції Фонду
Віктор Крот, представники Єврокомісії,
облдержадміністрації, профспілок, засо

бів масової інформації, громадськості. 

Згідно з домовленостями, Національ

ний технічний університет у виділеному під
кабінет приміщенні зробив ремонт та прид

бав необхідні меблі. Європейський Союз
закупив сучасне обладнання: комп'ютери,
цифрову фото
 і відеотехніку, кольорову
копіювальну техніку тощо. Для наочної агі

тації використано слайди, плакати з охоро

ни праці, за модерним дизайном створено
стенди зі світловим обладнанням.

Новостворений центр має статус регі

онального методичного кабінету з охоро

ни праці. У ньому проводитимуться нара

ди з питань охорони праці за участю
представників підприємств гірничої галу

зі та представників Фонду. До головних
завдань центру належить проведення
навчання працівників Фонду, фахівців з
охорони праці підприємств, установ, ор

ганізацій;  ведення пропаганди безпечних
та нешкідливих умов праці; надання кон

сультаційних послуг. На базі центру вже
півроку проводяться навчання згідно ме

тодик, які розробили експерти проекту.

Європейський Союз сприяв створен

ню у Києві, Хмельницькому та Донецьку
закладів, завдяки діяльності яких підви


щуватиметься рівень безпеки на підпри

ємствах, що дозволить зберегти здо

ров'я, а може й життя багатьом людям.

До речі

В Україні на виробництві гине один  із
10 тисяч працівників. Тільки від смер

тельних нещасних випадків та аварій
щороку країна втрачає 150 млн. грн. У
країнах ЄС та США ці цифри суттєво мен

ші: там на виробництві гине один з 23 ти

сяч працівників.

Створення ефективної системи соці

ального страхування належить до першо

рядних завдань України. Одна з важливих
складових цієї системи — створений у
квітні 2001 року Фонд соціального страху�
вання від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань. Нині у Фонді
застраховано понад 14 мільйонів грома

дян, що працюють на 821 тисячі підпри

ємств. На обліку перебуває майже 318 ти

сяч потерпілих. За час діяльності Фонду
потерпілим на виробництві та членам їх сі

мей відшкодовано 3,3 млрд. гривень. Зав

дяки Фонду в державі вирішено одну з
найгостріших соціальних проблем — за

безпечено своєчасну виплату у повному
обсязі відшкодування шкоди потерпілим
на виробництві. Проте наряду з певними
досягненнями Фонд має вирішити пробле

ми, спричинені чинною нормативно
пра

вовою базою, фінансовими можливостя

ми, організаційними питаннями тощо. 

Україна звернулася до Європейського
Союзу з проханням допомогти у ство

ренні системи соціального страхування
за європейським взірцем. Нині таку до

помогу Фонду надає проект ЄК "Підтрим�
ка розвитку системи страхування від не�
щасних випадків в Україні". Він здійсню

ється консорціумом європейських орга

нізацій, який очолює відоме німецьке то

вариство GVG (Товариство теорії та прак

тики страхування).

Додаткову інформацію щодо проекту
ЄК можна отримати за адресою:
www.social.org.ua. Довідки за тел.: 449

70
69 (Михайло Кришень).  

заступник директора державної
соціальної служби для сім`ї, ді

тей та молоді Володимир Вовк,

директор Київського обласного центру со

ціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Людмила Ніколаєнко та керівник Департа

менту розвитку програм представництва
Зінаїда Кияниця. На семінарі були також
обговорені наступні питання:


 план роботи на 2006 рік щодо впро

вадження проекту; 


 особливості фінансування та мате

ріального забезпечення проекту; 


 організація роботи щодо створення
прийомних сімей, підбору та підготовки
кадрів;


 огляд методичної літератури на до

помогу соціальним працівникам;


 забезпечення інформаційного суп

роводу діяльності служб.

Головною метою проекту "Розвиток ін

тегрованих соціальних служб для вразли

вих сімей і дітей" є зменшення загальної
кількості дітей, що виховуються в інтернат

них закладах Київської області, шляхом на

дання допомоги в розробці та запровад

женні інтегрованих соціальних служб, здат

них забезпечувати ефективну підтримку та
соціальний супровід соціально
незахище

них сімей з дітьми, які перебувають у кризі
та складних життєвих обставинах. 
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СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ СІЛЬГОСППРОДУКТІВ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
Проект ЄС "Покращання систем логістики та
маркетингу для МСП у сільському господарстві"
планує впровадити пілотний проект по створенню
систем постачання фруктів, овочів та зернових у
Запорізькій та Харківській областях.

Б
уде створено дві системи постачан

ня фруктів та овочів: для свіжих та
перероблених продуктів та дві сис

теми постачання зернових: орієнто


ваних на національний ринок та на екс

порт. Кожна мережа складатиметься з 7

10 фермерів
постачальників, які поєдна

ні з 2 переробниками / трейдерами. Ці
системи постачання будуть служити мо

деллю для повторення в інших областях.

Процес створення системи постачан

ня складається з декількох етапів. Пер

ший етап — відбір членів для системи —
вже закінчився. Другий етап — це семі

нари для відібраних членів системи пос

тачання, результатом яких стане угода
про співпрацю, підписана всіма членами.

Після закінчення другого етапу та до

сягнення його цілей, експерти Проекту
розпочнуть третій етап, який складаєть

ся із семінарів по механізмах системи
постачання для кожної групи, детальне
навчання з логістики, виробництва, стан

дартів якості, форвардних контрактів та
механізмів страхування ціни, фінансових
питань із прикладами та моделюванням.
На цій стадії Проект залучить україн

ський банк для того, щоб надати трьох

сторонній контракт, а також допомогти
створити страховий фонд для фермер

ських груп.

Таким чином, фермери та переробни

ки будуть обладнані механізмом для
співпраці та підтримання довготривалих

зв'язків. Цю стадію планується звершити
в травні 2006 року.

Після завершення трьох стадій усі
члени системи постачання будуть мати
достатні знання та розуміння того, як
працювати самостійно, без будь
якої
зовнішньої допомоги. Однак, якщо необ

хідно, експерти Проекту будуть продов

жувати їх підтримувати.

Проект ЄС "Покращання систем логіс

тики та маркетингу для МСП у сільсько

му господарстві", виконавцем якого є
консорціум на чолі зі Сканагрі Свіден,
розпочав роботу в березні 2005 року. Ді

яльність Проекту направлена на підви

щення доходів приватних фермерів, ма

лих та середніх підприємств виробників
сільськогосподарської продукції, покра

щання соціального та економічного доб

робуту сільського населення, сприяння
приватизаційним процесам у сільському
господарстві, раціоналізації маркетинго

вих каналів та забезпечення балансу ін

тересів учасників ринку. 

ПРОЕКТ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ» 
На початку лютого у Києві відбулася Всеукраїнська
конференція з питань організації громадянського
виховання у позакласній роботі "Громадянська
освіта в дії. Молодь — школа — громада". Захід
проводився Всеукраїнською асоціацією викладачів
історії та суспільних дисциплін "Нова Доба" у
рамках проекту ЄС "Громадянська освіта в Україні".

Н
а конференції були присутні приб

лизно 150 педагогів із загальноос

вітніх навчальних закладів, інсти

тутів підвищення кваліфікації вчи


телів, викладачів та студентів педагогіч

них університетів України, а також пред

ставників партнерів Консорціуму Cam

bridge Education з Німеччини ("Німецько

російський обмін"), із Польщі (Центр гро

мадянської освіти), і освітній центр
"Пост" (Республіка Білорусь).

Головними завданнями конференції
було обговорення організації громадян

ського виховання в школах та представ


лення кращих зразків організації позак

ласної роботи у країнах Європейського
Союзу та Україні. Тематичні напрямки
конференції включали  визначені для по

закласної роботи в рамках проекту: 

"Молодь ПАМ'ЯТАЄ" (охорона істо

ричної спадщини); 
"Молодь ДОПОМАГАЄ" (волонтерство,
соціальна робота); 
"Молодь ЗАХИЩАЄ" (права дитини,
головні свободи людини); 
"Молодь ДБАЄ" (охорона довкілля); 
"Молодь САМОВРЯДУЄ" (шкільне са

моврядування); 

"Молодь ОБИРАЄ" (вибори учнівсько

го самоврядування); 
"Молодь ІНФОРМУЄ" (шкільні ЗМІ); 
"Молодь та здоровий спосіб життя"
(запобігання курінню, вживанню ал

коголю, наркотиків); 
"МОЛОДЬ ПІЗНАЄ СВІТ" (вивчення Єв

ропи та світу, країнознавчі проекти).
На конференції відбулася дискусія

між представниками Міністерства освіти
й науки України, педагогічних універси

тетів, регіональних освітніх адміністра

цій, громадських  організацій, ЗМІ щодо
демократичного виховання учнівської
молоді у позакласній роботі.

За докладнішою інформацією про
конференцію, будь ласка, звертайтесь:

Поліна Вербицька, Всеукраїнська
асоціація викладачів історії та суспільних
дисциплін "Нова Доба" 

doba@mail.lviv.ua,  www.citizen.org.ua 
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СПОРТ і
ЕКОНОМіКА ЄС
К арл Швайцер, держсекретар Авс#

трії, країни, що з 1 січня 2006 ро#
ку головує в Євросоюзі, визначив ряд
пріоритетів у спортивному секторі.
Основною темою 2006 року стане
"Спорт і економіка". 

Особливу увагу буде присвячено
індустрії оздоровлення, головним
спортивним подіям і змаганням, ту#
ризму, спорту з огляду на демогра#
фічні тенденції, а також спорту як за#
собу створення нових робочих місць.
"Важливість спорту для економіки за#
галом, на жаль, дуже часто недооці#
нюється. Наше завдання — викорис#
тати національний досвід на європей#
ському рівні, — наголосив пан Швай#
цер. — Зокрема, ми повинні розвивати
наукову спортивну статистику в ЄС".

Протягом свого президентства Авс#
трія також розглядатиме процес рати#
фікації міжнародної угоди UNESCO
проти використання допінгів у країнах
ЄС та гармонізації антидопінгових за#
конів. Інша важлива тема — запропоно#
вана Комісією директива стосовно різ#
новидів спортивних послуг. Вона не по#
винна "забезпечити монополію авс#
трійським гральним закладам, прибут#
ки від яких складають базис для фінан#
сування професійного спорту. Ще одна
цікава для Австрії тема — результати
вивчення з боку ЄК "Ситуації в Європі
стосовно навчання молодих спортсме#
нів та їх повернення до освіти та/або
зайнятості після завершення кар'єри". 

Докладно: 
http://www.eu2006.at/en/News

ТУРИНСЬКА
ОЛіМПіАДА —
ПЕРША БЕЗПЕчНА
ДЛЯ ДОВКіЛЛЯ З
АНТИчНИХ чАСіВ

З имові Олімпійські та Параолімпій#
ські ігри в Турині Євросоюз визнає

першими екологічно безпечними Олім#
піадами в Європі — за винятком хіба що
давньогрецьких. Як заявив Комісар із
довкілля Ставрос Дімас, "спортивні за#
ходи завжди привертають велику ува#
гу, і також мають тривалий вплив на
довкілля. Спосіб, у який готувалися до
Олімпійських ігор у Турині, демонс#
трує, що екологічні норми й підходи ЄС
можна застосовувати ефективно". Усі
об'єкти Олімпійського містечка та біль#
шість готелів, медіа#центр, який згодом
перетворять на студентський гуртожи#
ток, відповідають нормам ЄС з енергоз#
береження, якості води, використання
поновлюваних та перероблених ресур#
сів. 38% продуктів, придбаних Оргкомі#
тетом, екологічно цілком безпечні.

О
сновна мета конференції — поси

лити участь українських громад

ських організацій у реформах, що
базуються на європейських цін


ностях, та які передбачені Угодою про
партнерство та співробітництво. Конфе

ренція також проводилася в підтримку
Плану дій Україна
ЄС як частини євро

пейської політики Сусідства.

Конференція відображає співробіт

ництво, діалог та обмін досвідом між ГО
ЄС, що представлені Європейським Еконо

мічним та Соціальним Комітетом, та їхніми
партнерами в Україні з метою встановлен

ня тривалих зв'язків. Діалог між представ

никами організованого громадянського
суспільства ЄС та України є ключовим за

собом проведення цінних та більш прозо

рих суспільних обговорень, а також участі
в європейській моделі суспільства. Ця
конференція допоможе встановити спіль

ні задачі, що будуть вирішуватись під час
практичного виконання Плану дій.

Протягом конференції обговорюва

лися наступні теми:

Громадянське суспільство в Україні
та характер взаємин України та ЄС і
участь у них громадянського сус

пільства: проблеми, можливості та
обов'язки ГО у зв'язку з реформами,
що проводяться владою для досяг

нення відповідності вимогам ЄС;
Встановлення зв'язку між громадськи

ми організаціями ЄС та України: для
забезпечення взаєморозуміння, обмі

ну досвідом та створення міцніших

зв'язків між групами роботодавців, ро

бітників та груп по різних інтересах;
Трансформація України: перетворен

ня викликів на можливості: більш
глибоке розуміння проблем та мож

ливостей пов'язаних із трансформа

цією України, а також можливості
розвитку громадянського суспільства
в такому контексті.  

Довідкова інформація:

Європейський Економічний та Соціаль

ний Комітет представляє собою різні соці

альні та економічні складові організовано

го громадянського суспільства. Це інститу

ційна консультативна установа, яку було
засновано в 1957 році згідно з Римською
Угодою. Така консультативна роль надає
можливість її членам, та відповідно органі

заціям, які вони представляють, брати
участь у процесі прийняття суспільних рі

шень. Комісія нараховує 317 членів. Її чле

ни призначаються Європейською Радою.

Після візиту Президента Комітету до
України в червні 2005 р. контактна група
Комітету "Східноєвропейські сусіди" вирі

шила зробити свій внесок у роботу Євро

пейської Комісії по встановленню соці

ально
громадянського діалогу в Україні
шляхом надання рекомендацій, та орга

нізації діалогу "люди для людей".  

Інтернет сторінка:
http://www.esc.eu.int/press/index_en.asp

П Р О Г Р А М И  Є С  В  У К Р А Ї Н І

ДIАЛОГ
ГРОМАДЯНСЬКИХ
СУСПIЛЬСТВ ЄС 
ТА УКРАЇНИ
Європейський Економічний та Соціальний Комітет
(ЄЕСК) провів конференцію під назвою "З'єднання
громадянських суспільств ЄС та України:
вирішення проблем та пошук можливостей
у рамках плану дій Україна<ЄС". Її відвідали біля
100 учасників, включаючи Президента ЄЕСК,
24 членів ЄЕСК, офіційних представників ЄС
та України, а також біля 60 представників
громадських організацій (ГО) з усієї України. 
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У «Євробюлетені» викорисано матеріали із сайтів Європейської Комісії http://europa.eu.int/rapid, http://europa.eu.int/comm,
http://europa.eu.int/comm/external_relations, http://europa.eu.int/comm/eurostat, www.delukr.cec.eu.int (Представництва

Європейської Комісії в Україні), а також міжнародних інформагенцій.

Теми: 
'Приклади реформування системи
охорони здоров'я в існуючих норма

тивно
правових умовах на прикладі
пілотних регіонів проекту ЄС: смт По

пільня, Житомирської області та смт
Золочів, Харківської області; 'Автоно

мізація медичних закладів та запро

вадження контрактування;
'Роль та активна позиція в реформу

ванні органів місцевого самовряду

вання як замовників медичних послуг;
'Переваги реформування для медич

ного персоналу та пацієнтів: мотива

ція для медичних працівників; задо

волення громадян станом свого здо

ров'я та якістю медичного обслугову

вання;
'Удосконалення професійної підго

товки медичних кадрів, зокрема під

готовка менеджерів для галузі ОЗ; 
'Зростання ролі громадськості та
прав пацієнтів: у центрі системи ОЗ
стоїть пацієнт; 

Учасниками конкурсу можуть бути: 

журналісти центрального, обласного
та районного рівнів телебачення, радіо,
друкованих та електронних ЗМІ.

Конкурс проводиться у номінаціях:
1. Краща програма, серія програм — на

центральному ТБ; 
2. Краща програма, серія програм — на

регіональному ТБ;
3. Краща програма, серія програм — на

центральному радіо;
4. Краща програма, серія програм — на

регіональному радіо;
5. Краща публікація, серія публікацій —

у центральних друкованих або елек

тронних виданнях;

6. Краща публікація, серія публікацій —
в обласних друкованих та електрон

них виданнях;

7. Краща публікація, серія публікацій —
у районних друкованих виданнях;

8. Краще висвітлення (повне і глибоке)
змін у пілотних регіонах — Спеціаль

на номінація для обласних та район

них ЗМІ з пілотних регіонів (Жито

мирська та Харківська області, смт
Попільня й Золочів).

Вимоги до матеріалів:

На конкурс подаються матеріали під

готовлені з 1 жовтня 2005 р. до 31 берез

ня 2006 р. Крайній термін подачі матері

алів — 10 квітня 2006 р. Конкурсні робо

ти надсилаються на адресу, яку буде по


відомлено пізніше — на веб
сторінці
проекту ЄС www.healthfin.kiev.ua. На кон

верті обов'язково вказати: на конкурс.

Матеріали супроводжуються корот

кою анотацією. Вони не рецензуються і
не повертаються. Обов'язковою є ін

формація про автора (авторів): ПІП
(повністю), назва ЗМІ, дата публікації
чи виходу в ефір (примірник друкова

ного видання, для електронних ЗМІ —
лінк, а для радіо і ТБ — аудіокасета чи
відеокасета VHS, а також затверджена
печаткою ефірна довідка), контактні
телефони, електронна адреса, службо

ва або домашня адреса.

Підсумки конкурсу проводить журі, до
складу якого ввійдуть провідні журналіс

ти з центральних ЗМІ, фахівці з урядових
та громадських організацій. 

Результати конкурсу будуть оголоше

ні у травні 2006 р. на веб
сторінці проек

ту ЄС та через інформаційних партнерів,
ЗМІ тощо.

Переможців конкурсу буде запроше

но на урочисте нагородження спеціаль

ними призами та відзнаками у м.Київ у
травні 2006 р.

Більш докладна інформація за тел.
(044) 525�32�83, 257� 24�42.

www.healthfin.kiev.ua

Проект ЄС "Фінансування 
та управління у сфері охорони

здоров'я в Україні" у партнерстві
з Українським освітнім центром

реформ, інформаційним відділом
Представництва ЄС в Україні,

проектом ЄС із розробки 
медичних стандартів, компанією

"Телерадіокур'єр", які ввійшли до
складу організаційного комітету,

оголошують КОНКУРС НА КРАЩЕ
ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ ТЕМИ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

Увага! для журналістів! Конкурс



Віце�президент ЄС Марго Валлстрем
на святкуванні ювілею супутникового
зв’язку. Фото ЄК

Комісар ЄС із зовнішніх зв'язків та політики
сусідства Беніта Ферреро�Вальднер відвідала
Афганістан. Фото ЄК



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі.
Київ 01024 вул. Круглоуніверситетська, 10. тел. (+380 44) 2533020.   www.delukr.cec.eu.int, E"mail:victoria.davydova@cec.eu.int 

З 1 січня 2006 року Австрія почала головування 
в Євросоюзі.  Тому й ми починаємо перше число цього річного
«Євробюлетеню» з того, що нагадуємо читачам 
про столицю цієї самобутньої країни — Відень, 
де гармонійно співіснують старовина й сучасність.


