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Словенія стала тринадцятою
країною, яка отримала дозвіл

вступити до єврозони. 
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Євроспільнота з тривогою стежить
за подіями на Близькому Сході

З 1 липня головування в Європей�
ському Союзі перейшло до Фінляндії.
На строк її керівництва випало
розв`язувати енергетичні проблеми, із
якими стикнулася Європа останнім ча�
сом. Як вважають аналітики, значна
увага буде приділятися розширенню
контактів із Росією, тим більше, що
для Гельсінкі миролюбна політика зав�
жди була одним із головних зовніш�
ньополітичних пріоритетів. 

А енергетичний вузол стає дедалі
більш міцнішим. Цього місяця його
намагався розв`язати Комісар ЄС з
енергетики Андріс Пібальгс. Так, на
початку липня він зустрівся з ліде�
рами світових енергетичних кампа�
ній, щоб домовитись щодо стабіль�
ного забезпечення Євросоюзу наф�
тою й газом. 

Тим часом європейська спільнота
з великою тривогою стежить за поді�
ями, що розгортаються на Близько�
му Сході. Масштабні військові дії,
бомбардування мирних міст — що у
Лівані, що в Ізраїлі, загибель сотень

людей примусило ЄС терміново на�
дати гуманітарну допомогу регіо�
нам, що потерпають від нестачі пит�
ної води, їжі та медичного обслуго�
вування. Євросоюз закликав обидві
сторони конфлікту негайно припи�
нити військові операції. 

У липні продовжувалось виконання
кількох Проектів ЄС в Україні, що вони
здійснюються за допомогою та при ке�
рівництві й фінансуванні ЄК. Розповіді
про них читайте у другій половині цьо�
го випуску "Євробюлетеню".

РРееддааккццііяя
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ПОЧАЛОСЯ ПРЕЗИДЕНТСТВО ФІНЛЯНДІЇ В ЄС 

Президентство Фінляндії в ЄС терміном на 6 місяців
розпочалося 1 липня 2006 року. 

Ф
інляндія, разом з Австрі

єю, підготувала робочу
програму до кінця 2006
року. Протягом першої по


ловини 2006 року Президентство
ЄС належало Австрії.

Головне завдання фінського
Президентства ЄС — прозорий та
ефективний Євросоюз. Протягом
часу Президентства Фінляндія буде
головувати на 3 000 зустрічах ЄС у
Брюсселі й близько 130 у Фінлян

дії. Найголовніші з них — нефор

мальна зустріч голів країн та урядів
ЄС у місті Лахті 20 жовтня, грудне

ва Європейська Рада в Брюсселі та
саміт ЄС
Азія (ASEM) у Гельсінкі у
вересні цього року.

Протягом Президентства Фін

ляндія має намір звернутися до го

ловної проблеми — підвищення
статусу ЄС в очах європейців. З
точки зору Фінляндії, найкращий
спосіб для цього — ефективна за

конодавча робота та ефективне уп

равління справами Союзу. Відпо


відно, Фінляндія зосередиться на
прозорості й ефективності функцій
ЄС. Більша прозорість може бути
досягнута через відкриті сесії Ради,
в яких громадяни зможуть взяти
участь через інтернет.

Фінляндія вказує на чотири
пріоритетні для свого Президент

ства  області: майбутнє ЄС, конку

рентоспроможність, зовнішні від

носини, правосуддя та внутрішні
справи. Майбутнє ЄС пов'язано з
Конституційним Договором і пер

спективою розширення ЄС. Фін

ляндія пропонує провести деталь

ний аналіз цього договору і тільки
після цього розпочати активні дис

кусії з громадянами та державни

ми установами ЄС стосовно май

бутнього Договору.

Питання розширення ЄС роз

глядатиметься в грудні, є сподіван

ня досягнути нового консенсусу.
Щодо окремих країн, то головні
проблеми такі: вступ до ЄС Болга

рії й Румунії, переговори з Туреччи


ною й Хорватією щодо членства в
ЄС, ситуація на Західних Балканах.

Покращення конкурентоспро

можності ЄС — одне з головних
питань порядку денного. Особли

ва увага буде надана інноваціям і
політиці в енергетичному секто

рі. Протягом свого Президент

ства Фінляндія має намір зосере

дитися на ініціативах, які підтри

мують ефективне впровадження
інновацій.

Мета політики зовнішніх від

носин — посилення міжнародної
ролі ЄС та зміцнення послідов

ності дій. Особлива увага нада

ється відносинам із Росією та
програмі "Північний вимір". Росія
прагне до тіснішої співпраці з ЄС.
Інші зовнішні пріоритети — тран

сатлантичні відносини та політика
стосовно Азії.

У внутрішній політиці Фінлян

дія досліджуватиме шляхи удоско

налення кримінального кодексу.
Головна мета — побудова Союзу,
який виправдовує сподівання своїх
громадян у боротьбі з міжнарод

ною злочинністю, торгівлею людь

ми та тероризмом.

Офіційний веб
сайт фінського
Президентства у ЄС був відкритий
31 травня цього року. Його адреса:
www.eu2006.fi. Веб
сайт забезпе

чує доступ до прес
релізів, заяв,
календаря зустрічей та основної ін

формації щодо Президентства
Фінляндії.

Більш докладно на сайті:
http://eesc.europa.eu/activiti�

es/press/index_en.asp

Тар'я Галонен, Президент Фінляндії, країни яка зараз головує в ЄС
та Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. Фото ЄК.

Маті Ванганен, 
Прем'єр"міністр
Фінляндії. 
Фото ЄК.
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ЄС ВIДПОВIДАЄ НА ЛIВАНСЬКУ КРИЗУ
Європейський Союз докладає найактивніших
зусиль з уреґулювання ліванської кризи.
Про це йдеться в спільному інформаційному
повідомленні, поширеному прес3службами
Ради ЄС, Європейської Комісії та уряду
Фінляндії (країни, що зараз головує в ЄС). 

Н
априкінці липня реґіон відвідали
посадовці ЄС, відповідальні за
зовнішні відносини. Високий
представник ЄС із питань спіль


ної зовнішньої та безпекової політики
Хав'єр Солана здійснив низку візитів і
провів змістовні зустрічі з прем'єр
мі

ністром та головою Парламенту Ліва

ну, а також прем'єр
міністром, мініс

тром іноземних справ і міністром
оборони Ізраїлю. Реґіон також відві

дувала Комісар ЄС із зовнішніх відно

син та Європейської політики сусідс

тва Беніта Ферреро
Вальднер. 

ЄС ініціював низку дій, спрямова

них на пришвидшення ефективної
евакуації з Лівану як громадян дер

жав
членів ЄС, так і громадян третіх
країн. Союз забезпечує належну ева


куаційну інфраструктуру на Кіпрі, що
став важливим посередницьким пун

ктом між Ліваном та територіями дер

жав
членів ЄС. Нині на території цієї
країни знайшли свій тимчасовий при

тулок понад 50 тисяч осіб. Процес ре

патріації громадян ЄС відбувається під
ретельним наглядом служб Механіз

му захисту цивільного населення,
яким керує Комісар ЄС Ставрос Дімас. 

ЄС ініціює надання гуманітарної
допомоги ліванському населенню та
численним біженцям. Європейська
Комісія виділила 20 мільйонів євро
на потреби гуманітарної допомоги.
Союз висловив готовність знайти
нові джерела, зокрема використати
кошти європейського резерву допо

моги за надзвичайних ситуацій. 

ЄВРОСОЮЗ УЗЯВ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ІЗ СИТУАЦІЇ У ЛІВАНІ 
Міжнародна спільнота глибоко занепокоєна
ситуацією на Близькому Сході. Таким є
лейтмотив Міжнародної конференції із
ситуації у Лівані, що відбулася 26 липня в Римі. 

У
конференції, серед інших,
взяла участь "Трійка" Європей

ського Союзу: Високий пред

ставник ЄС Хав'єр Солана, Єв


ропейський Комісар із зовнішніх
відносин та Європейської політики
сусідства Беніта Ферреро
Вальднер
та міністр іноземних справ Фінляндії
(країни
голови ЄС) Ерккі Туоміоя.
Серед учасників конференції були
також п'ять найбільших держав

членів ЄС: Велика Британія, Іспанія,
Італія, Німеччина та Франція. 

Учасники конференції вислови

ли готовність надати негайну гума

нітарну допомогу ліванському на

родові та висловили глибоке спів


чуття з приводу масових жертв се

ред мирного населення, руйнації
найважливіших мереж країни та
міґраційної ситуації. Вони також
висловили прагнення досягти не

гайного перемир'я для припинення
насильства, стабілізації гуманітар

ної ситуації та досягнення миру. 

Водночас учасники зауважили,
що умовою стабільності в Лівані є
забезпечення повного контролю
території країни ліванським уря

дом. Істотними правовими та полі

тичними рамками забезпечення
стабільності є виконання відповід

них Резолюцій Ради безпеки ООН,
а також Таїфських угод, що затвер


джували суверенітет Бейрута над
усією територією країни та вимага

ли роззброєння недержавних вій

ськових угруповань.

Нинішній конфлікт на Близько

му Сході значною мірою зумовле

ний непідконтрольністю лівансько

му урядові збройних угруповань,
зокрема базованої у південному
Лівані Хезболла.

Ситуація на Близькому Сході за

гострилася 12 липня, коли бійці
збройної організації Хезболла, базо

ваної у південному Лівані, захопили
двох ізраїльських прикордонників.
Акція стала відповіддю на ізраїль

ську військову операцію в Ґазі. Нато

мість Ізраїль негайно розгорнув
проти Хезболли масштабні військо

во
повітряні дії, що супроводжува

лися масовими бомбардуваннями
південного Лівану та транспортних
мереж в околицях Бейрута. У відпо

відь сили Хезболли випустили сотні
ракет по містах північного Ізраїлю.

Конфлікт уже уніс життя кіль

кох сотень осіб. Унаслідок воєнних
дій понад півмільйона ліванців бу

ли вимушені залишити свої рідні
міста та селища у південних реґіо

нах країни. Кілька близькосхідних
провінцій опинилися на межі гума

нітарної катастрофи. 

Одразу після розв'язання кон

флікту ЄС став докладати активних
зусиль для припинення кровопро

лиття та для полегшення гуманітар

ної ситуації в реґіоні.

Комісар ЄС із питань зовнішніх зносин 
і Європейської політики сусідства Беніта
Ферреро"Вальднер. Фото ЄК.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ДОПОМАГАЄ ПАЛЕСТИНІ
Європейська Комісія розпочала надавати грошову
допомогу палестинським лікарям та медсестрам.
Про це під час свого візиту до Ґази заявила
Комісар ЄС із зовнішніх відносин та Європейської
політики сусідства Беніта Ферреро3Вальднер.

П
одібно до інших працівників бюд

жетної сфери Палестинської авто

номії, лікарі та медсестри були
позбавлені заробітної платні про


тягом останніх п'яти місяців. Скорочен

ня бюджетних виплат стало наслідком
припинення міжнародної допомоги Па

лестині навесні цього року. До зупинки
спричинила перемога радикальної орга

нізації Хамас на січневих виборах 2006
року та небажання цієї організації від

мовитися від своїх радикальних гасел. 

Європейський Союз намагається
знайти канали прямої допомоги палес

тинському населенню, в обхід сформо

ваного Хамасом уряду. Нинішня допо

мога лікарям та медсестрам передбача

тиме прямі виплати на банківські ра

хунки працівників сфери охорони здо


ров'я. У такий спосіб планується допо

могти понад 13 тисячам палестинців.
Попри те, що розмір допомоги не до

рівнюватиме повному рівню звичної за

робітної платні, він уможливить по

дальше здійснення лікарських обов'яз

ків і сприятиме забезпеченню нагаль

них потреб палестинського суспільства. 

"Надаючи фінансову підтримку пра

цівникам такої життєво важливої сфери
як охорона здоров'я, — зазначила Комі

сар Беніта Ферреро
Вальднер, — ми
уможливлюємо функціонування цієї
служби, тим самим працюючи для блага
всього палестинського населення". Нині
Європейська Комісія, продовжила пані
Ферреро
Вальднер, інтенсивно працює
над "ініціюванням соціальної допомоги
всім, хто перебуває в скруті". 

Допомога здійснюватиметься кана

лами Тимчасового міжнародного меха

нізму (ТММ). Започаткований у травні
2006
го року, цей механізм став ре

зультатом ініціатив "квартету" (ЄС,
ООН, США та Росія). Від моменту ство

рення ТММ Європейська Комісія виді

лила до його бюджету понад 100 міль

йонів євро, піднявши рівень усієї цьо

горічної допомоги Палестині з боку ЄС
до 329 мільйонів євро. 

Допомога лікарям та медсестрам є
далеко не першим заходом у межах Тим

часового міжнародного механізму. Рані

ше ЄК започаткувала поставки пального
для електрогенераторів палестинських
лікарень, а також забезпечення Автономії
водонасосними та водоочищувальними
пристроями. Ці поставки стали нагальни

ми після зруйнування ізраїльською армі

єю електростанції у Ґазі та пошкодження
палестинських мереж водопостачання та
водоочищення. Допомога ЄС стала на

гальною для належного догляду 90 тисяч
пацієнтів палестинських лікарень та за

безпечення понад 1.2 мільйонів палес

тинців чистою водою.   

ЄС ЗБІЛЬШУЄ ДОПОМОГУ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
ЄС збільшує розмір допомоги на врегулювання
конфлікту на Близькому Сході. Щоб відвернути
гуманітарну катастрофу на Близькому Сході і
сприяти якнайшвидшому врегулюванню конфлікту,
Європейський Союз ухвалив рішення 
про надання додаткових коштів. 

11
мільйонів євро виділяються на
допомогу у евакуації близько
10 тисяч іноземців, насампе

ред одиноких жінок і дітей, які

намагаються повернутися додому з
охопленого конфліктом Лівану. ЄК зби

рається задіяти Механізм швидкого реа

гування у відповідь на прохання країн,
що розвиваються. Ці кошти буде вико

ристано не лише на евакуацію, а й на ме

дичну допомогу, забезпечення найпер

ших побутових потреб людей і тимчасо

ве облаштування евакуйованих у країнах,
через які проляже їх шлях додому (Сирії,
Йорданії) і якнайскорішу репатріацію до
їх рідних країн. 

На початку конфлікту у Лівані меш

кали від 100 000 до 200 000 робітників
із країн, що розвиваються — насампе

ред із Шрі Ланки, Філіппін, Бангладеш,
Ефіопії, Гани, В'єтнаму та Непалу. Сьо

годні уряди цих країн не мають коштів,
щоб організувати безпечне повернення
своїх громадян додому. 

"ЄС робить усе можливе, щоб допо

могти цивільному населенню усіх націо

нальностей, захопленому конфліктом.
Поряд з усім, що робиться задля допо

моги громадянам ЄС, які мають залиши

ти Ліван, надзвичайно важливо, щоб ми
доставили на безпечні землі й громадян
інших країн", — говорить Комісар ЄС із

зовнішніх стосунків і Європейської полі

тики сусідства Беніта Ферреро
Валь

днер. Оголошений сьогодні пакет допо

моги означає, що допомога скоро надій

де тим, хто її найбільше потребує, і дасть
можливість уникнути гуманітарної кризи
у транзитних країнах. 

Окрім коштів на евакуацію, загалом
на гуманітарну допомогу до цього часу
виділено 20 млн. євро і планується ви

ділити ще 30 млн. євро. Кошти очіку

ються з бюджету ЄС для надзвичайних
ситуацій, але їх використання ще має
схвалити Європейський Парламент і Ра

да Міністрів ЄС. 

"Європейська солідарність — із ти

ми, хто страждає, хто б вони не були і,
де б вони не були. Наша гуманітарна
допомога безсторонньо йде до тих, ко

му вона найпотрібніша. На великий
жаль, потреби у Лівані ростуть щодня,
поки триває конфлікт," — говорить Ко

місар ЄС із розвитку та гуманітарної до

помоги Луї Мішель. 
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УСПІХИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ 
В ЄВРОПІ
28 червня Європейська Комісія оприлюднила звіт
про виконання у Європейському Союзі Гаазької
програми з посилення свободи, безпеки 
та справедливості в Європі за 2005 рік. 

З
віт аналізує те, як відбувалося по

силення діяльності європейських
інституцій з кращого забезпечення
свободи і прав людини в ЄС торік,

а також яким чином, зокрема, наскільки
повно й цілісно запроваджувалися ці рі

шення на національному рівні урядами
країн
членів ЄС.

Головні висновки у звіті такі. По
пер

ше, загальний рівень досягнень у 2005
році можна назвати задовільним. Прак

тично всі завдання виконано, або ж вони
перебувають на завершальній стадії ви

конання. Другий важливий висновок —
попри загальний успіх виявилося, що
тільки цих заходів не досить.

Найбільших успіхів було досягнуто
в реалізації таких спільних політик, як

співпраця в галузі цивільного законо

давства. Однак разом із тим, не можна
не відзначити, що часто думка біль

шості схилялася до відкладання важ

ливих заходів у межах Гаазької прог

рами. Щоправда, практика спільного
ухвалення рішень виявилася дуже
плідною та успішною. А ось співпраця
у питаннях кримінального законодавс

тва й діяльності поліції досі виглядає
доволі проблематичною. Переговори з
цих питань досі тривають, попри те,
що в Гаазькій програмі кінцевий тер

мін їх виконання визначено "до кінця
2005 року".

Утім, загальна оцінка видається досі
передчасною, зважаючи на, так би мови

ти, "молодість" більшості проектів Гаазь

кої програми. Особливо це характерно
для спільної політики надання притулку
в ЄС, імміграції, спільного цивільного та
кримінального правосуддя, проблеми
наркоторгівлі.

З погляду кількості і якості, вкрай
бракує загального рівня обміну в політи

ках кримінального правосуддя і поліцей

ської діяльності. Наприклад, зобов'язан

ня ЄС боротися з тероризмом не знахо

дить належного втілення на національ

ному рівні в багатьох країнах
членах ЄС,
де наявні численні затримки у запровад

женні багатьох антитерористичних євро

пейських проектів.

Отож, автори звіту доходять виснов

ку, що існує нагальна потреба в числен

них удосконаленнях в наявній структурі,
зокрема, у процесі прийняття рішень у
галузях співпраці поліції й правосуддя в
кримінальних справах. 

ЄВРОПі —
НАДіЙНЕ НЕБО

Є вропейська Комісія внесла зміни
до списку авіаперевізників, яких

визнано небезпечними і яким забо�
ронено перевозити пасажирів та ван�
тажі в межах ЄС. 

До оновленої версії списку "не�
безпечних" увійшли авіакомпанії з
Конго, Киргизії, Мавританії, Казах�
стану та інших країн. Уже перебува�
ли там перевізники з Північної Кореї,
Афганістану, Руанди, Таїланду, Ек�
ваторіальної Гвінеї, Ліберії, Сьєрра�
Леоне та Свазіленду.

Безпека авіаперевезень є одним із
пріоритетів європейської транспор�
тної політики. У січні цього року бу�
ло вперше застосовано заборону на
будь�які операції у повітряному
просторі ЄС для низки авіакомпаній з
країн "третього світу". 

ЄК ОПРИЛЮДНИЛА
ЩОРічНИЙ ЗВіТ 
іЗ ПИТАНЬ
ФіНАНСОВОї
іНТЕГРАЦії

"Монітор фінансової інтеґрації" —
таку назву має щорічний звіт Євро�
пейської Комісії, присвячений пи�
танням фінансової інтеґрації Євро�
пейського Союзу. Звіт аналізує як
зовнішньоекономічний, так і внут�
рішньоекономічний виміри фінансо�
вих процесів в ЄС. 

Цьогорічний звіт є вже третім ви�
пуском "Монітора фінансової інтеґ�
рації". Ідея дослідження народилася
у липні 2000�го року, коли Рада Мі�
ністрів звернулася до Комісії з про�
ханням розробити систему індикато�
рів для оцінювання стану фінансової
інтеґрації ЄС. 

Ця ініціатива робить дієвішими
дискусії щодо вироблення політик у
різних сферах діяльності ЄС, підпи�
раючи арґументи потужним статис�
тичним та аналітичним матеріалом.
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«ВІДКРИТІ ДНІ»: ЗРОСТАННЯ 
В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПРОГРЕСІЇ

18 липня відбулася презентація проекту "Відкриті
дні32006" — Європейського тижня регіонів і міст.
Це найбільший щорічний захід регіональної
політики ЄС. 

Й
ого завдання полягає в тому, щоб
об'єднати всі зацікавлені сторони
(як громадськість, так і бізнес),
щоб вони могли поділитися своїм

баченням регіональної політики Євросо

юзу і створити можливості співпраці.

Цього року "Відкриті дні" відбувати

муться з 9 по 12 жовтня під гаслом "Ін

вестування в європейські регіони та
міста: громадське та приватне пар

тнерство задля зростання та зайнятос

ті". Лише за кілька тижнів до початку
нового фінансового періоду ЄС 2007
— 2013 років приватний та громад

ський сектори обговорять перспективи
нових фінансових інструментів у регіо

нальному розвитку Європи. Очікують,
що понад 5 тисяч експертів та пред

ставники 135 міст і областей візьмуть
участь у круглих столах та семінарах із
таких питань, як збільшення інвести

ційної привабливості регіонів, капіта

ловкладення в інновації, стабільний
розвиток, тощо. Загалом заплановано
понад 100 семінарів у Брюсселі та ще
70 заходів у різних областях Європи.

Торік гаслом "Відкритих днів" було
"Працюючи разом задля регіонального
зростання й зайнятості". Так само в жов

тні 2005 року дві з половиною тисячі
учасників узяли участь у численних дис

кусіях. "Ці "Відкриті дні", треті в історії,
стали найуспішнішими з погляду кіль

кості учасників, — заявляв тоді Прези

дент Комітету регіонів Петер Штрауб. —
"Відкриті дні" — перший за значенням за

хід такого плану, адже він зосереджуєть

ся навколо щоденних, практичних пот

реб і турбот регіонів та міст, а вони є дви

гуном розвитку Європи. "Відкриті дні" —
не проста балаканина, а реальний засіб
здобути результати в кожному регіоні."

Кількість учасників торішніх "Відкри

тих днів" була вдвічі більшою, ніж у 2004
році — так само вдвічі вона зросте й те

пер. "Тільки мобілізація всіх регіонів та
міст Європи може принести успіх, — ка

же Комісар ЄС із регіональної політики
Данута Хюбнер. — Політика співпраці
може бути потужним інструментом, який
об'єднає той величезний потенціал, яким
володіє кожен регіон Європи зокрема".

Данута Хюбнер, Комісар ЄС 
із регіональної політики. Фото ЄК

ПОчАТОК НОВОї
ВіЗОВОї
ПОЛіТИКИ ЄС

Є вросоюз рухається до запровад�
ження єдиної візової системи.

19 липня було ухвалено пропози�
цію спільного Кодексу з коротко�
термінових та транзитних авіацій�
них віз. 

Цей документ стане важливим
внеском у прозорість і гармоній�
ність умов і процедур видачі віз на
в'їзд до ЄС. Він є частиною Гаазь�
кої програми зі сприяння законно�
му пересуванню й запобігання не�
легальній міграції. Таким чином,
стає можливим утворення універ�
сального візового режиму для
всього ЄС, подібного до Шенген�
ської угоди.

Багато в чому новий порядок по�
легшить життя здобувачам віз. З
уведенням його в чинність кожна
відмова на в'їзд має бути обґрунто�
вана набагато ретельніше, ніж досі;
ставлення до різних заявників та�
кож має стати більш рівним і спра�
ведливим.

РОЗШИРЕННЯ:
ТАЙМ�АУТ 
ДО ОСЕНі

Є вропейський Союз не змінює
критерії, яким має відповідати

країна під час вступу до об'єднання.
Про це заявив Комісар із розширен�
ня ЄС Оллі Рен. Він звернув увагу на
три головні висновки, виходячи з
яких Єврокомісія і провадитиме
розширення. По�перше, це значен�
ня розширення ЄС для безпеки, ста�
більності й процвітання Європи. По�
друге, незмінність критеріїв вступу.
"Це підтверджує наш загальний по�
рядок щодо розширення, який скла�
дають Болгарія та Румунія, Туреч�
чина та Хорватія, а також Південно�
Східні Балкани."

Третій критерій — це визнання
того, що розширення не може су�
перечити здатності ЄС до успіш�
ного функціонування. Пан Рен по�
обіцяв, що у жовтні�листопаді
2006�го року ЄК підготує доку�
мент, де буде розглянуто всі супе�
речливі питання розширення, зок�
рема, й значення "поглинальної
здатності", яку дехто називає пе�
решкодою для України в її праг�
ненні вступити до ЄС.
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ЦІНИ НА ГАЗ В ЄС+25 
У період між січнем 2005 і січнем 2006 років 
ціни на газ для приватних споживачів у ЄС325
підвищилися в середньому на 16%, а ціни на газ 
у промисловості за той же період зросли на 33%. 

П
ротягом цього ж періоду ціни для
приватних та промислових спожи

вачів у ЄС
15 зросли в цілому на
34% і 92% відповідно. Підвищення

відбувалося таким чином: значне зрос

тання в 2000 році, чотири роки відносно
стійких цін і подальше різке збільшення
в 2005 році. За той же період ціни на си

ру нафту зросли вдвічі.

Усі країни ЄС значною мірою залежать
від імпортованого газу, за винятком Данії
та Нідерландів, де видобувається достат

ня кількість газу, та Великої Британії, яка
імпортує близько 7% газу. Зміни цін між
січнем 2005 року й січнем 2006 року знач

но відрізнялися в різних країнах ЄС. 

Для приватних споживачів ціни на газ
зросли більш ніж на 25% у Словаччині
(+30%), Люксембурзі й Чеській Респуб

ліці (по +27%), Словенії (+26%) та Ірлан

дії (+25%), залишилися приблизно таки

ми ж в Естонії і збільшилися менш ніж на
10% у Данії (+5%) та Італії (+8%).

Ціни на газ для промисловості збіль

шилися близько на 50% між січнем 2005
року й січнем 2006 року в Іспанії (+55%),
Великій Британії (+48%) і Словаччині
(+46%), а в Данії та Естонії зросли на 3%.

Ціни для приватних споживачів у євро
значно варіювалися у ЄС
25. У січні 2006
року в абсолютних величинах ціни були
найвищими в Данії (¤29.82 за GJ), Швеції

(¤25.95), Нідерландах (¤16.92) та Італії
(¤16.50). Найнижчі ціни спостерігалися в
трьох балтійських країнах — Естонії
(¤4.63), Латвії (¤5.34) й Литві (¤6.24). Про

те, скореговані відповідно до купівельної
спроможності, ціни на газ були найнижчи

ми у Великій Британії (¤7.30 за GJ), Естонії
(¤7.47) і Люксембурзі (¤9.00), найвищими
— у Швеції (¤21.81), Данії (¤21.68), Сло

ваччині (¤18.40) й Словенії (¤16.97).

Частка оподаткування в цінах на газ
значно відрізнялася в залежності від кра

їни ЄС — від близько 5% у Португалії, Ве

ликій Британії та Люксембургу до більш
ніж 40% у Данії (56%) й Швеції (43%).

Ціни на газ у промисловості були най

вищими у Швеції (¤12.26 за GJ), Німеч

чині (¤11.58) й Австрії (¤10.81), найниж

чими в балтійських країнах — Естонії
(¤2.84), Латвії (¤4.05) й Литві (¤4.45).

Примітка. GJ — європейська одиниця
виміру газового пального, яка вирахову�
ється у ГігаДжоулях, оскільки газ із різних
родовищ може мати різний енергетичний
еквівалент. Це принципово відрізняється
від виміру його у кубичних метрах, як це
має місце в Україні та Росії.

БіОЕНЕРГіЯ —
ПЛЮСИ 
ТА МіНУСИ

ЄС уже зараз виробляє значну
кількість біоенергії, еквіва�

лентної 190 мільйонам нафти на рік.
Про це свідчить звіт Європейської
агенції з довкілля. Біомаса (органічна
речовина, придатна до виробництва
електрики, тепла й пального для ма�
шин) складає понад дві третини всієї
альтернативної енергії Європи. Разом
із тим, невдале використання біомаси
може спричинити потужний стрибок
у розвитку сільського та лісового гос�
подарства, що може вилитися в погір�
шення якості ґрунтів, води та скоро�
чення різноманітності видів тварин.

До 2010 року Єврокомісія зо�
бов'язалася довести відсоток понов�
люваної енергії в Європі до 12%. Це
надасть багато можливостей, з яких
головними є скорочення парниково�
го ефекту та більша безпека енерго�
постачання. Агенція закликає поши�
рювати біоенергію в тісному зв'язку
з іншими програмами й політиками
ЄС, зокрема, тими, що стосуються
довкілля. Інтенсивне використання
інноваційних енергомістких рослин
може дати багаті плоди без значного
впливу на довкілля.

ПОЗИКА ДЛЯ ПЕРШОЇ
СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОВОЇ
СТАНЦІЇ В ІСПАНІЇ
Європейський Інвестиційний Банк забезпечив
перший транш розміром ¤60 млн. для побудови
першої великої сонячної теплової станції в Європі. 

С
танція матиме мережеву потуж

ність 50 MWт. Її буде збудовано за
60 км від міста Гранада в південній
Іспанії. Це перший проект у цій об


ласті (незабаром має втілюватися наступ

ний), у рамках якого, зокрема, буде впро

ваджено нову високотемпературну систе

му зберігання тепла (розплавлена сіль) із
метою розширення щоденного вироб

лення електроенергії — понад 12 годин
узимку і до 20 годин улітку. Енергетична
установка проектується для безперер

вного постачання електрики до мережі.

Виробництво енергії від поновлюва

ного сонячного джерела дозволить замі

нити неекологічні теплові станції, вико

ристовувати поновлювану енергію і про

тистояти змінам клімату. Це сприятиме

розгортанню і промисловому розвитку
нових технологій. Проект об'єднує інно

ваційні технології ЄС та США. На станції
працюватиме приблизно 45 постійних ро

бітників, а також буде використано май

же 1000 людино/років на тимчасових ро

бочих місцях під час спорудження станції.

Будівництво здійснюватимуть про

фільні компанії: AndaSol
1, якою володі

ють ACS (75%) і Solar Millenium (25%).
ACS — третя найбільша будівельна ком

панія в Європі в цій галузі. Solar Milleni

um AG — німецька інноваційна компанія,
яка спеціалізується на будівництві вели

ких сонячних теплових станцій. 

Більш докладно на сайті: 
http://www.eib.org 
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БРЕННЕР+ТУНЕЛЬ КРІЗЬ АЛЬПИ
30 червня 2006 року розпочалися роботи 
з будівництва експериментального тунелю
вздовж лінії майбутнього Бреннер3тунелю, 
який проходитиме через Альпи. 

Є
вропейська Комісія задоволена
швидким розвитком проекту.
"Бреннер
тунель — головний єв

ропейський транспортний проект,

— вважає Жак Барро, Віце
президент
ЄК, відповідальний за транспорт. — Я за

доволений тим, що знайдено компроміс
між необхідністю зручного й швидкого
пересування та захистом природного се

редовища Альпійських гір".

Мета будівництва експериментального
тунелю — отримання точної геологічної
інформації, зменшення можливих ризиків
та витрат на будівництво двох рукавів май

бутнього головного тунелю. Під час будів

ництва експериментальний тунель слугу

ватиме для відведення води та вентиляції.
Він складатиметься з кількох сегментів,

що мають бути прокладені вздовж  лінії
майбутнього тунелю на відстань 53 км.

Будівництво експериментального ту

нелю коштуватиме ¤430 млн. на період
2006
2009 років. 50% усіх коштів фінан

сує ЄС. Рішення розпочати будівництво
прийняли австрійський та італійський мі

ністри транспорту в присутності Віце

президента ЄК пана Барро в Зальцбурзі 5
травня 2006 року.

Проект тунелю — одна зі складових
пріоритетного проекту №1 транс
євро

пейської транспортної мережі. Подвій

ний тунель з'єднає Австрію та Італію, йо

го довжина — 56 кілометрів. Повна вар

тість будівництва тунелю, включаючи не

обхідні дослідження та експерименталь

ний тунель, оцінюється в ¤4.5 млрд. Авс

трія та Італія попросили ЄС про фінансо

ву допомогу в розмірі близько ¤900 млн.
на період 2007
2013 років.

Загалом у бюджеті ЄС на період
2007
2013 років для транс
європейської
мережі закладено ¤8 млрд. Фінансуван

ня відбуватиметься за правилами фінан

сового регулювання та надаватиметься у
вигляді грантів.

Докладно: http://www.bbt�ewiv.com

ІМПОРТ НЕНОВИХ
АВТОМОБіЛіВ

ЄК ужила попереджувальних
заходів проти Люксембур�

га, Чеської Республіки, Польщі,
Австрії та Угорщини — країн, які
ускладнюють імпорт ненових авто�
мобілів. 

У цих п'яти країнах зафіксовано
порушення вільного руху товарів.
Наприклад, Люксембург вимагає
зайві документи для дилерської ре�
єстрації ще до купівлі автомобіля.
Інші країни вимагають проходжен�
ня технічного контролю ще до реєс�
трації ввезеного транспортного за�
собу секонд�хенд, не зважаючи на
наявність реєстрації в попередній
країні (транспортного засобу того ж
віку, моделі чи типу).

Віце�президент ЄК Гюнтер Вер�
хойген із цього приводу наголосив:
"Ненові автомобілі не можуть бути
дискриміновані тільки тому, що во�
ни куплені в іншій країні. Ми по�
винні діяти так, щоб наші спожива�
чі відчували переваги спільного
ринку ЄС".

ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ДОРОГАХ
Європейська Комісія прийняла рішення та план
дій з метою скорочення кількості нещасних
випадків, ушкоджень і травм на дорогах. 

Н
ещасні випадки на дорогах — чет

верта головна причина загибелі лю

дей в ЄС. Щорічно на дорогах гине
приблизно 235 000 громадян ЄС.

Після нещасних випадків і пошкоджень
близько 7 мільйонів громадян опиняють

ся в лікарнях, із них 20% — у тяжкому
стані. Нещасні випадки на дорогах — го

ловна причина смерті дітей та молоді.

Документ ЄК визначає техніку безпе

ки на дорогах як пріоритет для теперіш

ніх і майбутніх програм з охорони здо


ров'я. Документ закликає країни ЄС до
співпраці, до проведення масштабних ін

формаційних кампаній для населення.

"Той факт, що для громадянина Лит

ви ймовірність потрапити в аварію у
п'ять разів більша, ніж для громадянина
Нідерландів, — суворе нагадування про
те, що ми повинні більше працювати з
метою запобігання нещасним випадкам,
аваріям та трагічним смертям", — зазна

чив Комісар ЄК з охорони здоров`я Мар

кос Кіпріану. 

НА ШЛЯХУ ДО
НОВИХ ШЛЯХіВ

Є врокомісія намагається зробити
дороги ЄС кращими. 

22 червня Комісія ухвалила за�
сади європейської транспортної по�
літики. Мобільність та вільне пере�
сування громадян є запорукою
процвітання ЄС. 

Однак негативний вплив мо�
більності — енергоспоживання та
забруднення довкілля — слід міні�
мізувати. Пересування в ЄС має
стати ефективнішим, ощадливі�
шим, чистішим; на дороги Європи
повинні вийти "розумні" тран�
спортні засоби.

Віце�президент Комісії у спра�
вах транспорту Жак Барро гово�
рить: "Мобільність є визначаль�
ною для зростання економіки ЄС.
Ми продовжуватимемо розвивати
водне та залізничне сполучення
на великих відстанях. Автотран�
спорт та авіація стануть чистіши�
ми та ефективнішими." Важливим
аспектом залишається адаптація
положень Білої книги ЄС із тран�
спорту (ухваленої ще п'ять років
тому) до умов нового, розширено�
го Євросоюзу.  

Жак Барро, 
Віце"президент ЄК
відповідальний 
за транспорт. 
Фото ЄК.
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ЄВРОПЕЙЦІ ДЕДАЛІ МЕНШЕ П'ЮТЬ.
АЛЕ ВИРОБЛЯТИ ВИНА ХОЧУТЬ БІЛЬШЕ
Європейська Комісія починає реформу
виноробного сектора ЄС. 

22
червня було опубліковано ко	

мюніке, де викладені головні
аспекти реформування. Зако	

нодавчі зміни щодо вино	

робства заплановано на кінець 2006 —
початок 2007 року. 

Головна мета реформ — зміцнити
позиції європейського вина як найкра

щого у світі, зберегти найкращі традиції
виноробства, забезпечити конкурентос

проможність європейської продукції та
належний захист довкілля під час вироб

ничого циклу. Європейська виноробна

галузь є найкращою у світі, однак упро

довж тривалого часу її завдання були
суттєво заниженими. 

Про це заявила у Європарламенті
Маріан Фішер Боель, Комісар із сіль

ського господарства та розвитку сіль

ської місцевості. На її думку, половин

часті заходи вже не можна вважати
ефективними, і слід переходити до ак

тивніших дій.

Уже цього року Єврокомісія надасть
Франції та Італії 131 мільйон євро, щоб
подолати кризу їхніх виноробних секто


рів. Пані Комісар пообіцяла до січня 2007
року розробити й надати пропозиції що

до поправок до законодавства, які доз

волять підвищити продуктивність вино

робства у Європі. 

Європа залишається найбільшим ви

робником і споживачем вина у світі. За
останні п'ять років у ЄС було вироблено
вина загальною вартістю 16,1 мільярдів
євро. В Європі діє 1,6 мільйона виноку

рень, які забезпечують понад 5% сіль

ськогосподарської продукції та дають
роботу для півтора мільйона чоловік.
Столові вина складають близько 40%
продукції, решта — високоякісне мароч

не вино. Але щороку споживання вина в
Європі скорочується на 0,65%.

ПІРАТІВ ЗМУСЯТЬ ВИКИНУТИ
БІЛИЙ ПРАПОР
Америка та Європа спільно боротимуться проти
інтелектуального піратства. 

Т
орговий секретар США Карлос Ґу

тьєррес, Віце
президент Єврокомі

сії та Комісар із підприємництва та
промисловості Ґюнтер Верхойґен і

Комісар із торгівлі Пітер Мандельсон під

писали спільну програму з боротьби
проти порушень авторського права. Ця

програма стане першим таким заходом
між ЄС та США.

"Із низькою якістю продукції та висо

кими цінами наша промисловість не
зможе виграти глобальне суперництво,
— говорить Віце
президент Верхойґен.
— Єдиний шлях уперед — це інновації та
якість. Ця стратегія була б приречена в
умовах, коли викрадаються ідеї брендів
та продуктів. Ось чому ЄС та США об'єд

нують свої зусилля."

Програма передбачає комплекс захо

дів із співпраці на митницях, забезпечен

ня недоторканності інтелектуальної
власності в третіх країнах та співпрацю в
приватному секторі. 

Слід нагадати, що між 1998 та 2004
роками кількість випадків піратства в ЄС
збільшилася на 1000%. Якщо у 1980 ро

ці вони стосувалися здебільшого товарів
розкоші, то тепер майже всі з них
пов'язані з продуктами щоденного спо

живання.

РИНОК ЗБРОї:
СВіЙ ДО СВОГО
ПО СВОє

Н ова ера ринку озброєнь настала
в ЄС з 1 липня. Це зумовлено

початком дії нового режиму регу�
лювання ринку, покликаного збіль�
шити прозорість та конкуренцію. 

"Новий режим регулювання
ринку озброєнь — помітне досяг�
нення, — каже Верховний представ�
ник ЄС та Голова Європейської обо�
ронної агенції Хав'єр Солана. —
Вперше замість того, щоб беззасте�
режно укладати контракти з будь�
яким національним виробником,
європейські країни зобов'язалися
купувати зброю та техніку одна в
одної, якщо закордонна продукція
перевершує власну."

Вперше про таку практику
йшлося в ухваленому минулого
листопада Кодексові поведінки під
час купівлі озброєнь. Тепер практи�
ка рівних можливостей для всіх ви�
робників стає реальністю. Пан Со�
лана запевняє, що цей крок дозво�
лить Європі побудувати конкурен�
тоспроможну технологічну та про�
мислову базу для виробництва бо�
йового оснащення.

Віце"президент ЄК
Гюнтер Верхойген.
Фото ЄК.
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НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДИТИНИ
ЄС дедалі активніше опікується правами дітей 
та підлітків. 4 липня Європейська Комісія 
ухвалила комюніке "Рухаючись до стратегії ЄС 
із прав дитини". 

ропи. Найкращі постери не тільки прикра

сять холи Єврокомісії, а й будуть виставле

ні на офіційних веб
сторінках. "З 54 статей
Хартії про фундаментальні права Європей

ського Союзу 19 присвячено правам дити

ни", — сказав пан Фраттіні. На його думку,
це свідчить про неабияку увагу до дітей з
боку офіційного Брюсселя, а такі конкур

си, як цей, допомагають розвивати право

ву свідомість серед дітей та підлітків.

Європейська Комісія вдруге поспіль
приєдналась до відзначення 25 травня
Міжнародного Дня зниклих дітей. Мета
цього дня — звернути увагу громад

ськості на дітей, які продовжують зника

ти в Європі і в цілому світі. 

Проблема щезлих дітей складна й ба

гатобічна. Досі неможливо встановити
європейську статистику викрадених та

сексуально експлуатованих дітей. Ці дані
рідко узагальнюються навіть на націо

нальному рівні. Тим більше відсутні якісь
континентальні відомості з цієї сторони
торгівлі людьми. В Італії торік поліція за

фіксувала 1850 зникнень неповнолітніх,
в Бельгії — 1022. У Великобританії кіль

кість дітей, що з різних причин (у т.ч.
добровільно) зникають із дому, неофі

ційно оцінюють у 70 тисяч щороку.

Нове комюніке пропонує низку заходів
(наприклад, запровадження уже згаданих
телефонних номерів), аби зробити цю ста

тистику якомога меншою. Документ, опри

люднений 4 липня, став черговим внеском
Єврокомісії у забезпечення належного за

хисту неповнолітніх громадян Європи.

ЄВРОПЕЙСЬКА
КОМіСіЯ ПРАГНЕ
ЗРОБИТИ МОЛОДЬ
АКТИВНіШОЮ

Є врокомісія ухвалила комюніке,
присвячене розширенню участі

молоді в громадському житті — як на
європейському, так і на національ�
ному рівнях. 

Комісар ЄС із загальної й профе�
сійної освіти, культури та багатомов�
ності Ян Фіґель вважає: "Молодь
складає до чверті усього населення
ЄС. Тому ми повинні розкрити її по�
тенціал, адже ЄС прагне стати одним
із найдинамічніших і найінтелекту�
альніших суспільств світу." 

Саме на це спрямована програма
"Молодь у дії", яка впродовж 2007 —
2013 років фінансуватиме всі заходи
зі створення європейської системи
залучення молоді у політику.

Ц
е перший документ такого плану,
який зачіпає внутрішні й зовнішні ас

пекти політики ЄС у галузі прав дити

ни — від правосуддя до освіти й здо


ров'я. Разом із тим, комюніке наголошує
на тих аспектах, які досі залишалися поза
увагою і які слід вирішувати в першу чергу. 

ЄС постійно намагається використову

вати свій вплив та глобальну присутність,
аби позитивно впливати на захист прав ди

тини в усіх куточках планети. Зокрема, ко

мюніке згадує низку заходів, яких Євроко

місія вживе в поточному й наступному ро

ках для кращого забезпечення дитячих
прав у Європі. Так, буде запроваджено єди

ний для всього ЄС телефонний номер до

віри (116) з усіх питань, пов'язаних із проб

лемами дітей, і ще один — для вирішення
проблем дітей, що зникли або перебува

ють у сексуальному рабстві. Розроблено
також програму, яка дозволить обмежити
використання кредитних карток під час ку

півлі дитячої порнографії через Інтернет.
Низка проектів присвячені забезпеченню
прав дитини в країнах, що розвиваються й
перебувають за межею бідності.

Останньою потужною кампанією,
спрямованою на захист дітей, став кон

курс "Європейський Союз і права дитини".
Школярі з усіх країн
членів узяли участь
у змаганні, намалювавши плакати на те


му захисту дітей у ЄС. Національні цере

монії нагородження відбулися 9 травня,
а 18 травня у Брюсселі Віце
президент
Єврокомісії Франко Фраттіні нагородив
переможців європейського етапу конкур

су. Ними стали команди з Кіпру.

Виступаючи перед переможцями, Віце

президент Єврокомісії Франко Фраттіні по

відомив, що загалом у конкурсі взяло
участь майже 50 тисяч школярів з усієї Єв
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ЄВРОПЕЙЦЯМ ДОБРЕ У ЄВРОПІ
Європейські громадяни загалом почуваються
комфортно й досить приязно ставляться 
до офіційного Брюсселя, стверджують 
соціологічні опитування. 

6
липня Європейська Комісія опри

люднила перші результати дослід

жень "Майбутнє Європи", проведе

них соціологічною службою ЄС

"Євробарометр". Дослідження, що здій

снювалися з кінця березня до початку
травня, дають змогу зрозуміти, що дума

ють рядові європейці з приводу поточно

го становища і майбутнього розвитку
об'єднаного континенту.

Загальний підсумок дослідження
дозволяє говорити про задоволення, яке
панує серед громадян ЄС. З часу остан

нього дослідження економічне станови

ще почало сприйматися у значно опти

містичнішому світлі. Рівень задоволення
собою і власним побутом також залиша

ється високим. Дещо негативно на цей
показник вплинуло пожвавлення вірусу
пташиного грипу впродовж останнього
року, однак опитування також показує:
європейські громадяни цілковито дові

ряють провідникам Євросоюзу, поклада


ючись на політику ЄС у цій галузі і вірячи
в її спроможність захистити Європу.

Дослідження "Євробарометра" також
дає уявлення про імідж ЄС, який склався
серед європейців, а також те, наскільки
вони відчувають розуміння з боку офі

ційних європейських установ. Ці два по

казники також виглядають досить спри

ятливо для Євросоюзу.

Серед головних досягнень ЄС респон

денти називають свободу пересування,
прозорість та відкритість, а також (серед
нових країн
членів) розширення на Схід. 

Дослідження проводилося на замов

лення Європейської Комісії та охопило 30
країн і територій: 25 країн
членів; 2 країни,
що перебувають у процесі вступу (Болга

рію та Румунію); дві країни, що подали за

явки на вступ; а також спільноту турецьких
кіпріотів. Серед респондентів — чоловіки й
жінки віком від 25 до 65 років із різних со

ціальних груп та прошарків, а також особи
від 18 до 24 років, які ніде не працюють.

ПОКАЗНИКИ
ІНФЛЯЦІЇ ТА РІВЕНЬ
БЕЗРОБІТТЯ 

З
а оцінками Статистичного офісу Єв

ропейського Співтовариства Єврос

тат, річний рівень інфляції в єврозо

ні складав 2.5% у червні 2006 року.

У травні цей показник склав також 2.5%.
Досвід прогнозів показав надійність

оцінок: за останні два роки 14 разів було
точно спрогнозовано темп інфляції, 9 ра

зів похибка склала 0.1 і одного разу 0.2
— в січні 2005 року).

У травні 2006 року рівень безробіття
досяг 7.9%, порівняно з 8.0% у квітні
цього року. У травні 2005 року цей по


казник склав 8.7%. В ЄС
25 рівень без

робіття склав 8.2% у травні 2006 року,
залишившись незмінним, порівняно з
квітнем. 

У травні 2005 року цей показник
складав 8.8%. У травні 2006 року най

нижчі показники безробіття були зареєс

тровані в Данії й Нідерландах (по 3.9%),
Ірландії (4.3%) та Люксембурзі (4.7%). 

Рівень безробіття був найвищим у
Польщі (16.4%), Словаччині (15.5%),
Греції (9.6% у четвертому кварталі 2005
року), Франції (8.8%) і Бельгії (8.4%).

ЯК МАНДРУЮТЬ
єВРОПЕЙЦі

П опри дедалі щільнішу інтегра�
цію ЄС, в кожній країні євро�

пейці їздять по�своєму. 
У 2004 році 60% подорожей,

довших за 4 дні, було зроблено на
приватному авто, 25% — на літаку.
На третьому місці йде залізниця.
Про це свідчать дані чергового дос�
лідження "Євростату". 

57% подорожей були внутрішні�
ми, не виходили за межі однієї краї�
ни, тоді як серед решти дві третини
припадало на країни�члени ЄС, і од�
на третина — на неєвропейські краї�
ни. А в Греції взагалі 90% мандрівок
були внутрішніми; у Люксембургу
ж, навпаки, 99% подорожей були
спрямовані поза межі країни.

Литва та Латвія також ведуть пе�
ред за кількістю діб, проведених у
їхніх готелях (відповідно на 19,8%
та 18% більше порівняно з поперед�
нім періодом). А в абсолютних по�
казниках перші місця — за Італією
(126 мільйонів діб), Іспанією (120),
Німеччиною, Францією (по 83) і Ве�
ликобританією (80).

ЕКОНОМічНЕ
СТАНОВИЩЕ
ПОЛіПШУєТЬСЯ 

Е кономічне становище у ЄС та,
зокрема, зоні євро, продовжу�

вало поліпшуватися в червні, сяг�
нувши найвищої після 2001 року
позначки. 

Показник економічного стано�
вища, який розраховують, виходя�
чи з даних опитувань бізнесменів та
споживачів, збільшився за останній
місяць у всіх країнах ЄС на 0,6 пун�
ктів, у зоні євро — на 0,5. Відповід�
но, у ЄС він склав 108,8 пунктів, а в
єврозоні 107,2.

Найкращим є становище в про�
мисловості та роздрібній торгівлі,
тоді як сфера послуг і будівництво
дещо погіршили свої показники. 

Італія та Польща мають найпо�
зитивнішу динаміку економічного
становища, а Німеччина, Іспанія,
Франція та Великобританія — біль�
ший чи менший спад очікувань спо�
живачів і виробників. 

Серед решти важливих показни�
ків слід згадати про невеликий спад
індексів упевненості, передусім
споживацького.
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ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКА: 
ІНВЕСТИЦІЇ ЗРОСТУТЬ, 
АЛЕ Й ОБМЕЖЕНЬ ПОБІЛЬШАЄ
50 мільярдів євро витратить Європейський 
Союз на розвиток наукових досліджень 
у 2007 — 2013 роках. 

Р
ішення про це підтримали депутати
Європарламенту. Попередні науко

ві програми ЄС фінансувалися
менше, однак, на думку депутатів,

навіть цієї суми замало. В попередній пе

ріод (2002 — 2006 рр.), наприклад, уче

ним запропонували тільки 16 мільярдів.

Поряд із тим, Європейський Парла

мент робить жорсткішими норми ліцен

зування досліджень, особливо пов'яза

них із складними етичними питаннями

(клонування, використання клітин люд

ських ембріонів тощо). Дослідження з
клонування людини ЄС узагалі не фінан

суватиме. Найбільшу підтримку одер

жать науковці
жінки та молоді вчені.

Парламент визначив і пріоритетні об

ласті досліджень, якими стали енергетика,
медицина, біотехнології та нанотехнології,
суспільні та гуманітарні науки, космічні, ін

формаційні та комунікаційні технології,
безпека, довкілля і сільське господарство.

ІНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ВСіХ

ЄС прагне забезпечити всіх своїх
громадян рівним доступом до

Інтернету. На зустрічі міністрів з 34
країн у Ризі ухвалили спільні прин�
ципи в цій сфері. 

Головними завданнями до 2010
року визначено забезпечити доступ
до глобальної мережі груп людей, які
досі опинялися переважно поза її
охопленням (літні люди, інваліди та
безробітні), довести покриття швид�
кісного Інтернету до 90%, забезпечи�
ти належний рівень комп'ютерної
грамотності тощо. 

Міністри зазначили, що важливо
також вирівняти доступ до Інтернету
в міській і сільській місцевостях. "Ба�
гато європейців досі надто мало ко�
ристають з інформаційних техноло�
гій, — каже Комісар ЄС з  інформацій�
ного суспільства та медіа Вів'єн Ре�
дінґ. — Мільйони ризикують залиши�
тися на узбіччі. Забезпечити доступ
на рівних умовах для всіх — не тільки
соціальна необхідність, а й перспек�
тива для нашої промисловості."

ІНТЕРАКТИВНІ ПОСЛУГИ В ЄС
Інтерактивне спілкування все більш поширюється
в країнах ЄС. В останньому електронному звіті ЄК
зазначається, що наступним кроком має стати так
зване "інтелектуальне постачання". 

Р
івень оперативних послуг в ЄС
продовжує зростати, інтернет

спілкування досягає все вищого
технологічного рівня. На цьому

етапі стає нормою повноцінна двосто

роння взаємодія між громадянами та
урядами їхніх країн. 

Приблизно 50% послуг дозволяють
громадянам повноцінно спілкуватися в
режимі он
лайн. Це, у свою чергу, при

водить до більш ефективного сервіс

ного обслуговування. Станом на кві

тень 2006 року індекс технічної склад

ності підвищився на 6% в ЄС
15 і на
16% в ЄС
10. Ці цифри відображають
результат значних зусиль, що були
зроблені за останні роки. Серед країн
ЄС Австрія лідирує в наданні громад

ських послуг у режимі он
лайн, за нею
йдуть Мальта й Естонія.

З 2001 року в країнах ЄС, а також в
Ісландії, Норвегії та Швейцарії, прово

диться статистичний аналіз спектра пос


луг у режимі он
лайн. Шляхом адмініс

тративної модернізації можна зекономи

ти мільярди євро для країн ЄС
25, як заз

начено у Плані Дій
2006.

МОБіЛЬНі
ТЕЛЕФОНИ
ПРИТЯГУЮТЬ
БЛИСКАВКИ

Т ак вважають медики однієї із клі�
нік Великої Британії. Вони  зак�

ликають не користуватися мобільни�
ми телефонами під час грози.  

Приводом до такого попереджен�
ня став інцидент із 15�річною дівчи�
ною, в яку влучила блискавка під час
телефонної розмови, внаслідок чого
її паралізувало. 

У деяких штатах США не дозволя�
ють розмовляти по телефону під час
заливання пального до бензобака, ос�
кільки мобільний апарат викликає
статичну енергію, що може викликати
іскру. Утім, наукового підтвердження
до цих застережень зараз немає.  

Вів'єн Редінґ,
Комісар ЄС,
відповідальна 
за інформаційне
суспільство 
та медіа. 
Фото ЄК.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ 
Європейська Комісія розпочала громадські
консультації щодо майбутніх дій ЄС в області
пожертвування органів і трансплантації. 

М
ета опитування — окреслити ос

новні проблеми, з якими стика

ється практична трансплантоло

гія на рівні ЄС. За минулі десяти


ліття в ЄС кількість операцій із трансплан

тації з використанням донорських органів
стійко зростала. Спостерігалися позитивні
результати продовження і якості життя
пацієнтів. Проте існують такі проблеми:
брак донорів, торгівля органами, неузгод

жені стандарти якості й безпеки. Це го

ловні перепони, які утруднюють подаль

ший прогрес у цій області медицини.

Комісар ЄК із питань охорони здо

ров'я та захисту споживачів Маркос Кіпрі

ану зазначив: "Пересадка органів — це од

не з великих медичних чудес, які щороку
зберігають життя тисячам людей у Євро

пі. Проте можливість доступу до цього ря

тівного лікування та його якість змінюєть

ся залежно від країни ЄС. Окрім того, де

фіцит органів для трансплантації заохочує
жахливу нелегальну практику торгівлі
людськими органами. Настав час розгля

нути дії, які можна застосувати на рівні
ЄС, щоб забезпечити достатнє постачання

органів, гарантуючи повне дотримання
законів і безпеку цього постачання".

Операції з пересадки органів почали
проводити в 1950
х роках, першими були
пересадки нирок. Протягом останніх ро

ків кількість операцій постійно зростала.
Сьогодні трансплантація органу є най

більш ефективною, а іноді — і єдиною
для лікування на кінцевій стадії захворю

вання нирок, печінки, легень, серця.

Головна проблема в області транс

плантації — недостатня кількість орга

нів. Сьогодні близько 10 європейців по

мирають щодня, чекаючи орган для пе

ресадки. Смертність серед пацієнтів, які
чекають на серце, печінку або пересадку
легені, коливається від 15% до 30%. За

раз близько 40 000 пацієнтів у Європі
очікують донорського органу.

В Європі існують значні невідповіднос

ті щодо кількості донорських органів: від
34.6 донорів на мільйон населення в Іспа

нії до 13.8 донорів у Великій Британії, 6 —
у Греції і 0.5 — в Румунії. Практика обміну
органами між країнами ЄС незначна, тому
що національні вимоги щодо безпечних і

якісних процедур дуже відрізняються.
Розпочинаючи громадські опитування, ЄК
має на меті визначити ефективні механіз

ми перш за все запобіганню торгівлі люд

ськими органами та налагодженню спів

праці між лікарями різних країн ЄС. 

Більш докладно: 
http://europa.eu.int/comm/health/ 

БОРОТЬБА З РІДКІСНИМИ
ХВОРОБАМИ У ЄС
У ЄС від рідкісних хвороб страждає незначна
кількість пацієнтів. 

Д
ля лікування рідкісних хвороб пот

рібні специфічні лікарські засоби.
Протягом п'яти років Європейська
Комісія, Європейське агентство з

оцінки медичної продукції (EMEA) та уря

ди країн ЄС звертали значну увагу фар

мацевтичної промисловості на дослід

ження, розвиток і маркетинг специфічної
медичної продукції у таких областях, як
онкозахворювання, розлади обміну ре

човин, імунологія, серцево
судинні зах

ворювання, розлади дихальної системи.

У звичайних ринкових умовах такі
напрямки фармацевтики не мають пер


спектив для розвитку. Статистика свід

чить, що політика ЄС у цій області фар

мацевтики діє успішно. У період між
квітнем 2000 року й квітнем 2005 року
було впроваджено більше 450 препара

тів для лікування специфічних хвороб.
Перші 22 нові препарати, призначені
для лікування 20 тяжких хвороб, які
загрожують життю, та хронічних хво

роб вже отримали дозвіл на ринкове
розповсюдження. Крім того, за цей пе

ріод розроблено близько 270 наймену

вань ліків, які зараз проходять клінічні
випробування.

ЄС ТА США
СТВОРИЛИ єДИНИЙ
СТУДЕНТСЬКИЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

О світня співпраця ЄС та США від�
криває нові можливості для сту�

дентів. 19 липня почав роботу єди�
ний у світі цілодобовий телевізійний
канал, побудований винятково на
студентських програмах. 

Щодня він передаватиме студент�
ські коротко� і повнометражні філь�
ми, перформенси, новини й культур�
ні програми. Студенти не тільки ство�
рюють контент цього каналу, а й ух�
валюють рішення з програмування й
медіа�планування каналу. Уже зараз
канал OSTN (Відкрита студентська
телевізійна мережа) доступний для 3
мільйонів глядачів у США та Вели�
кобританії через Інтернет.

"Розглядаючи канал як нижчу лі�
гу Голівуду, ми вважаємо його за чу�
дову нагоду виявити й показати сту�
дентські таланти", — каже Головний
виконавчий директор каналу Пра�
шант Чопра. Поява каналу — наслі�
док освітньої співпраці між ЄС та
США. Без сприяння низки неурядо�
вих організацій він також не став би
реальністю. OSTN працює в англій�
ському та американському універси�
тетських центрах — Кембриджі і
Клівленді. Канал транслюється без
перерви сім днів на тиждень.

Маркос Кіпріану, 
Комісар ЄК 
із питань 
охорони здоров'я 
та захисту 
споживачів.
Фото ЄК.
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ДЕНЬ БОРОТЬБИ З НАРКОТИКАМИ
Щороку в ЄС понад 8000 осіб, 
переважно молоді люди віком 20330 років,
помирають від передозування. 

З
агальна кількість смертей, пов'яза

них з уживанням наркотиків, як мі

німум утричі вища, тому що вони
побічно пов'язані зі СНІДом, на


сильством, нещасними випадками й са

могубствами.

У рамках Міжнародного Дня ООН бо

ротьби з наркотиками та незаконною
торгівлею, Віце
президент ЄК Франко
Фраттіні, Комісари ЄК Беніта Ферреро

Вальднер та Маркос Кіпріану наголосили,
що Єврокомісія підтверджує зобов'язан

ня Європи — через упровадження спіль

них проектів боротися з торгівлею нарко

тиками та допомагати наркозалежним. 

"Наріжний камінь стратегії ЄС у бороть

бі проти використання наркотиків — це
підхід, що балансує між профілактикою,

освітою і лікуванням, з одного боку, та чіт

ким дотриманням законів проти фарма

цевтичного виробництва й торгівлі нарко

тичними речовинами, — вважає пан Фрат

тіні. — Цей баланс між охороною здоров'я
і правоохоронними заходами відображає
баланс між правами людини і громад

ською безпекою. Моє завдання протягом
майбутніх місяців — задіяти громадські
організації до політики на рівні ЄС".

За три останні роки допомога з боку
ЄС третім країнам у боротьбі з наркоти

ками зросла майже вдвічі. У 2005 році на
проекти, які здійснювалися країнами ЄС
і Європейською Комісією в третіх краї

нах, було витрачено понад ¤500 млн. Зо

на особливої уваги — заходи в Афганіс

тані й, зокрема, Латинській Америці, де
надавалася підтримка проектам альтер

нативного розвитку з метою скорочення
виробництва коки в Андах.

За два перші роки виконання Програ


ми з охорони здоров'я ЄС понад ¤4.1 млн.
було витрачено на проекти, пов'язані з бо

ротьбою проти наркотиків. Пріоритет на

давався програмам соціального запобі

гання, кращим методам лікування нарко

залежності й соціальній реінтеграції.

За статистикою, у минулому році
близько 3
3.5 млн. осіб пробувало кока

їн, а 1.5 млн. класифікуються як його
постійні споживачі. 12 мільйонів євро

пейців уживають маріхуану, 3 мільйони з
них — майже кожного дня. Екстазі, що
виробляється в Європі, — на другому
місці після маріхуани.

Згідно повідомлень Європейського
моніторингового центру з вживання нар

котиків і наркотичної залежності, у дея

ких країнах ЄС до 8% молоді вживають
наркотики регулярно. Систематичне й ін

тенсивне змішування наркотиків з алко

голем і таблетками — ще одна серйозна
проблема, із якою треба боротися. 

ЧИ СТАЛО ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ
ТРИВАЛІШИМ ТА ЗДОРОВІШИМ? 
Відповісти на це питання було покликане
профінансоване ЄК дослідження загального
стану здоров'я громадян держав3членів ЄС. 

Р
езультати дослідження дали пози

тивну відповідь. Однак це не озна

чає зняття всіх проблем тривалості
життя та здоров'я європейців. 

У період між 1995 та 2003 роками се

редня тривалість життя зросла в усіх 14

и досліджуваних країнах. Чоловіки стали
в середньому жити довше на 3 місяці,
жінки — на 2 місяці. У 2003 році найвищі
показники тривалості життя чоловіків
було зафіксовано у Швеції, найнижчі — у
Португалії. Натомість середня тривалість
життя жінок найвища у Франції та Італії,
найнижча — в Данії.

Втім, залишається нагальним питан

ня якості тривалішого життя. За словами
професорки Лейстерського університету
Кероль Джеґґер, куратора Європейсько

го підрозділу з моніторинґу середньої

тривалості життя (EHEMU), "істотним за

лишається питання, чи стає триваліше
життя людей здоровішим". 

Згідно з проведеними дослідження

ми, найздоровішими країнами є Бельгія,
Італія та Іспанія. Натомість у низці інших
країн підвищення середньої тривалості
життя не супроводжується поліпшенням
здоров'я старших людей. 

За цієї ситуації нагальним є дослід

ження причин відмінностей між різними
країнами та реґіонами та невідповіднос

тей між зростанням середньої тривалос

ті життя та поліпшенням здоров'я людей.
Низка нинішніх проектів Європейської
Комісії спрямовані на прояснення цих
питань. Від таких досліджень залежати

муть майбутнє подовження та поліпшен

ня життя європейців. 

НАРКОТИКАМ —
СТОП!

З Афганістану до Європи щорічно
переправляється 220 тонн геро�

їну. Таку цифру навів представник
Управління з боротьби проти нарко�
тиків і злочинності Бернар Фрахі. 

"Західна й Центральна Європа
виявилася найбільшим ринком
наркотиків через високий рівень
споживання", — сказав Б.Фрахі на
конференції з питань протидії
наркозагрозам із території Афга�
ністану. 

За даними доповіді, з Афганіста�
ну до Європи щорічно переправля�
ється 220 тонн героїну і 180 тонн
опіуму. "У Європі опіати використо�
вують 5% дорослого населення, тоді
як в Ірані опіати щороку використо�
вують 2,8% населення", — сказав
Б.Фрахі. Він зазначив, що європей�
ський ринок наркотиків є найдо�
рожчим у світі. 

Чистий прибуток наркокартелів
від цього ринку становить 20�25 мі�
льярдів доларів на рік.

Віце"президент ЄК
Франко Фраттіні,
Комісари ЄК Беніта
Ферреро"Вальднер
та Маркос Кіпріану.
Фото ЄК.



Е К О Л О Г І Я

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №7, ЛИПЕНЬ, 2006 17

НОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА LIFE+ 
Комісар ЄС з охорони навколишнього
середовища Ставрос Дімас привітав створення
Радою Європи нового єдиного фінансового
інструменту в рамках програми LIFE+ 
для охорони навколишнього середовища. 

Ц
ей документ було прийнято після
визначення фінансових перспектив
на 2007
2013 роки у квітні цього
року. Бюджет, передбачений для

LIFE+, складає ¤2.1 млрд. протягом заз

наченого періоду. 40% від цієї суми вит

рачатиметься на частину програми "При

рода і біологічне розмаїття".

"LIFE+ стане єдиним, сучасним, гнуч

ким інструментом для консолідації й прог

рамування багатьох екологічних дій, —
зазначив пан Дімас. — Програма сфоку

сується на конкретних заходах, які сприя

тимуть покращенню навколишнього сере

довища Європи. Крім того, поліпшення
мереж, комунікації й екологічного управ

ління гарантуватимуть розповсюдження

позитивної практики по всій Європі".
"LIFE+ принесе спрощення, перегру


повування широкого ряду існуючих еко

логічних програм та інструментів у рам

ках єдиної структури. Існуючі інструмен

ти включають теперішню програму LIFE,
"Лісовий фокус" та різноманітні міські
програми для екологічних неурядових
організацій і спільного фонду для роз

витку екологічної політики.

Програма LIFE+ звернеться до всіх чо

тирьох пріоритетних областей Шостої
програми дій з охорони довкілля (на
2002
2012 роки) — зміни клімату, приро

ди і біологічного розмаїття; охорони здо

ров'я і якості життя; збереженню природ

них ресурсів і використанню відходів.

Серед переваг програми LIFE+ — но

вий стратегічний підхід до програмуван

ня дій з більш чітким і прозорим розпо

ділом відповідальності між ЄК та країна

ми ЄС. Це забезпечить країнам ЄС більш
послідовну реалізацію регіональних еко

логічних пріоритетів.

Історія питання. На противагу до LI

FE+, існуюча програма LIFE — це іннова

ційна пілотна програма з проектами де

монстрації, націлена на екологічний за

хист і збереження природи у країнах ЄС,
країнах
кандидатах та сусідніх країнах.
Починаючи з 1992 року, LIFE, спільно з
іншими структурами, фінансувала приб

лизно 2 500 проектів, виділивши ¤1.5
млрд. на захист довкілля.

ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ – НАЙСПЕКОТНІШЕ
Останнє десятиліття є найспекотнішим 
за всю "людську" історію Землі. Такий невтішний
висновок зробили американські вчені, 
що провели низку спеціальних досліджень. 

Щ
е трошки, і глобальне потепління
стане не лише темою наукових
робіт, але й абсолютно відчутним
фактором для пересічних людей.

Глобальне потепління — справа рук лю

дей. І саме вони несуть відповідальність
за зміну клімату на планеті. Такого вис

новку дійшли американські вчені, які дос

ліджували проблему глобального потеп

ління. За їхніми спостереженнями, лише
у 20
му столітті середня температура на
Землі зросла більш як на півградуса.

Джеральд Норс, техаський університет:
– Глобальне потепління означає, що по


тепління за останні десятиліття 20 століття
було більшим, ніж за попередні 400 років.

Озонові дірки, промислові та автомо

більні викиди у повітря призводять до
танення льодовиків, посух, спекотної по

годи та повеней. 1997 року провідні кра


їни світу підписали Кіотський протокол,
який обмежує норму шкідливих викидів
до атмосфери. США та деякі інші країни
відмовилися ратифікувати протокол, ос

кільки, на їх думку, він обмежував розви

ток економіки. Але вчені ж зазначають:
якщо кардинально не змінити нинішню
ситуацію, людству загрожує катастрофа.

Курт Каффей, каліфорнійський уні

верситет:

— Людська діяльність збільшує вики

ди до атмосфери. Це факт і це не обгово

рюється. Ці гази спричиняють потеплін

ня. За 20 століття температура підвищи

лася на півградуса. Якщо так триватиме
далі, то ми матимемо жахливі наслідки.

До застережень науковців поки що
мало хто ставиться серйозно: більшість
країн і надалі масово забруднюють нав

колишнє середовище.

ЗМЕНШИТИ
ШКіДЛИВі
ВИКИДИ!

В 2003�2004 роках рівень шкідли�
вих викидів у ЄС�15 зріс на 0.3%,

повідомляє Європейська Комісія. 
Не дивлячись на це підвищення,

рівень викидів у ЄС�15 залишився
нижчим на 0.9%, порівняно з базо�
вим роком (таким вважається 1990
рік). Важливо взяти до уваги такий
факт, що за той же період в ЄС�15
було зафіксовано економічне зрос�
тання на 32%.

Проте, згідно із зобов'язаннями
Кіотського Протоколу, потрібно ско�
ротити викиди на 8% нижче рівня ба�
зового року. Таких показників треба
досягнути протягом першого періоду
(2008�2012 роки). Для цього необ�
хідно докласти значних зусиль. 

У 2003�2004 роках рівень ви�
кидів у межах ЄС�25 зріс на 0.4%,
але був на 7.3% нижчим від показ�
ників базового року (умовної точ�
ку відліку).

Комісар ЄС із питань
охорони навколишнього
середовища Ставрос
Дімас. Фото ЄК.
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"Європейська Рада свідома визначальної ваги
мовних навичок і покладає за мету вдосконалення
мовної освіти, зокрема шляхом вивчення двох
чужих мов уже з раннього віку". 

П
роце заявив Комісар ЄС із загаль

ної та професійної освіти, культури
і багатомовності Ян Фіґель. Ця ме

та, яка вже є реальністю в багатьох

прикордонних регіонах ЄС, повинна зао

хотити громадян до більшої мобільності
та культурної толерантності, а також
значно зменшити витрати на переклад.
Досягненню мети сприяють як сучасні
засоби зв'язку та навчання, так і те, що
європейці дедалі більше подорожують.

"Одне з найбільш суперечливих пи

тань — роль англійської мови, яка деда

лі більше перетворюється на примусо


вий предмет у європейських школах.
Безперечно, нічого поганого у вивченні
англійської немає, однак очевидно, що
тільки англійської вже зовсім не досить,
— стверджує пан Фіґель. — У кожному
разі, потреби європейської промисло

вості та комерції вже не збігаються з
можливостями освітніх систем, що "про

дукують" молодь, здатну спілкуватися
лише рідною та англійською мовами".

Комісар Фіґель каже, що зараз нас

тав час для багатьох європейців відкрити
нові культури континенту, де вони жи

вуть. Тому дуже важливим залишається
питання: як правильно мотивувати лю

дей до вивчення чужих мов і культур.
Ключову роль Комісія відводить 2008 ро

ку, який уже проголошено Роком діалогу

культур, а також програмам шкільних та
університетських обмінів, таких як "Лео

нардо да Вінчі" або "Еразм Світ" (Eras

mus
Mundus). Наступного року країни

члени ЄС звітуватимуть про свої успіхи в
розвитку багатомовного суспільства. 

Пан Фіґель каже, що ЄС часто порів

нюють із Вавілоном через велику кіль

кість мов, однак Вавілон відзначався не
стільки мовною різноманітністю, як не

можливістю зрозуміти одне одного. "Я
давно помітив, що в наших мовах слово
"ні" (non, no, nein, nee, nie, nao, ...) знач

но подібніше, аніж "так" (yes, oui, si,
ano, tak, da, ja). Це відбиває той факт,
що не погодитися завжди легше, аніж
погодитися. Це виклик для Європи", —
завершує Ян Фіґель. 

ЖОДНИХ МЕЖ,
ОКРІМ МЕЖ РОЗУМУ
Завдяки Болонському процесу і таким програмам,
як Erasmus3Mundus, європейська вища освіта
дедалі більше кооперує свої зусилля. 

П
ро це заявив Комісар із загальної і
професійної освіти, культури й ба

гатомовності Ян Фіґель у Брюссе

лі, виступаючи з приводу мобіль


ності студентів. 
Перші студенти
учасники програми

Erasmus
Mundus здійснили свої подоро

жі у 1987 році; із того часу в програмі
взяли участь 1,4 мільйони осіб, а за вісім
років ця цифра має сягти 10 мільйонів.
"Молодь завжди першою використовує
нові можливості, і їй уже тоді було ціка

во з'ясувати, чим є Європа поза їхніми
країнами", — каже пан Фіґель.

З часу створення програми, кількість
її учасників зростала щороку. Відтепер

суттєво зростатиме й щомісячний розмір
стипендії, яку надає програма. Місячні
курси надають студентам можливість
вивчити іноземну мову, перед тим як
від'їжджати на навчання до чужої країни.

"Пригадаймо історичного Еразма, гума

ніста з Роттердама, який працював і нав

чався в Парижі, Оксфорді, Падуї, Кембрид

жі й Базелі. Сьогодні подорож значно лег

ша, і можливості для зв'язку на віддалі
кращі. Маємо довершені умови для народ

ження спільнот знання, які не знають жод

них кордонів, окрім кордонів самого знан

ня. Я переконаний: Еразм був би щасли

вий, побачивши, що ми робимо під знаком
його імені", — завершує пан Фіґель. 

17612 єВРО
ЩОДНЯ ЗАРАДИ
ОСВіТНЬОї
СПіВПРАЦі

Є вропа та Америка посилюють
співпрацю в галузі вищої освіти. 

21 червня на саміті ЄС�США у
Відні було підписано нову восьми�
річну угоду про освітню співпра�
цю. Вона розвиватиме академічні
обміни, програми стажування та
заохочуватиме більшу інституцій�
ну співпрацю в галузі університет�
ської освіти.

Комісія планує залучити до ви�
конання угоди на найближчі сім ро�
ків 45 мільйонів євро, 7 тисяч зак�
ладів та 6 тисяч осіб. "Нова угода за�
безпечує стабільну, довготермінову
законодавчу структуру для досяг�
нення наших завдань: зробити сис�
теми нашої вищої освіти відкриті�
шими та більш конкурентоспро�
можними, а також посилити поро�
зуміння між нашими громадянами",
— говорить Комісар із загальної та
професійної освіти, культури й ба�
гатомовності Ян Фіґель.  

ВАВІЛОНСЬКИЙ ВИКЛИК

Комісар ЄС 
з освіти, науки 
та багатомовності 
Ян Фіґель. 
Фото ЄК.
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МIСТА ТА ЛЮДИ ЄС: ОСНОВА ВИРIВНЮВАННЯ
Інтегрована політика розвитку міст має стати
основою зростання робочих місць та добробуту
міст та регіонів. 

П
ро це йдеться у стратегічному ба

ченні нових Європейських програм
розвитку на 2007
2013 роки, яке
оприлюднили Комісар ЄС із регіо


нальної політики Данута Хюбнер та Комі

сар із питань зайнятості, соціальних справ
та рівних можливостей Владімір Спідла. 

"Ми пропонуємо нову, модернізовану
Політику вирівнювання для нової Європи
процвітання, зростання та якісної зайня

тості," — заявила Комісар Хюбнер. За її
словами, Єврокомісія вважає політику ви

рівнювання основним фінансовим інстру

ментом на рівні ЄС для виконання завдан

ня зростання пришвидшити зростання та
створити нові робочі місця. Особливої
уваги й підтримки з боку Європейського
соціального фонду буде надано проектам
із перенавчання й уникнення фрагмента

ції ринку праці, говорить Комісар Спідла. 

"У той час, як ЄС стоїть перед викли

ками глобалізації, змін у структурі насе

лення та розширення, інвестиції у людей
мають вирішальне значення. Наші інвес

тиції у навики працівників, в освіту моло

дих і старших та у підтримку безробіт

них, щоб допомогти їм дбати про себе

самим, створять картину завтрашнього
ЄС," — вважає він. Сприяння міському
розвиткові має стати рушійною силою
позитивних змін у регіонах, однак немає
єдиного шляху, яким мають іти всі міста. 

"Стратегічні напрямки Політики вирів

нювання" визначають основні шляхи як на

рощування привабливості міст, зміцнення
їх ролі як "полюсів зростання", розвиток
підприємництва, особливо малого та се

реднього бізнесу, створення мереж і пар

тнерств між містами, інновації та економіка,
побудована на знаннях, скорочення розри

ву між житловими районами і соціальними
групами, боротьбу проти злочинності. 

ЄДИНI ЦIНИ В ЄС
Європейська Комісія прийняла рішення про
застосування директиви від 1998 року про єдині
ціни в країнах ЄС. 

Ц
я Директива вимагає, щоб торгіве

льні організації вказували як про

дажну ціну, так і ціну за одиницю на
всі види продукції, яку вони пропо	

нують споживачам, — ціну за літр, кілог	

рам і т. д. Мета цього заходу — полегши	

ти порівняння цін та покращити інформа	

цію для споживачів. У директиві наголо	

шується, що інформація про ціни повин	

на бути однозначною, чіткою та легкою
для ідентифікації. У цінах не повинні вра	

ховуватися рекламні націнки.
Між країнами ЄС існують істотні від


мінності. Наприклад, деякі країни обумов

люють певну продукцію, яка звільнена від
необхідності внесення ціни за одиницю
(це готова їжа, виготовлена з кількох
складників, харчові трави, які продаються
вирощеними в горщиках, шоколадні яйця
і таке інше). Можливо, директива не буде
розповсюджуватися на малий роздрібний
бізнес, наприклад, певні види пересувної
торгівлі. Всі зацікавлені сторони мають
внести пропозиції до 1 вересня 2006 року. 

Більш докладно: 
http://ec.europa.eu/consumers/ 

П ерші документи з відбитками
пальців власника ось�ось мають

з'явитися в ЄС. 
28 червня Комісія завершила ух�

валення технічної специфікації, пот�
рібної для запровадження біометрич�
них паспортів у країнах�членах ЄС.
Віце�президент Єврокомісії Франко
Фраттіні заявляє, що "це важливий
крок уперед до більшої безпеки та на�
дійності європейських паспортів. Зок�
рема, я пишаюся тим, що ЄС одним із
перших у світі запроваджує паспорти
з високим ступенем захисту".

Відбитки вказівного пальця ста�
витимуться на внутрішні й закордон�
ні паспорти, візи та всі документи,
що видаються на термін, більший за
12 місяців. Зображення відбитка ска�
нуватиметься з чіпа в документі.

ПАСПОРТИ 
З ПАЛЬЦЯМИ

Віце"президент
Єврокомісії з питань
юстиції, свободи та
безпеки Франко
Фраттіні. Фото ЄК.

Комісар із питань
зайнятості, соціальних
справ та рівних
можливостей 
Владімір Спідла.  
Фото ЄК.
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ПОСИЛЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
Європейська Комісія
активізує свою боротьбу
проти тероризму. 
6 липня Віце3президент
ЄК Франко Фраттіні
виступив із нагоди першої
річниці терактів у Лондоні. 

"ЄС відіграє важливу роль у боротьбі з
тероризмом, і восьмеро з десяти європей

ських громадян вважають, що на цьому
рівні треба здійснювати більше дій, ніж на
національному", — сказав пан Фраттіні. 

За його словами, антитерористична
стратегія ЄС має на меті викорінити при

чини, що змушують людей вдаватися до
тероризму, захистити громадян та інф

раструктуру, зменшивши вразливість
Європи перед ударом, переслідувати те

роризм в межах Європи та поза нею і мі

німізувати наслідки терористичних актів.

Як запевняв Віце
президент Фраттіні,
слід посилити запровадження європей


ського протитерористичного законо

давства на національному рівні, інакше
загальна система може не спрацювати.
Франко Фраттіні також зосередився на
низці проектів, спрямованих на психоло

гічний та соціальний захист жертв теро

ризму та запровадження новітніх іннова

ційних технологій для боротьби проти
терористичних загроз. 

"Маю надію, з нагоди цієї сумної річни

ці, що завдяки нашим зобов'язанням і
спільним зусиллям, залученням і громад

ськості, і приватного сектора на всіх рів

нях, більше ніколи не буде нового 7 липня
2005 року", — промовив пан Фраттіні.

ЄС ЗАКЛИКАє
КНДР 
ДО ПЕРЕГОВОРіВ

5 липня Фінляндія, яка щойно
розпочала головувати в ЄС, оп�

рилюднила від імені об'єднаної Єв�
ропи заяву з приводу випробування
ракет у Народно�Демократичній
Республіці Корея. 

"ЄС суворо засуджує провока�
тивні ракетні випроби, здійснені
урядом КНДР, — ідеться в заяві. —
Включно з випробуванням далеко�
сяжних ракет, спроможних нести
зброю масового ураження, вони
кладуть іще одну пляму на регіо�
нальну стабільність, тоді як невирі�
шене корейське ядерне питання ви�
магає обопільної довіри.

Такі випроби суперечать духу
спільних декларацій вересня 2005
року і ставлять під сумнів щирість
обіцянок уряду Північної Кореї дот�
римуватись їх". 

Фінляндія від імені ЄС заклика�
ла КНДР негайно і без жодних вимог
повернутися до переговорів і запев�
нила, що намагатиметься спільно з
усіма сторонами знайти мирний ви�
хід із цього становища.

ЄС СТВОРИТЬ БАЗУ ДАНИХ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ З НЕЛЕГАЛАМИ
Європейський союз планує створити базу даних,
яка має допомогти в боротьбі з нелегальною
міграцією. Таку пропозицію Європейської комісії у
середу обговорювали депутати Європарламенту. 

У
новій базі даних мають міститися ві

домості про про заходи, які вжива

ють країни Євросоюзу для боротьби
з нелегальною міграцією та про лю


дей, які звернулися до тієї чи іншої держа

ви з проханням про надання їм притулку. 

Таким чином країни ЄС матимуть змо

гу обмінюватися інформацією. Утім, лише
цього кроку для подолання нелегальної
міграції не достатньо, наголошували де

путати Європарламенту. Вони закликали
керівництво ЄС розробити ефективну по

літику у сфері міграції. "Перед тим як го

ворити про нелегальну міграцію, потрібно

поговорити про необхідність відкриття ка

налів легальної міграції. Якщо нам цього
створити не вдасться, всі мігранти у нас
будуть нелегалами", — заявив депутат Єв

ропарламенту Даніель Кон
Бендіт. 

Парламентарі також запропонували
надати легальний статус тим, хто перебу

ває у ЄС без відповідного дозволу. Вони
закликали Брюссель тісніше співпрацю

вати з державами, звідки спостерігаєть

ся масовий наплив нелегалів, щоб допо

могти їм досягти відповідного рівня жит

тя. Тоді мешканці цих країн не прагнути

муть потрапити до ЄС.

РічНИЦЯ
ТЕРАКТУ 
В ЛОНДОНі 

П резидент Європейської Комісії
Жозе Мануель Баррозу від іме�

ні ЄК висловив співчуття з приводу
річниці теракту в Лондоні. 

Він сказав: "Вибухи в Лондоні 7
липня 2005 року були нападом на
всіх громадян Європи, нападом на
самі принципи, на яких заснований
Євросоюз. Наші думки сьогодні з
жертвами та родичами жертв лон�
донських вибухів, із усіма жертва�
ми тероризму... 

Через рік після вибухів ми
пам'ятаємо це жорстоке та без�
глузде вбивство. Висловлюючи ще
раз солідарність і співчуття тим,
хто все ще не звільнився від ду�
шевних потрясінь та фізичних уш�
коджень, отриманих того дня, ЄС
продовжуватиме невпинну бо�
ротьбу з тероризмом. Це також бо�
ротьба за збереження й підтримку
наших виплеканих фундаменталь�
них цінностей і свобод".

Віце"президент
Єврокомісії з питань
юстиції, свободи та
безпеки Франко
Фраттіні. Фото ЄК.
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ЗУСТРІЧ ПІБАЛЬҐСА З ЛІДЕРАМИ 
ПРОВІДНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Комісар з енергетики
Андріс Пібальґс
зустрівся з лідерами
провідних енергетичних
компаній країн 
"Великої вісімки"
напередодні саміту 
в Санкт3Петербурзі

7
липня він спільно з фінським
прем'єр
міністром Матті Вангане	

ном відвідав приурочену до самміту
"вісімки" зустріч європейських біз	

несменів. "Нині, коли енергетичні взаємини
Росії та ЄС перебувають на чолі порядку
денного, я розглядаю як украй важливе те,
щоб представники поважних підприємств
з обох сторін обговорили за одним столом
свої виклики і проблеми, і таким чином
зробили внесок до наших енергетичних

відносин", — сказав Комісар Пібальґс.
На зустрічі було обговорено шляхи

досягнення якнайповнішого порозумін

ня між найбільшими споживачем і ви

робником енергоносіїв — Європою та
Росією, чия взаємозалежність стає чим

далі очевиднішою.

4 липня Єврокомісія почала розробку
нової угоди про партнерство з Росією,
яка замінить стару десятирічну угоду,
чинну до 30 листопада 2007 року.

ІМПОРТ СТАЛі
ДО ЄС 
СТАє БіЛЬШ
ВіДКРИТИМ

З 3 липня Європейська Комісія
публікуватиме дані щодо імпор�

ту сталі до ЄС у розділі свого офі�
ційного сайту, присвяченого питан�
ням торгівлі. 

Інформація надаватиме швид�
кий аналіз тенденцій імпорту сталі
в країнах�членах ЄС. Передбачено,
що дані публікуватимуться щоміся�
ця (приблизно кожного 15 числа) і
супроводжуватимуться коротким
коментарем.

Систему досліджень імпорту
сталі в ЄС було започатковано в
2002 році, коли США запровадили
дискримінаційні обмежувальні за�
ходи на своєму ринкові сталі. У бе�
резні 2005 року цю практику було
продовжено через мінливість стале�
вого ринку (високі ціни, зростання
імпорту та залежність від китай�
ського ринку). Дані забезпечувати�
муть швидкий і надійний аналіз очі�
куваного імпорту сталі в Євросоюзі.
Нинішня система досліджень закін�
чує дію наприкінці 2006 року.

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПРОЕКТІВ
ІЗ ПРИКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ
Комісар із регіональної політики ЄС 
Данута Хюбнер заявила про це на конференції 
у Саарбрюккені. 

З
а її словами, у 2007 — 2013 роках
на прикордонній співпраці буде
зроблено посилений наголос —
зокрема, тільки фінансування від


повідних проектів зросте на 40%. Голов

ним завданням таких проектів стане по

силення конкурентоспроможності при


кордонних регіонів. Відповідальною за
втілення нових програм стане Європей

ська Група з територіальної співпраці —
менеджер усіх програм регіональної
співпраці в ЄС.

"Прикордонна співпраця має величез

ну користь на європейському рівні, —
каже пані Хюбнер. — Вона робить сусідів
партнерами, посилює інтеграцію і допо

магає нам зрозуміти проблеми й можли

вості інших. Без нашої допомоги в дея

ких регіонах узагалі не існувало б такого
поняття, як прикордонна співпраця. Ми
можемо пишатися своїми досягненнями
за 15 років її розвитку, і дивитися в нас

тупні 7 років з оптимізмом. Ще ніколи ми
не мали таких чудових можливостей для
розвитку співпраці регіонів".

ЗРОСТАННЯ
ЕКОНОМіКИ
ЗДЕШЕВЛЮє
НАФТУ

З ростання економіки допомагає
зоні євро витримати високі ціни

на нафту. 
У першому кварталі поточного

року обсяги зростання сягли 0,6%.
Про це свідчить новий щокварталь�
ний звіт, оприлюднений Європей�
ською Комісією. Стрибок нафтових
цін у перші місяці 2006 року спри�
чинився до певної інфляції, однак
це не вразило ані бізнес, ані спожи�
вачів. 

Разом із тим, звіт попереджає,
що податкові завдання на цей рік
знаходяться під загрозою принай�
мні в половині країн�членів ЄС.

Країни єврозони охоплюють по�
над 70% ВВП Європи і стільки ж ро�
бочих місць. Для ЄС економічні по�
казники в цих країнах є надзвичай�
но важливими.

Данута Хюбнер, Комісар ЄС із
регіональної політики. Фото ЄК

Андріс Пібальґс,
Комісар ЄС 
з енергетики.
Фото ЄК.
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НОВА ПРОГРАМА
ДОПОМОГИ НА
130 МіЛЬЙОНіВ
єВРО

Є вропейська Комісія стимулюва�
тиме розвиток демократії та

прав людини за допомогою фінан�
сових інструментів. Нинішню сис�
тему фінансування проектів демок�
ратизації, знану під назвою "Євро�
пейська ініціатива з демократії та
прав людини", до кінця року змі�
нить нова.

Комісар із зовнішніх відносин та
Європейської політики сусідства
Беніта Ферреро�Вальднер підкрес�
лює важливість нової програми:
"Європейська Комісія зобов'язана
розвивати демократію та права лю�
дини в цілому світі, і наша зовнішня
допомога — один із найважливіших
засобів. Я дуже задоволена з ухва�
лення цього додаткового фінансо�
вого інструмента, який не тільки
дасть нам змогу продовжувати на�
шу співпрацю в майбутньому, а й
удосконалити її".

Тільки в 2007 році план "демок�
ратичної допомоги" охоплює 130
мільйонів євро. Головні пріоритети
ЄС у цій сфері — забезпечення фун�
даментальних прав та свобод люди�
ни, посилення ролі громадянського
суспільства, розвиток міжнародної
системи моніторингу за дотриман�
ням прав людини та забезпечення
демократичності виборчих процесів
за кордоном.

ЛIЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ
Група представників Європейської Комісії на чолі з
паном Фаузі Бенсарса, Радником з енергетичних
питань Генерального Директорату із зовнішніх
зв'язків, перебувала з візитом в Україні. 

П
рограма візиту передбачала зустрі

чі з провідними державними поса

довцями в енергетичній галузі, із
донорськими організаціями та об


говорення таких важливих питань, як
технічна співпраця у галузі транзиту газу,
стратегічні запаси нафти, та інших важ

ливих проблем. 

У Представництві Європейської Ко

місії в Україні відбулася зустріч пана
Радника з журналістами. Фаузі Бенсар

са проінформував українські ЗМІ про
результати зустрічей та візиту загалом.
"Незалежно від того, хто очолить уряд,
ми продовжимо співпрацю", — сказав
він. При цьому він додав, що "навіть за
відсутності функціонального парла

менту й уряду, співпраця ЄС з Україною
триватиме". 

За його словами, Євросоюз профі

нансує будівництво метричних станцій

для обліку транзиту в Європу газу, наф

ти й нафтопродуктів. На забезпечення
своєї енергобезпеки європейська сторо

на передбачила 20 мільйонів євро. 

Метричні станції дозволять Україні
виконати зобов'язання по переходу на
європейські стандарти якості енергоносі

їв і зроблять неможливими втрати газу й
нафти, що йде в Європу.

Перший метричний центр по розроб

ці еталонів кількості та якості газу й ка

лібруванню газових лічильників на Укра

їні має почати працювати через кілька
місяців у Боярці.

За додатковою інформацією
звертайтеся, будь ласка, 

до пані Вікторії Давидової 
у Представництво ЄК в Україні, 

тел: 253�30�20; 
e�mail: Victoria.davydova@cec.eu.int

ЄС ЗАХИСТИВСЯ
ВіД
УКРАїНСЬКИХ
ТРУБ

Є вросоюз запровадив антидем�
пінгові мита на поставки без�

шовних сталевих труб з України,
Росії, Хорватії та Румунії. 

На продукцію Дніпропетров�
ського трубного заводу введено ми�
то 12,3%, Нижньодніпровського
трубопрокатного заводу та Ніко�
польського заводу безшовних труб
"Ніко�Тьюб" — 25,1%, на трубну
продукцію інших українських ви�
робників — 25,7%. 

Як говориться в офіційній пуб�
лікації 29 червня, відповідне рі�
шення Єврокомісії від 27 червня
набуває чинності з моменту публі�
кації — 29 червня. 

! ! !  К О Н К У Р С  ! ! !  
ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЕКТIВ
Європейський фонд регіонального розвитку
оголошує конкурс проектів у рамках Програми
Сусідства Польща3Бєларусь3Україна. 

Ц
і проекти повинні покращити
співфінансування транскордон

них партнерських проектів на ді

лянках білоруського та україн


ського кордонів у Подляському, Мазо

вецькому, Люблінському та Підкарпат

ському воєводствах Польщі; у Львів

ській, Волинській та Закарпатській об

ластях України; Брестській, Гроднен

ській та західних районах Мінської об

ласті у Білорусі. 

Мета конкурсу: посилити транскор

донне інституційне партнерство та підви

щити якість людських ресурсів. 

Фінансування надається Європей


ським фондом регіонального розвитку в
межах ініціативи Європейського Союзу
INTERREG у розмірі 4,9 млн. євро та у
рамках Програми ТАСІС із транскордон

ної співпраці Європейських Спільнот у
розмірі 1 млн. євро.

Настанови щодо оформлення проек

тів можна знайти на сайтах www.pbu.
wwpwp.gov.pl та www.interreg.gov.pl. Кін

цевий термін подання проектів — 13
жовтня 2006 року, 15:00. 

Проекти слід подавати на адресу
Спільного технічного секретаріату прог

рами (Joint Technical Secretariat): Solec
St. 38, Warsaw, Poland.
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КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ
РОЛІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА СЕЛІ
У Києві відбулася Міжнародна науково3практична
конференція "Роль кредитних спілок у розширенні
доступу до сільського кредиту". 

Н
а конференції представлені ре

зультати дослідження, проведено

го проектом ЄС "Надання підтрим

ки малим та середнім підприємс


твам на селі" протягом першого півріччя
2006 року. Дослідження було спрямова

не на розширення сфери діяльності кре

дитних спілок у сільській місцевості та
створення ефективної моделі системи
кредитних спілок, що забезпечать доступ
сільському населенню та сільським ви

робникам до фінансових ресурсів. Крім
того, були представлені результати соці

ологічних досліджень, проведених Київ

ським міжнародним інститутом соціоло

гії та Інститутом сільського розвитку. 

Робота конференції проходила у
трьох секціях, у яких із доповідями та пре

зентаціями виступили експерти проекту
Євросоюзу, науковці: директор Інституту
сільського розвитку Світлана Прокопенко,
професор, керівник проекту ЄС "Надання
підтримки малим та середнім підприємс

твам на селі" Гарі Роше, професор Пол


тавського університету споживчої коопе

рації України Владислав Гончаренко, про

фесори Київського міжнародного інсти

туту соціології НАН України Валентин Та

расенко та Борис Головко, доценти Кос

тянтин Корж (КНУ ім. Т.Г. Шевченка), Ма

рина Дученко (НТУ "КПІ") та ряд інших.

У виступах відзначалося, що внаслі

док аграрних реформ відбулося розша

рування сільського населення, зросла
кількість бідних селян, які ведуть лише
індивідуальне підсобне господарство,
більше половини селян не має земель

них паїв. Ці та інші причини загострили
проблему розширення доступу до сіль

ського кредиту цього прошарку селян, а
також працівників бюджетної сфери та
пенсіонерів, які мають невисоку заробіт

ну платню та державну пенсію.

Як показали результати досліджень,
кредитно
спілчанський рух на селі має
значний потенціал, хоча нині він ще не
повністю реалізований як через об'єк

тивні, так і суб'єктивні причини. 

На селі існують чотири основні групи
позичальників — підприємці, бюджетни

ки, селяни, які активно ведуть своє інди

відуальне підсобне господарство, пенсі

онери. Саме серед цих груп населення
найактивніше формуються позичкові ко

ла взаємного поручительства.

36% селян вважає, що вони мають
потребу найближчим часом брати креди

ти чи позичати гроші.

50%
54% членів кредитних спілок та
31%
34% сільських мешканців, що не є
членами КС, мають потребу в кредитах.

32% сільських жителів брали кредити
у банках, 31% — позичали гроші у рідних
та знайомих і 8% брали кредити за спро

щеною процедурою у кредитних спілках. 

Половина сільських жителів (50%)
указує, що їм зручніше отримувати кре

дити під поручительство. Лише 18%
згодні отримувати кредити під заставу. 

Тільки 31% членів кредитних спілок і
68% жителів сіл, які не співпрацюють із
кредитними спілками, знають, що КС
приймають депозитні вклади з вигідні

шими, ніж у банках, відсотками. 

Більш докладно: 
www.rural�sme.org.ua, тел. (044) 278�63�13

З Україною поділяться ринком? 
ЄС пропонує глибші форми співпраці для своїх сусідів. 

Я
к заявила Комісар із зовнішніх
зв'язків та політики сусідства Бені

та Ферреро
Вальднер, "ми пропо

нуємо крок від "поверхової" інтег


рації до глибшої економічної та регуля

торної взаємодії. Ми можемо поширити
наші стосунки поза торгівлю, поза прос

ту прикордонну співпрацю — на спільні
норми й стандарти, права інтелектуаль

ної власності, правила конкуренції, за

хист споживачів тощо.

Це збільшить торгівлю для наших
партнерів: маю на увазі Україну, яка
приймає європейські стандарти для наф

топродуктів, щоб згодом мати змогу екс

портувати їх до Європи, або Туніс, який

приймає стандарти харчової продукції,
щоб увозити до ЄС молюсків та устриць",
— каже пані Ферреро
Вальднер.

"Головний принцип політики сусідс

тва дуже простий, — каже вона. — Ми
хочемо поділитися процвітанням, ста

більністю та безпекою, що ними насо

лоджуються країни
члени, із нашими
сусідами. Чому? Бо наші сусіди важли

ві для нас. Вони наші головні партнери
й друзі. У нас спільні практичні інтере

си, ідеали й сподівання, і однакові вик

лики: безпека, довкілля, робота, мігра

ція. Ми потребуємо стосунків, які б
краще це віддзеркалювали", — зазна

чила пані Комісар.

Комісар ЄС 
із питань зовнішніх зносин 
і Європейської політики
сусідства Беніта 
Ферреро"Вальднер. 
Фото ЄК.
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ПІДТРИМКА МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
29330 червня 2006 року у конференц3залі
Будинку комітетів Верховної Ради України 
було проведено семінар "Законодавча 
та інституційна підтримка місцевого 
і регіонального розвитку в Україні". 

О
рганізаторами семінару стали Наці

ональна рада з питань державного
управління та місцевого самовря

дування, Фонд сприяння місцевому

самоврядуванню України, Генеральний
Директорат із правових питань Ради Єв

ропи, Проект Європейського Союзу
"Сприяння регіональному розвитку в Ук

раїні" та Програма сприяння Парламенто

ві України Університету штату Індіана за
участю Секретаріату Кабінету Міністрів
України, представників органів місцевого
самоврядування України та їх асоціацій.

Для обговорення на сесіях семінару

були винесені п'ять загальних питань:
"Концептуальні засади розвитку місцевої і
регіональної демократії в Україні", "Шляхи
удосконалення законодавства про місцеве
самоврядування в Україні: бачення пред

ставників місцевих органів влади", "Пріо

ритетні напрями законотворчої діяльності
Верховної Ради України у сфері місцевого
і регіонального розвитку", "Фінансове та
матеріальне забезпечення місцевого і ре

гіонального розвитку" та "Інституційна під

тримка державної політики у сфері місце

вого й регіонального розвитку: національ

на практика та міжнародний досвід". 

Окрім того, учасники розглянули вис

новки експертів Ради Європи щодо зако

нопроектів "Про територіальний устрій Ук

раїни", "Про місцеве самоврядування гро

мади" та "Про місцеве самоврядування ра

йону". Проекти цих законів були надіслані
до Ради Європи торік і експертні виснов

ки щодо них будуть використані при під

готовці рекомендацій щодо проведення в
нашій державі реформи місцевого самов

рядування. А інформація, отримана євро

пейськими експертами під час семінару,
ляже в підґрунтя доповіді щодо стану міс

цевої й регіональної демократії в Україні,
яку, відповідно до почергового моніто

рингу країн
членів Ради Європи, доручено
підготувати Конгресу місцевих і регіо

нальних влад Європи в 2006
2007 роках.

За більш детальною інформацією
звертайтеся, будь ласка, 
за тел.: +38 (044) 253�30�20.

У ЛУЦЬКУ ПРОЙШОВ
ФІНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ

Традиційно до Дня Європи у Луцьку було
проведено інтелектуальні змагання "Європейська
Олімпіада" серед навчальних загальноосвітніх
закладів міста.

О
лімпіада відбувалась у два етапи, а
її учасниками стали учні 9
11 кла

сів. Захід було здійснено за ініціа

тиви Центру громадських моло


діжних організацій Волині "Наша справа",
спільно з Фундацією "Молода Демокра

тія" та за підтримки Луцької міської ради
та Центру Європейської Інформації. 

Відбірковий етап проводився безпо

середньо у школах, і дав можливість ві

дібрати кращих із кращих дітей на участь

у фіналі. Фінальний етап відбувався 20
травня у приміщенні Луцької міської ра

ди. Діти вирішували не легкі тестові зав

дання, це була своєрідна перевірка знань
щодо географічного розташування країн
ЄС та їх символіку. 

Найкращі знання про Європейський
Союз та країни
члени ЄС продемонстру

вали учні Луцьких загальноосвітніх шкіл
№2, №21 і №26, а призові місця розподі

лились наступним чином: 1 місце —

Ляшко Роман, 2 місце — Яблонський
Максим і 3 місце — Мороз Сергій. 

Переможці відбіркового туру отримали
дипломи, лауреати фіналу були нагород

жені цінними призами. Усі учасники отри

мали довідкову літературу про Європей

ський Союз та сувеніри із символікою ЄС. 

Ця олімпіада дає можливість школя

рам краще пізнати життя сусідніх країн,
наблизитись до розуміння цінностей, що
мають назву європейських. Вона також
дозволяє дізнатися про те, скільки про

ектів та програм було започатковано й
виконано в Україні Європейським Сою

зом і державами, що входять до нього,
та яким чином розвиватимуться наші
відносини у майбутньому. 
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ЗУСТРIЧ У ЧЕРНIВЦЯХ
Проект "Покращання систем логістики та
маркетингу для МСП у сільському господарстві",
що фінансується ЄС, провів зустріч прес3клубу в
Чернівцях. Метою зустрічі було представити звіт
про діяльність Проекту та його проміжні
результати в регіонах, де працює Проект.

Н
іко де Грут, експерт з агробізнесу,
Вікторія Тетьора, експерт з інфор

маційної діяльності, та Марія Пор

чук, регіональний координатор

проекту, відповіли на багато запитань,
що цікавили представників регіональних
медіа. Серед питань, що обговорювалися
протягом зустрічі прес
клубу, були: допо

мога проекту пілотним МСП у Чернівець

кій та Тернопільській області, досягнення
проекту за рік його діяльності та його
плани майбутньої діяльності в регіонах.

Журналістам було особливо цікаво
дізнатися про практичну допомогу пілот

ним фермерським господарствам із боку
експертів проекту. Представники двох

підприємств, із якими співпрацює проект,
Анатолій Чорний, власник приватної фер

ми "Яніс", та Володимир Завадовський,
директор переробного підприємства
"Галс", підкреслили вплив проекту на їх ді

яльність, підходи до продажу продукції та
механізми підтримки постійних клієнтів.
Вони висловили позитивне ставлення до
семінарів та тренінгів на різні теми, інди

відуальну допомогу проекту у розвитку
ланцюга постачання та збуту фруктів та
овочів та встановлення зв'язків із пере

робними підприємствами та покупцями. 

Ніко де Грут зазначив, що Проект буде
продовжувати співпрацю з пілотними
сільськогосподарськими підприємствами

в західному регіоні з метою створення
ланцюгів постачання та збуту свіжих
фруктів та овочів та зміцнення відносин
між виробниками та покупцями. Допомогу
буде також надано стосовно отримання
необхідного фінансування для розвитку
фермерів. Експертами проекту розробля

ється механізм отримання кредитів для
сільськогосподарських МСП. Вікторія Те

тьора додала, що для проекту важливо,
щоб його місія продовжувалася після його
закінчення. Саме тому проект має за пар

тнера Чернівецький Бізнес Центр та роз

робляє інформаційний центр для ферме

рів Західної України. Це буде місце, куди
кожний фермер зможе звернутися за ін

формацією або за консультацією з будь
я

кого питання. Центр буде використовувати
методологію та технології, розроблені
проектом, буде проводити моніторинг
впливу проекту та буде продовжувати роз

робку та впровадження ідей Проекту.

ОБ'ЄДНАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Круглий стіл "Розширення інтеграційних зв'язків
малих та середніх фермерських господарств із метою
об'єднання та спільного захисту їх, інтересів" відбувся
у Вінницькій обласній державній адміністрації.

О
рганізаторами круглого столу вис

тупили Вінницька обласна держав

на адміністрація, Вінницька облас

на рада, Вінницький державний аг


рарний університет та проект ЄС "Спри

яння регіональному розвитку в Україні".

Метою круглого столу було обгово

рення питань щодо розвитку малих та се

редніх сільських господарств. Особлива
увага приділялася фермерським госпо

дарствам та сільськогосподарським коо

перативам. Прозвучали доповіді міжна

родних експертів, присвячені функціону

ванню кооперативів із спільного викорис

тання сільськогосподарської техніки (CU

MA) та створенню кредитної системи в
сільському господарстві (досвід Франції).

У роботі круглого столу взяли участь:
Перший заступник Голови Обласної дер

жавної адміністрації Валерій Коровій, Зас

тупник Голови ОДА з питань АПК Василь
Черній, Начальник Управління агропро

мислового розвитку Анатолій Павліченко,
Радник Департаменту Франції при Уряді
України з питань сільського господарства
Жан
Жак Ерве, експерт проекту Європей

ського Союзу "Сприяння регіональному
розвитку в Україні" Жоель Шрьодер, а та

кож представники ферм та сільськогос

подарських підприємств області. 

Детальна інформація: 
Представництво ЄК в Україні, 

тел. (044) 501�63�13.

ПіДТРИМКА
ЕКОНОМічНИХ
РЕФОРМ 
В УКРАїНі

П редставництво Європейської
Комісії в Україні та Програма

розвитку Організації Об'єднаних
Націй (ПРООН) в Україні підписали
нову угоду про партнерство щодо
підтримки процесу впровадження
економічних реформ в Україні. 

Проект буде спрямовано на під�
тримку впровадження економічних
реформ в Україні в таких галузях,
як макроекономіка, міжнародна ін�
теграція (з акцентом на вступ Укра�
їни до Світової Організації Торгів�
лі), регуляторна політика та розви�
ток підприємництва, монетарна та
фіскальна політики, а також агроп�
ромисловий комплекс. 

Внесок ЄК до бюджету проекту
на 2006�2007 роки складає 900
000 євро.



М О З А Ї К А
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СПРАВЖНЯ
ГОРіЛКА — 
і У ФіНЛЯНДії
ГОРіЛКА

Ф інляндія хоче запровадити за�
гальноєвропейську торгову

марку на горілку
Запровадження загальноєвро�

пейської торгової марки на горілку
проголошено Фінляндією одним із
головних завдань під час її майбут�
нього головування в Євросоюзі. 

Фінляндія ініціюватиме заборо�
ну на використання назви "водка"
для напоїв, зроблених не за тради�
ційними горілчаними рецептами, а
саме — із пшениці чи картоплі. Для
всіх інших напоїв пропонується
назва "прозорий спиртний напій"
або "спиртна вода". Це, на переко�
нання фінів, допоможе запровадити
в Євросоюзі найвищі стандарти для
горілчаної продукції.

В ЄС
ЗАБОРОНЯТЬ
СОЛЯРії? 

К ористування послугами соля�
рію може коштувати життя:

штучне ультрафіолетове випромі�
нювання спричиняє рак шкіри. 

Це випливає з оприлюдненої Єв�
рокомісією оцінки Наукового комі�
тету зі споживчих продуктів. Відпо�
відно, згідно з рекомендаціями Єв�
рокомісії, людям із схильністю до
раку шкіри (тобто тим, хто має чут�
ливу шкіру, багато родимок або ро�
дичів, хворих на рак) не слід удава�
тися до штучної засмаги. 

Особи до 18 років узагалі не по�
винні користуватися солярієм. Ко�
місія рекомендувала врахувати ці
зауваги як власникам косметичних
салонів чи виробникам обладнання,
так і урядам країн�членів ЄС.

Комісар з охорони здоров'я та
захисту прав споживачів Маркос
Кипріану сказав: "Мене турбує той
факт, що необмежене використання
соляріїв може призвести до збіль�
шення захворюваності на рак. Нам
треба швидко діяти, аби донести ін�
формацію про цю загрозу до гро�
мадськості. Також нам слід розроби�
ти інструкції, згідно до яких люди
могли б визначити в себе наявність
тих чи інших факторів ризику. Я не�
гайно надам відповідні пропозиції".

СПОРТ ПРОТИ РАСИЗМУ
Комісар ЄК із питань освіти, культури та спорту Ян
Фігель відвідав зустріч, організовану Європейським
моніторинговим центром проти расизму й
ксенофобії. Тема зустрічі — "Расизм і спорт". 

Ц
я подія — частина серії широко

масштабних акцій проти расизму,
які ФІФА проводила на фіналі чем

піонату світу з футболу
2006.

Перед цією зустріччю комісар Фігель
заявив: "Боротьба з расизмом у спорті
повинна бути пріоритетом як для країн
ЄС, так і для міжнародних спортивних
федерацій. Спортивні змагання мають
показовий та соціальній аспекти, вони не
повинні супроводжуватися актами непо

ваги або насильства".

Комісар ЄК зустрівся з президентом
ФІФА Йозефом Блаттером із метою об

говорення, зокрема, проблем боротьби з
расизмом і вживанням допінгів. Наступ


ного року ЄК повинна прийняти Білу
Книгу на спортивні теми, в якій має буде
звернена увага на зв'язок між спортив

ними і соціальними питаннями, зокрема
на расизм. Протягом чемпіонату світу з
футболу Єврокомісія підтримала деякі
проекти в рамках "Програми юності",
присвячені боротьбі з расизмом та ксе

нофобією, зокрема, "Конвенцію фут

больних фанів про Fair Play" у місті Руст
(Німеччина). Також ЄК сприяла організа

ції зустрічі між молодими футбольними
вболівальниками з різних країн.

Більш докладно на сайті: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html 

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА ТАКА Ж
КОНКУРЕНТНА, ЯК І ФУТБОЛ
6 липня Єврокомісар із конкуренції Нілі Кроуз
виступила в Бундестазі з приводу місця
конкуренції у Лісабонській стратегії.

П
орівнюючи ситуацію з чемпіонатом
світу з футболу в Німеччині, пані
Комісар сказала, що її завдання на
єдиному ринку дуже подібне до

завдань футбольного рефері: стежити за
дотриманням правил гри. 

"З однієї причини мені було приємно
стежити за суто європейськими півфіна

лами: ми в Європі очевидно маємо най

кращі команди світового класу, можли

во, не останньою чергою саме через те,
що вони постійно зустрічаються з жорс

ткою конкуренцією в європейських зма

ганнях. Це повинно нас надихнути — ми
маємо зробити європейську економіку

такою ж конкурентною, як і наш футбол".
Саме цьому, на думку пані Кроуз, і

покликана сприяти Лісабонська страте

гія в галузі конкуренції. Пріоритетом но

мер один у цьому контексті пані Комісар
називає докорінну реформу системи
державної допомоги.

Адже остання може як посилити
конкуренцію там, де сам ринок безси

лий, так і викривити її, застосовуючись
неправильно. Дуже значним також є ви

ховання культури конкуренції у підпри

ємців за допомогою різних засобів —
таких як, наприклад, антимонопольні
розслідування.



Малюнки з Міжнародного дитячого конкурсу, присвяченого Європейцському Союзу
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З 1 липня головування у ЄС
перейшло до Фінляндії, тому
чергову віртуальну подорож по
містах Європи ми присвячуємо
столиці Фінляндії Гельсінкі. 
Це місто, у якому поєднуються
стародавні споруди й новітня
архітектура. Оскільки Гельсінкі
розташоване на півночі Європи,
у нього є своєрідний суворий,
зимовий  колорит. Фото ЄК


