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Європа крокує із прискоренням

27 жовтня у Гельсінкі відбувся чер�
говий, вже 10�й саміт "Україна—ЄС".
На ньому був обговорений теперішній
стан відношень та вироблено перспек�
тивний план розвитку. 

Серед найбільш важливих тем на
ньому були такі: оцінка виконання
Плану дій Україна—ЄС, укладення но�
вої рамкової Угоди, перспективи ство�
рення зоні вільної торгівлі та поглиб�
лення співпраці у таких важливих сфе�
рах, як енергетика та спільна зовнішня

та безпекова політика. Незважаючи на
те, що Євросоюз стурбований частою
зміною урядів в Україні та деякою пе�
реорієнтацією політики країни, обидві
сторони впевнені, що стосунки між Ук�
раїною та ЄС будуть і надалі розвива�
тись позитивно. 

На саміті була парафована Угода
про реадмісію, тобто, примусове по�
вернення мігрантів, що потрапили
до країн Євросоюзу нелегально з те�
риторії України. Натомість українці
отримають деякі послаблення візо�
вого режиму при в’їзді у країн Євро�
союзу.  

Євростат зафіксував чіткі позитив�
ні тенденції зростання економіки ЄС,
найбільші з початку тисячоліття. Це
означає, що стратегічний курс вибра�
ний вірно, і сумарний ріст економіки
Європи відбувається із прискоренням. 

Продовжується виконання низки
Програм ЄС в Україні, що направлені
на адаптацію громадян та керівних ус�
танов країни до нових умов, а також
наближення практики господарюван�
ня та відповідного  законодавства до
загальнолюдських норм, прийнятих у
Європі. 

РРееддааккццііяя
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СВІТОВА РОЛЬ ЄС ПОСИЛЮЄТЬСЯ,
СТВЕРДЖУЄ КОМІСАР ФЕРРЕРО�ВАЛЬДНЕР
Ролі Європейського Союзу в сучасному світі та
динаміці його нинішнього розвитку була присвячена
доповідь Комісара ЄС із зовнішніх відносин та
Європейської політики сусідства, виголошена перед
слухачами Центру європейських досліджень
Техаського агропромислового університету. 

"Європа 2006 року є динамічним і за

можним простором, де зникають кордо

ни, підвищується рівень мобільності та
збільшується розмаїття", — заявила Бе

ніта Ферреро
Вальднер. ЄС ефективно
"відповідає на нові виклики та пристосо

вується до вимог світового порядку ХХІ
століття", — наголосила пані Комісар. 

Євросоюз є потужним світовим грав

цем із півмільярдним населенням та
чвертю світових доходів, нагадала пред

ставниця Європейської Комісії. Йому на

лежить п'ята частина світової торгівлі та
60% допомоги, спрямованої на потреби

розвитку, наголосила Комісар.
Водночас посилюється зовнішньополі


тична роль ЄС. Союз має близько 60 000
миротворців у різних гарячих точках пла

нети. Європейці складають 80% контин

генту НАТО в Афганістані та понад 60%
Тимчасових сил ООН у Лівані. Водночас
Союз є лідером світової гуманітарної допо

моги. Щороку на її потреби Європейська
Комісія надає понад півмільярда євро. Зок

рема, нині соціальну допомогу від Союзу
отримують понад 600 000 палестинців. 

Останніми роками Європейський Со

юз докладає дедалі більше зусиль на

зміцнення своєї світової ролі. Понад 70%
європейців прагнуть посилення плане

тарного значення ЄС.

ЄС МАЄ ПОВНОЮ МІРОЮ ВИКОРИСТАТИ СВІЙ СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Таку думку висловив Матті Ванханен, Прем'єр9
міністр Фінляндії, країни, що зараз головує в ЄС,
виступаючи перед головами комітетів
Європейського Парламенту. 

В
иступ, що відбувся в Гельсінкі, був
присвячений огляду здобутків пер

шої половини шестимісячного го

ловування Фінляндії у Раді ЄС.

"Європейський Союз має потенціал
бути лідером у світі", — заявив Прем'єр.
"Однак нині дії ЄС не відповідають його
реальній вазі", — зазначив Ванханен.
Ефективність ЄС у зовнішніх відносинах
"послаблюється тим фактом, що його
зовнішня політика розділена між двома

різними сферами — зовнішніми відно

синами Європейської Спільноти, яка має
у своєму розпорядженні значні ресурси,
та міжурядовою співпрацею у сфері зов

нішньої політики". ЄС має поєднати ці
сфери, вважає фінський прем'єр. Саме
це прагнув здійснити Конституційний до

говір, що передбачав створення посади
міністра закордонних справ Союзу та
злиття двох площин зовнішньої політики
ЄС. 

Сьогодні голос ЄС у світі сильнішає,
стверджує лідер країни
голови Союзу.
Під час ліванської кризи ЄС мав "спільну
та тверду позицію", яка значно відрізня

лася від суперечностей, що виникли на
початку іракської війни три роки тому. 

Нині "вплив ЄС на Близькому Сході
невпинно зростає", — наголосив пан
Ванханен. "Через нерозв'язаний кон

флікт в Іраку Сполучені Штати, на жаль,

певний час будуть пасивним гравцем у
врегулюванні майбутнього Палестини.
Європа має перейняти естафету", — зая

вив Прем'єр
міністр Фінляндії. І для Ізра

їлю, і для Палестинської Автономії "ЄС є
першорядним партнером у справі досяг

нення миру", — наголосив лідер країни

голови Союзу. 

Насамкінець голова фінського уряду
торкнувся проблем розширення Союзу.
"Розширення — і Європейський Союз
узагалі — це не питання географії, а пи

тання цінностей", — наголосив він. "Ці
цінності є наріжним каменем Союзу.
Близькі сусіди ЄС можуть ними нехтува

ти, як чинить Білорусь, а можуть їх по

справжньому шанувати, як роблять інші
партнери, приміром Україна", — наголо

сив прем'єр країни
голови ЄС. 

1 січня 2007 року естафета голову

вання перейде до Німеччини.

Комісар ЄС із питань зовнішніх відносин 
і Європейської політики сусідства Беніта 
Ферреро�Вальднер. Фото ЄК.

Матті Ванханен,
Прем'єр�міністр
Фінляндії, країни
яка зараз головує 
в ЄС. Фото ЄК.
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ЄС ЗАНЕПОКОЄНИЙ УРЯДОВОЮ
НЕСТАБІЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
Верховний представник ЄС із питань зовнішньої
політики Хав'єр Солана, перебуваючи у Києві,
висловив стурбованість із приводу частих
перестановок в українському уряді. 

П
ан Солана сказав, що це шкодить
взаєминам із третіми країнами.
"Ми дуже гарно провели час, але
мені останнім часом дуже важко

зрозуміти ситуацію на місці. Пройшло
багато часу після виборів у березні, коли
був нарешті сформований уряд. Потім
була створена його структура, яку я на

чебто зрозумів. Але перед відльотом ни

ні до України, я побачив зовсім іншу кар

тину. Дійсно, уряди змінюються і в інших
країнах, але те, що відбувається в україн

ському уряді — це надто часто і дуже
швидко. Це ускладнює стосунки з інши

ми країнами. Незабаром буде саміт Укра

їна — ЄС і я сподіваюся, що ситуація бу


де більш чіткою й зрозумілою, адже там
будуть обговорюватися дуже важливі
питання — візи, СОТ. Ми сподіваємося,
що Україна зможе стати членом СОТ у
кінці нинішнього, або на початку наступ

ного року".

Пан Солана зустрівся з Президентом
Ющенком, а також мав робочий обід із
Прем'єр
міністром Януковичем. Крім то

го, він зустрівся з новопризначеним сек

ретарем Ради Національної безпеки Ук

раїни Віталієм Гайдуком та лідером опо

зиції Юлією Тимошенко. 

Під час цього візиту Президент Ющен

ко нагородив Високого Представника ЄС
Солану орденом Ярослава Мудрого.

ПОШИРЮєТЬСЯ
СПіВПРАЦЯ 
МіЖ ЄК ТА ООН

І ніційовано нову модель співпраці
між Європейською Комісією та

Організацією Об'єднаних Націй. 
Про це йдеться у спільному комю�

ніке, що його поширили 3 жовтня Ві�
це�президент Європейської Комісії Сі�
ім Каллас та заступник Генерального
секретаря ООН Марк Маллок Браун. 

Новий вимір співпраці стосувати�
меться обміну досвідом із питань уп�
равління. "Обидві організації стика�
ються з однаковими викликами — це
наймання багатонаціонального пер�
соналу, керування працівниками,
програми планування, контролю та
аудиту в організаційній структурі зі
складними системами врядування",
— говориться в комюніке. 

Нова співпраця передбачатиме ін�
тенсивніший обмін досвідом із цих пи�
тань. Зокрема, Віце�президент Комісії
та заступник Генерального секретаря
ООН щороку зустрічатимуться для об�
говорення проблем у цій сфері. Зус�
трічі відбуватимуться почергово в
Нью�Йорку та Брюсселі. Першу з них
заплановано на лютий 2007 року.

ЯКИМ БУДЕ СВІТ У 2025 РОЦІ?
На конференції Інституту Досліджень із Питань
Безпеки у Парижі обмірковували, яким стане світ у
2025 році. Базовим документом конференції є
перша в історії Європейського Союзу доповідь,
над якою працювали понад 7000 експертів із
різних дослідницьких центрів, спеціалізованих
агентств та міжнародних структур. 

З
амовником документа виступив
особисто Хав'єр Солана, відпові

дальний за політику оборони та без

пеки ЄС. Як пояснюють організато


ри конференції в Інституті Досліджень із
Питань Безпеки, ця праця науковців була
замовлена їм  для того, щоб усвідомити
основні тенденції, за якими розвивається
світ, та упередити негативні процеси. 

Зокрема, автори доповіді для Євро

союзу зазначають, що в 2025 році залеж

ність від енергетичних джерел буде ще
більшою, ніж нині. Нафта так і зали

шиться найпопулярнішим енергетичним
джерелом. 

Споживання природного газу обіцяє
збільшитись на 75%. Ядерну енергію ма

ють менше використовувати в Європі, але
більше — у країнах, які розвиваються. 

Щодо видобутку нафти й газу, значно
зросте роль африканських країн із Гвіней

ської затоки та держав Південної Америки.

За прогнозами аналітиків, Китай за два
десятки років стане другою за економіч

ною потужністю державою світу, після
Сполучених Штатів. Індія має шанси вийти
на 4 позицію, а Росія — за рахунок ресур

сів нафти й газу — має стати багатшою,
але значно втратити свій вплив у регіоні.

Європейські експерти прогнозують,

що Україна, Молдова та країни Закавказ

зя зміцнять свої відносини з Європей

ським Союзом та НАТО, поступово й сис

темно віддаляючись від зони москов

ського впливу. 

Загалом країни Західної Європи в
2025 році залишаться одними з найба

гатших та найнадійніших у світі, але заз

наватимуть проблем від бідніших сусідів. 

Потужна міграція з Африки та Азії
не має сповільнитись, а прозахідні ре

жими на небагатих континентах навряд
чи утримаються при владі. Доповідь та

кож обіцяє серйозні екологічні пробле

ми на планеті.

Високий 
представник ЄС із
питань зовнішньої
політики та політики
безпеки Хав'єр Солана. 
Фото ЄК
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УКРАїНА і ЄС ПАРАФУВАЛИ УГОДУ
ПРО РЕАДМіСіЮ

Д окумент підписали Комісар ЄС із
питань зовнішніх зносин Беніта

Ферреро�Вальднер та Міністр закор�
донних справ України Борис Тарасюк.
Після церемонії підписання Б.Тарасюк
зазначив, що Україна виконуватиме
свої зобов'язання по цій Угоді у повній
мірі "за умови, що європейська спіль�
нота буде надавати фінансову допомо�
гу при впровадженні цієї угоди".

Угода про реадмісію встановлює

чіткі критерії: коли та як повертати
осіб, які незаконно проживають на те�
риторії країн�членів ЄС та України. Ці
зобов'язання стосуються громадян Ук�
раїни та країн�членів ЄС, а також  осіб
без громадянства. Положення Угоди
про реадмісію набирають чинності че�
рез 2 роки перехідного періоду. Прис�
корена процедура повернення осіб пе�
редбачена для громадян, затриманих у
прикордонних областях.

співробітництва в енергетичній сфері
(від 1.12.2005 р.); 
участь України у реалізації нової
енергетичної стратегії ЄС та добудова
нафтопроводу Одеса
Броди
Плоцьк. 
Також на саміті були розглянуті інші

питання співпраці: у сфері транспорту,
торгівлі, інвестицій тощо. 

Відбулася спільна прес
конференція
Президента України, Голови уряду Фін

ляндії, Президента ЄK та Генсека Ради ЄС. 

Євросоюз готовий з початку 2007 ро

ку розпочати з Україною переговори що

до нового формату Угоди між Україною
та ЄС, заявив Прем'єр
міністр Фінляндії
Матті Ванханен. Він наголосив, що ЄС не
має на меті відмовлятися від подальшо

го розширення, проте, безперечно, ви

магатиме від країн, які прагнуть долучи

тися до цієї структури, виконання всіх не

обхідних зобов'язань. 

За словами М. Ванханена, основним
елементом нового формату Угоди між
Україною та ЄС має стати створення зони
вільної торгівлі, яка виведе економічні
відносини України та ЄС на якісно новий
рівень. До цього, підкреслив Голова Єв

ропейської Ради, Україна, безперечно,
повинна вступити до СОТ.

М.Ванханен наголосив, що сторони
погодилися з тим, що їм потрібно "все

бічно, амбітно" підійти до нової угоди про
співпрацю між Україною і ЄС. 

М.Ванханен підкреслив, що саміт був
"дружнім і успішним" і що з Президентом
України Віктором Ющенком керівники ЄС
обговорили питання як внутрішньої си

туації в Україні, так і питання, пов'язані із
ситуацією в ЄС, та міжнародні питання. 

М.Ванханен зазначив, що починаючи
з лютого 2005 року, коли був започатко

ваний План дій у рамках політики добро

сусідства, Україна зробила багато кроків
на шляху проведення реформ. "Європей

ська сторона надавала допомогу в про

цесі реформування і продовжуватиме це
робити", — наголосив він. 

М.Ванханен окремо відзначив диску

сію, яка відбулася у контексті співробіт

ництва в енергетичній сфері. Він підкрес

лив важливість дій України у контексті
забезпечення регіональної стабільності.
"Ми вітаємо внесок України в регіональну
стабільність", — сказав він.

Під час саміту були обговорені такі
ключові питання: 

оцінка актуального стану співробіт

ництва, зокрема, реалізації Плану дій
Україна
ЄС; 
виведення відносин Україна
ЄС на
якісно новий рівень після закінчення
дій Угоди про партнерство й співро

бітництво (2008 рік) та укладення но

вої рамкової угоди; 
започаткування переговорів щодо
створення зони вільної торгівлі Ук

раїна
ЄС із перспективою подаль


шої інтеграції України до внутріш

нього ринку ЄС; 
співпраця у сфері спільної зовніш

ньої та безпекової політики ЄС, зок

рема, щодо врегулювання Придніс

тровського конфлікту; 
розвиток відносин у сферах юстиції,
свободи та безпеки, зокрема, можли

ве парафування угод про спрощення
візового режиму і реадмісію; 
поглиблення співпраці у галузі енер

гетики, у тому числі — реалізація Ме

морандуму про порозуміння щодо

У ГЕЛЬСІНКІ ВІДБУВСЯ 
10.Й САМІТ УКРАЇНА.ЄС

Євросоюз на засіданні представляли Матті
Ванханен — Прем`єр9міністр Фінляндії, країни, що
зараз головує в Євросоюзі, Президент Європейської
Комісії Жузе Мануель Баррозу, Генеральний
секретар Ради ЄС, Високий представник Хав`єр
Солана. З української сторони участь у саміті взяв
Президент України Віктор Ющенко. 

Президент України
Віктор Ющенко. 
Фото ЄК.
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ЄВРОПЕЙСЬКА
КОМІСІЯ
СПРОЩУВАТИМЕ
МЕХАНІЗМИ
СПІЛЬНОЇ
АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ЄС

Для обговорення перспектив реформування
Спільної аграрної політики країн9членів ЄС (САП)
було проведено конференцію, в якій узяли участь
провідні виробники, політики та експерти
Європейського Союзу. Конференція відбулася 394
жовтня в Брюсселі. 

"Спільна аграрна політика має репута

цію складної сфери", — сказала Комісар
ЄС у справах сільського господарства та
розвитку сільської місцевості Маріан Фі

шер Боель. "Тому одним з основних пріо

ритетів моєї роботи є її спрощення", —
наголосила пані Комісар. 

"Нашою метою є усунення надмірного
бюрократичного тягаря в Спільній аграр

ній політиці", — додав Віце
президент
Європейської Комісії Ґюнтер Верхойґен. 

Спільна аграрна політика (САП) була
започаткована від найперших етапів єв

ропейської інтеграції. У межах САП Євро

пейська Комісія забезпечувала європей

ських фермерів системою субсидій,
встановлювала рівень цін на сільсько

господарську продукцію, скупала нереа

лізовані залишки врожаю та захищала
виробників системою зовнішніх тарифів.
Через це нині ця сфера переобтяжена
бюрократичними процедурами.

ЕНЕРГЕТИчНА
БЕЗПЕКА
ЄВРОСОЮЗУ

У країна взяла участь у засіданні
Координаційної групи ЄС із пи�

тань газопостачання. Зустріч, яку
було проведено на прохання Комі�
сара ЄС з енергетичних питань Анд�
ріса Пібалґса, відбулася на початку
жовтня в Брюсселі. 

На засіданні було обговорено
низку питань, пов'язаних із забез�
печенням зимових потреб Європей�
ського Союзу в природному газі.
Уперше в засіданні Координаційної
групи взяли участь представники
України та Росії. 

Події минулої зими зумовили
занепокоєння Європейського Сою�
зу. Надійність поставок та диверси�
фікація енергоресурсів є пріорите�
тами енергетичної політики ЄС. 

Представники ЄС наголосили,
що для зміцнення довіри до Росії та
України потрібна більша прозорість
договірних стосунків між двома дер�
жавами. 

Росія є ключовим постачальни�
ком енергоресурсів до Європейсько�
го Союзу. Частка російського газу
складає близько 40% всього імпор�
тованого газу до ЄС. Понад 80% екс�
порту російського газу до ЄС пря�
мує через територію України.

ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГЕТИКИ ЄС
Комісар Пібалґс розповів про плани Європейської
Комісії в енергетичній сфері. 

Н
айближчим планам енергетичної
політики Комісії та їх детальному
аналізові була присвячена допо

відь Комісара ЄС з енергетичних

питань Андріса Пібалґса на щорічній кон

ференції у Братиславі з європейської га

зової інфраструктури. 

До кінця року Комісія опублікує Стра

тегічний огляд енергетики ЄС, в якому
сформулює стратегію європейської
енергетичної політики та накреслить
практичну й деталізовану "дорожню кар

ту" її реалізації. Також буде опубліковано
довгостроковий план розвитку техноло


гій з використання відновлювальних
джерел енергії. 

Крім того, Комісія опублікує Огляд
внутрішнього енергетичного ринку та ре

зультати аналізу конкурентного середо

вища в енергетичній сфері. Це закладе
підвалини для подальшого руху в бік від

критого, ефективного та конкурентного
енергетичного ринку в ЄС. 

Комісія також розробить План пріо

ритетів у розвитку енергетичної інфрас

труктури. Нарешті, буде оприлюднено
стратегію розвитку для вугільної та атом

ної енергетики. 

Енергетична сфера є однією з цен

тральних у політиці Європейської Комісії.
Поступове зростання залежності еконо

міки ЄС від імпорту енергоносіїв робить
вкрай необхідними реформи в цій галузі.
На початку жовтня Президент Європей

ської Комісії Жузе Мануель Баррозу зак

ликав до прискорення формування внут

рішнього енергетичного ринку ЄС.

Андріс Пібалґс,
Комісар ЄС 
з енергетики.
Фото ЄК.

Комісар ЄС у справах сільського господарства та
розвитку сільської місцевості Маріан Фішер Боель
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ЄС УЗГОДИВ ДОСТУП США ДО
IНФОРМАЦIЇ ПРО ПАСАЖИРIВ
Після переговорів у Люксембурзі Європейський
Союз і США погодилися ділитися інформацією про
трансатлантичних авіапасажирів. 

Д
еталі не подаються, але американ

ці кажуть, що це важливе знаряддя
у боротьбі проти міжнародного те

роризму. 

Попередню угоду Європейський Суд
назвав незаконною. Вона була запровад

жена після нападів на Нью
Йорк і Вашин

гтон 11 вересня і вимагала інформації з
34 окремих пунктів на кожного пасажи

ра, який летить до США.

Нову угоду мають ухвалити міністри
юстиції 25 країн
членів ЄС. 

Згідно з нею авіалінії Європейського
Союзу і далі надаватимуть особисті дані
Сполученим Штатам перед тим, як літак
вилітатиме туди з Європи. 

Нова система передбачає надання
американському департаменту внут


рішньої безпеки імені пасажира, його
адреси, а також способу, в який він
придбав квиток. 

З того департаменту інформація по

тім потраплятиме до прикордонних влас

тей і таких служб безпеки як ФБР. Ця
система змінить стару, яка дозволяла
американцям мати власний доступ до
інформації про європейських пасажирів. 

Американські учасники переговорів
також погодилися надати гарантії того,
що інформація, передана іншим анти те

рористичним агентствам у США, буде ви

користовуватися згідно з чіткими прави

лами захисту даних. 

Ця угода є тимчасовою і буде чинною
до липня 2007 року. Її ще мають ухвали

ти міністри Європейського Союзу.

ДОСЛіДЖЕННЯ В
ГАЛУЗі ПРОТИДії
ТЕРОРИЗМУ

О дним із кроків у цій сфері стали
Підготовчі дії з посилення євро�

пейського промислового потенціалу
в галузі безпекових досліджень
2004�2006. За результатами третього
конкурсу програми було схвалено 15
проектів із загальним бюджетом 15
мільйонів євро. 

Проекти зосереджені на розвитку
детекторних технологій (зокрема що�
до вибухонебезпечних та бактеріоло�
гічних речовин), технологій управ�
ління гуманітарними та рятувальни�
ми операціями, захисту мереж пит�
ної води від хімічних та біологічних
атак, систем ідентифікації фінансо�
вих трансакцій, бездротових комуні�
каційних мереж тощо. 

Безпековий вимір стане одним із
центральних елементів 7�ї рамкової
програми ЄС із дослідницької діяль�
ності та технологічного розвитку
(2007�2013), бюджет якої складати�
ме 1,35 мільярдів євро.

ЗАПОБIЖНI ЗАХОДИ ПРИ АВIАПОДОРОЖАХ
Європейський Союз прийняв нові нормативи
перевезення рідини і ручної поклажі в літаках. 

З
гідно з цими нормативами, паса

жири не можуть перевозити в од

ній ємності більше 100 мілілітрів
рідини. Самі ємності повинні бути

упаковані в прозорі пакети. 
Максимально допустимий розмір

ручної поклажі, за винятком деяких
предметів, наприклад, музичних інстру

ментів, тепер становить 56х45х25 см. Під
час перевірки пасажири повинні будуть
знімати верхній одяг, а також виймати зі
свого багажу ноутбуки та іншу велику
електронну апаратуру. 

Дані заходи викликані недавніми
спробами терактів на літаках. 

Раніше цього року Європейська Комі

сія затвердила так званий "чорний спи

сок" авіакомпаній, літакам яких заборо

нено здійснювати посадку в аеропортах
Європи у зв`язку з невідповідністю між

народним стандартам безпеки. До спис

ку увійшли 93 пасажирські і вантажопе


ревізні авіакомпанії, зареєстровані, пере

важно, в африканських країнах та Азії. 

Найбільше від заборони ЄС постраж

дало Конго — в чорному списку опини

лося 50 авіакомпаній з цієї країни. Крім
того, до списку потрапили 14 авіапере

візників із Сьєрра
Леоне і 7 із Свазілен

ду. ЄК також заборонила приземлятися в
аеропортах Європи літакам деяких авіа

компаній з Руанди, Екваторіальної Гвінеї,
Ліберії, Афганістану, Південної Кореї, Та

їланду, КНДР і Коморських островів.
Крім того, до списку включено казах

станські авіакомпанії BGB Air і GST Aero
Air, а також авіакомпанії Phoenix Aviation
і Reem Air із Киргизії. 

Згідно з постановою ЄК, туроператори
тепер зобов`язані повідомляти пасажирам
назву авіаперевізника, і якщо авіакомпа

нія, літаком якої вони повинні були летіти,
занесена в чорний список, пасажири ма

тимуть право отримати компенсацію.

ДО ЄС — БЕЗ ВіЗИ

М ешканці прикордонних районів
країн�сусідів зможуть подоро�

жувати до Союзу без візи. Конкретні
умови для цього створює Регламент
Ради ЄС. Регламент стосується тих
громадян країн�сусідів Європейсько�
го Союзу, що мешкають біля самих
кордонів з ЄС та змушені регулярно
перетинати кордон із соціальних,
культурних чи економічних причин. 

Регламент засновує новий тип до�
кументу: "дозвіл на локальний пере�
тин кордону". Документ видавати�
меться безкоштовно та використову�
ватиметься замість візи. 

"Коли Регламент набуде чинності,
— прокоментував подію Віце�прези�
дент Європейської Комісії Франко
Фраттіні, — "щоденне життя людей,
що мешкають у прикордонних зонах,
значно полегшиться... Це має особли�
ве значення для нових держав�членів
ЄС, особливо для тих, що мають довгі
сухопутні кордони з країнами, чиї
громадяни потребують візи до Сою�
зу", — зазначив Комісар. 

Нинішній Регламент набуде чин�
ності тільки після ухвалення акту про
вилучення мешканців прикордонних
районів із переліку тих, хто потребує
візи для подорожі до Союзу. Пропози�
ції до такого рішення Європейська
Комісія надала в липні 2006 року.
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УГОРЩИНА МАЄ ЗМЕНШИТИ
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ
Нові вимоги щодо дефіциту бюджету містяться в
оновленій Програмі конвергенції Угорщини,
оприлюдненій Європейською Комісією. 

З
гідно з цією програмою, 2009 ро

ку дефіцит бюджету Угорщини
має не перевершувати 3,2% від
ВВП країни. Нині він складає по


над 10% від ВВП. Не менш жорсткими є
вимоги до зменшення рівня державного
боргу Угорщини. 2009 року він має
скласти 70,4% від рівня ВВП. Зараз цей
рівень неухильно зростає: за прогноза

ми, 2008 року він сягне позначки в
72,4% від ВВП. 

Нинішня Програма є вже третіми ре

комендаціями Комісії щодо зменшення
рівня дефіциту бюджету та державного
боргу Угорщини. Восени 2005 року Ко

місія та Рада ЄС вже звертали увагу на

поступове погіршення фінансової ситу

ації у країні. 

Відповідно до вимог європейського
Пакту про стабільність та зростання, рі

вень дефіциту у державах
учасницях зо

ни євро має бути меншим, ніж 3% від
рівня ВВП, а рівень державного боргу
має не перевищувати 60% від рівня ВВП.

Відповідно до статті 104 Договору
про заснування Європейської Спільноти,
держави
члени ЄС мають уникати над

мірного державного дефіциту. Нові дер

жави Союзу зобов'язані наближатися до
показників Пакту про стабільність і зрос

тання, аби в майбутньому приєднатися
до зони євро.

ЄС ЗАКЛИКАє
РОСіЮ ЗНЯТИ
САНКЦії ПРОТИ
ГРУЗії
Є вропейський Союз закликав Ро�

сію скасувати санкції, запровад�
жені проти Грузії у результаті супе�
речки через арешт чотирьох росій�
ських військових.

Проте російський міністр закор�
донних справ Сергій Лавров сказав,
що Росія не має намірів скасовувати у
найближчому майбутньому ті санкції.

Комісар ЄС із питань зовнішніх
відносин та Європейської політики
сусідства Беніта Ферреро�Вальднер,
перебуваючи в Грузії, сказала, що
обидві сторони мають приводи для
роздратованості, але дуже важливо
уникати провокацій і не бути самому
спровокованим.

Санкції Росії зокрема передбача�
ють припинення транспортного зв'яз�
ку і поштового обслуговування та
блокування банківських трансакцій. 

Грузинський президент Міхаїл
Саакашвілі назвав передачу росій�
ських громадян жестом доброї волі,
але наполягав, що затримані органі�
зовували шпигунську мережу.

Президент Путін назвав дії Тбілісі
державним тероризмом.

КАВКАЗ ТА ЄС
Країни Південного
Кавказу наблизилися до
підписання Планів дій у
рамках Європейської
політики сусідства

Т
аким є результат візиту зовнішньо

політичної "Трійки" Європейського
Союзу до Вірменії, Азербайджану
та Грузії, що тривав 2 і 3 жовтня. 

План дій у рамках Європейської полі

тики сусідства є "вагомим кроком до де

далі тісніших відносин" Європейського
Союзу з кожною кавказькою країною, го

вориться у Спільній заяві зовнішньополі

тичної "Трійки" ЄС. Він долає межі простої

тексти Плану дій. Очікується, що доку

менти буде підписано під час засідань
Рад із питань співробітництва ЄС та Вір

менії, Азербайджану й Грузії, запланова

них на 14 листопада. 

Перспективи відносин ЄС та Грузії пе

редбачають посилення економічних і
торгівельних зв'язків із можливістю май

бутнього укладання угоди про вільну
торгівлю. 

Представники зовнішньополітичної
"Трійки" ЄС також висловили своє занепо

коєння з приводу напруження відносин
між Грузією та Росією. Високий представ

ник ЄС Хав'єр Солана привітав звільнення
російських офіцерів грузинською владою. 

Зовнішньополітичну "Трійку" ЄС (Єв

ропейська Комісія — Високий представ

ник ЄС — країна
голова Ради ЄС) під час
візиту представляла Комісар ЄС із зов

нішніх відносин та Європейської політи

ки сусідства Беніта Ферреро
Вальднер та
міністр закордонних справ Фінляндії
(країни
голови Ради ЄС) Ерккі Туоміоя. 

ЄС є одним із головних надавачів допо

моги країнам Південного Кавказу. Допомо

га трьом країнам, надана Союзом протя

гом 1991
2004 років, склала понад 1,2 мі

льярдів євро. Кожна країна при цьому от

римала близько 400 мільйонів євро.

взаємодії та "передбачає значний рівень
економічної інтеграції й поглиблення по

літичної співпраці", — йдеться в заяві. 

"Після вступу Румунії та Болгарії до
ЄС кордони Європи сягнуть узбережжя
Чорного Моря", — сказала напередодні
Комісар ЄС із зовнішніх відносин та Єв

ропейської політики сусідства Беніта
Ферреро
Вальднер. Нинішній візит "під

креслює дедалі більшу вагу, яку ЄС на

дає Південно
Кавказькому регіону: ми
прагнемо співпрацювати з Вірменією,
Азербайджаном та Грузією для побудови
стабільніших, заможніших та безпечні

ших сусідських стосунків", — наголосила
представниця Європейської Комісії. 

Щодо кожної з країн Південного Кав

казу було в цілому узгоджено фінальні

Комісар ЄС із питань зовнішніх відносин 
і Європейської політики сусідства Беніта 
Ферреро�Вальднер. Фото ЄК.
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РОЗШИРЕННЯ РОЗВ'ЯЗУЄ
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ЄВРОПІ,
ВВАЖАЄ ДАНУТА ХЮБНЕР
Така думка прозвучала в доповіді Комісара ЄС із
регіональної політики, виголошеній в
Единбурґському університеті. 

"Розширення розв'язує економічні
проблеми в Європі, а не спричиняє їх", —
заявила пані Комісар. Нові країни
члени
ЄС принесли до Союзу необхідну динамі

ку. Рівень їхнього зростання майже вдві

чі перевищує середній рівень зростання
старих країн
членів. 

Збільшення потоків робочої сили з
нових країн
членів стало позитивним
фактором, вважає пані Комісар. Три дер

жави (Сполучене Королівство, Ірландія
та Швеція), що не наклали обмежень на
приїзд працівників із десяти нових країн
ЄС, нині мають найліпші показники зай

нятості в Союзі. Тільки до Сполученого
Королівства в пошуках роботи від 2004
року приїхало близько 600 000 осіб. 

У своїй доповіді Комісар розказала про
перспективи Європейської політики сусідс


тва. Модель відносин із сусідами ЄС "роз

роблена для того, аби запропонувати приві

лейовану форму партнерства нині, безвід

носно до того, якою буде майбутня форма
відносин із ЄС", — наголосила пані Хюбнер. 

У цьому контексті пані Комісар тор

кнулася відносин ЄС з Україною. Вона на

гадала, що на початку 2007 року розпоч

нуться переговори про укладання нової
розширеної Угоди з Києвом. Угода буду

ватиметься на позитивному поступі, до

сягнутому в межах Плану дій "Україна

ЄС" та передбачатиме створення зони
вільної торгівлі між партнерами. 

Розширення ЄС та Європейська полі

тика сусідства спрямовані на возз'єднан

ня континенту, поділеного 1945
го року.
"Нині ми потребуємо відкритої Європи",
— підсумувала пані Комісар.

ЄС МОЖЕ ПІДПИСАТИ НОВУ УГОДУ З УКРАЇНОЮ
ЛИШЕ ПІСЛЯ ЇЇ ВСТУПУ ДО СОТ
Європейський Союз може підписати нову угоду з
Україною лише після її вступу до Світової
Організації Торгівлі. 

Т
аку думку висловив Голова Дирек

торату Європейської Комісії з пи

тань країн Східної Європи, Північно

го Кавказу, країн Центральної Азії

Юг Мінгареллі в ході зустрічі з головою
Комітету Верховної Ради у закордонних
справах Віталієм Шибком. 

Ю. Мінгареллі вважає, що Україна
має прискорити своє приєднання до СОТ.
Тільки після цього можуть бути розпоча

ті переговори щодо укладення нової уго

ди між Україною та ЄС. За його словами,
мета цієї угоди — дійсна інтеграція еко

номіки України у світову економіку. 

Ю. Мінгареллі також висловився за

те, щоб окремим пунктом в цій угоді бу

ло передбачено питання енергетичного
сектору, де, за його словами, в України і
ЄС є спільні інтереси. 

В цій угоді мають також бути висвіт

лені питання по боротьбі з організова

ною злочинністю, торгівлею людьми,
незаконним обігом наркотиків, управ

ління кордонами та міграційними пото

ками. "Ця нова угода має краще відоб

ражати новий стан наших відносин", —
сказав він. 

Як відомо, правовою основою відно

син між Україною та ЄС є угода про пар

тнерство та співробітництво від 16 чер


вня 1994 року, яка набула чинності з 1
березня 1998 року. 

Необхідність в укладенні нової рамко

вої угоди між Україною та ЄС обумовлю

ється тим, що, по
перше, у 2008 році до

бігає кінця термін дії угоди про партнерс

тво та співробітництво між Україною та
ЄС та його державами
членами. По
дру

ге, рівень та якість відносин між Україною
та ЄС значно вийшли за межі цієї угоди.
По
третє, можливість укладання нової
угоди закріплено в Плані дій "Україна
ЄС". 

МЗС України відстоює позицію про
те, що нова рамкова угода між Україною
та ЄС має бути укладена у формі євро

пейської угоди про асоціацію з визнан

ням перспективи членства України в ЄС. 

За попередніми оцінками, термін дії
майбутньої рамкової угоди становитиме
від 10 до 15 років.

БОЛГАРіЯ ТА
РУМУНіЯ СТАНУТЬ
чЛЕНАМИ ЄС іЗ 
1 СічНЯ 2007 РОКУ

Є вропейська Комісія підтвердила,
що Болгарія та Румунія стануть

членами Європейського Союзу на по�
чатку наступного року. 

Президент ЄК Жузе Мануель Бар�
розу заявив, що обидві країни здій�
снили помітний процес реформуван�
ня, але вони і надалі потребують пос�
тупу на цьому шляху. Проблемними
залишаються питання боротьби з ко�
рупцією, стан гігієни продуктів хар�
чування і прозорість процедур, пов'я�
заних із розподілом сільськогоспо�
дарських субсидій ЄС.

Але занепокоєння залишається,
насамперед стосовно Болгарії. Для
цих двох країн запровадять заборону
на експорт певних харчових продук�
тів через спалах ветеринарних хво�
роб, а болгарським літакам не дозво�
лять бути у повітряному просторі ЄС,
допоки країна не покращить стандар�
ти повітряної безпеки. Румунія і Бол�
гарія ще впродовж тривалого часу за�
лишатимуться надто слабкими для
інтеграції у зону євро.

Президент Єврокомісії сказав, що
ЄС не може продовжувати розширю�
ватись, допоки не вирішить, що роби�
ти з Конституцією.
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ЄС ПОТРЕБУє
ВіДКРИТіШОГО
РИНКУ ПОСЛУГ

А ктуальним питанням економі�
ки ЄС, зокрема перспективам

розвитку спільного ринку послуг
був присвячений виступ Президен�
та Європейської Комісії Жузе Ма�
нуеля Баррозу на круглому столі,
організованому часописом The
Economist. Круглий стіл відбувся
10 жовтня.

"На сферу послуг припадає 70%
ВВП Союзу, 68% зайнятості та 96%
нових робочих місць", — заявив
Президент Комісії. "Європа є світо�
вим лідером у багатьох послугах", —
відзначив Баррозу, — "однак відсут�
ність справжнього внутрішнього
ринку в цій сфері є значною переш�
кодою розвитку економіки". 

За оцінками Комісії, на сферу
послуг припадає тільки 20% торгів�
лі між державами�членами ЄС. 

Нові ініціативи Європейської
Комісії, зокрема директива щодо
свободи руху послуг покликані
створити умови для інтенсивнішої
транскордонної торгівлі послугами
всередині ЄС. 

У своїй промові пан Баррозу та�
кож торкнувся низки інших питань
економічного розвитку ЄС. Його
увага зосередилася на питаннях
розвитку промисловості та конку�
рентноздатності економіки ЄС.

Т
аку думку висловив Комісар ЄС із
торгівельних питань Пітер Ман

дельсон, виступаючи 9 жовтня у
Лондонській школі економіки. 

Двосторонні торгівельні угоди ЄС із
своїми партнерами не виходять за рамки
широкої торгівельної стратегії ЄС, твер

дить Мандельсон. Фундаментом цієї
стратегії є багатостороння торгівельна
система, закріплена нормами Світової
Організації Торгівлі. 

Мандельсон не вважає, що вибір між
двосторонніми угодами та багатосторон

ньою системою є ключовою альтернати

вою торгівельної політики. Важливішою,
твердить він, є альтернатива між двосто

ронніми угодами, що сприяють подаль

шій планетарній лібералізації, та угода


ми, які "відкривають деякі кордони тіль

ки для того, аби закрити інші". 

Зокрема, Мандельсон наводить
приклад двосторонніх угод щодо торгів

лі послугами. Вони не послаблюють сис

тему СОТ, а дозволяють партнерам "вип

робувати лібералізацію, що в кінцевому
результаті зможе поширитися на всю
планетарну систему". 

"Нашим партнерам ми чітко заявили,
що ЄС зацікавлений у поглиблених угодах
про вільну торгівлю в низці секторів", —
підсумував Мандельсон. "Йдеться не лише
про торгівлю товарами, а й про торгівлю
послугами; йдеться також про зняття не

тарифних бар'єрів та узгодження норм із
питань інвестицій, конкуренції та держав

них закупівель", — наголосив Комісар. 

Доповідь Мандельсона стала відповід

дю на критику, що пролунала після заяви
про нові двосторонні торгівельні ініціативи
ЄС. Завдяки двостороннім угодам Комісія
прагнутиме стимулювати лібералізацію
торгівлі у відносинах із конкретними краї

нами. Цей підхід зумовлений патовою си

туацією, в якій опинилися багатосторонні
переговори, зокрема в межах Дохаського
раунду переговорів у рамках СОТ.

Двосторонні угоди
не перешкоджають
роботі багатосторонньої
торгівельної системи. 

ЯРМАРОК КАР'єР

В ідбувся перший всеєвропейський ярмарок кар'єр. Захід відбувся 29�30
вересня в 300 містах країн�членів ЄС, Румунії, Болгарії, Норвегії та Іс�

ландії.
Акція була покликана сприяти інтенсивнішому працевлаштуванню єв�

ропейців в інших європейських країнах. У її рамках відбувалися зустрічі
працівників із працедавцями, тренінги з можливостей знайти роботу за кор�
доном, інформаційні акції про Європейський портал мобільності працівни�
ків (EURES).

Підвищення рівня мобільності працівників усередині ЄС є однією з ці�
лей соціально�економічної політики Європейської Комісії. Нині тільки 2%
європейців залишають свої рідні місця для роботи в іншій європейській
країні. 

Середня тривалість роботи на одному місці в ЄС складає 10,6 років. У
США ця цифра значно менша (6,7 років), що свідчить про вищий рівень мо�
більності. 

2006 рік був оголошений європейським роком мобільності працівників.
Він сприятиме інтенсифікації руху європейських працівників між сектора�
ми, професіями та країнами. Перший всеєвропейський ярмарок кар'єр від�
бувся в рамках цієї ініціативи.

Президент Європейської
Комісії Жузе Мануель
Баррозу. Фото ЄК.

Комісар ЄС із торгівельних
питань Пітер Мандельсон.
Фото ЄК.

ТОРГІВЕЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЄС
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ЄВРОПЕЙЦI СТАЛИ БIЛЬШЕ КУПУВАТИ ЗА КОРДОНОМ
Оприлюднені результати опитування
щодо захисту прав європейських споживачів.
Опитування, здійснене Євробарометром,
проводилося в лютому9березні 2006 року.
У рамках дослідження було опрацьовано відповіді
близько 25 000 європейців. 

О
дним із центральних питань дослід

ження був аналіз динаміки транскор

донної торгівлі всередині ЄС. Відпо

відно до результатів, 26% громадян

ЄС протягом останнього року зробили
принаймні одну купівлю в іншій країні ЄС.
У 2003 році цей показник складав лише
12%. Більшість купівель сталися під час
відпочинку чи бізнесового відрядження. 

Водночас зростає частка інтернет

торгівлі. 27% громадян ЄС принаймні раз
купили товар через мережу інтернет.

50% європейців, які мають домашній
доступ до світової мережі, принаймні
один раз купили товари через інтернет. 

Дослідження також стосувалося ок

ремих питань захисту прав європейських
споживачів. Близько двох третин грома

дян ЄС вважають, що, купуючи товари чи
послуги від постачальників з інших країн
ЄС, вони більше ризикують. 

42% європейців вважають, що їхні
споживацькі права найбільше захищені
за умов ясного та прозорого ціноутво


рення; 35% — тоді, коли споживачі мо

жуть повернути куплений товар, 34% —
коли вони можуть замінити товар чи ану

лювати угоду, якщо вона не відповідає
первинним умовам домовленості. 

Для посилення захисту прав європей

ських споживачів Рада ЄС із питань кон

курентноздатності визначила бюджет
майбутньої політики в цій сфері. Протя

гом 2007
2013 років на ці потреби буде
виділено понад 150 мільйонів євро. 

КОМІСІЯ ПРИВЕРТАЄ УВАГУ ДО ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Аналізу демографічних питань Європейського
Союзу та шляхів їхнього розв'язання було
присвячене повідомлення Європейської Комісії
"Демографічне майбутнє Європи — 
від  викликів  до можливостей".

"Занепокоєння з приводу "демогра

фічної бомби уповільненої дії" слід пе

ретворити на конкретні дії та реформи",
— заявив Комісар ЄС із питань зайня

тості, соціальних справ та рівності мож

ливостей Владімір Спідла. "Наприклад,
європейські жінки віком від 30 до 45 ро

ків зазвичай несуть на своїх плечах пот

рійний вантаж: виховання дітей, кар'єр

ний розвиток та піклування за старіючи

ми батьками", — зазначив Комісар. "Ми
мусимо зробити наші освітні системи та
наші моделі праці гнучкішими, аби під

тримати тих, хто хоче мати дітей", — на

голосив пан Спідла. 

Нинішнє Повідомлення Комісії перед

бачає серію заходів, що відповідатимуть

на сучасні демографічні виклики ЄС.
Зокрема, буде вжито дії, що допоможуть
європейцям урівноважити свою роботу,
родинне та приватне життя і відтак скон

центруватися на вихованні дітей. Також
буде поліпшено можливості для подаль

шої роботи старших людей. Буде вико

ристано позитивні наслідки міграції для
ринку праці. 

Сьогодні на одного старшого грома

дянина ЄС (віком від 65 років) припадає
чотири особи працездатного віку. За ни

нішніми оцінками, 2050 року на одного
пенсіонера припадатиме лише дві особи
робочого віку.

1995 року європейці віком 65 років
і вище складали 15% від усього насе

лення ЄС. 2005 року їх було 75 мільйо

нів — 17% від населення Союзу (ЄС

25). За прогнозами, 2050 року старших
людей в Європі буде 135 мільйонів, що
складатиме близько 30% усього насе

лення Союзу.

Найбільший відсоток старших людей
очікується в Іспанії (36%), Італії (35%),
Німеччині, Греції та Португалії (32%).
"Наймолодшими" будуть Люксембург
(22%), Нідерланди (23%), Данія та Шве

ція (24%).

2003 року громадяни ЄС (ЄС
15) у се

редньому могли очікувати принаймні на
10 років здорового життя після 65 років. 

За прогнозами, між 2005 та 2030 ро

ками кількість населення ЄС майже не
зміниться. Водночас у США вона зросте
на 25%. 

Серед країн
членів ЄС в Угорщині,
Чехії, Словаччині, Латвії, Литві та Естонії
кількість населення падає вже сьогодні.

Як відомо, така тенденція має місце і
в Україні.

Щороку 1
го жовтня Організація
Об'єднаних Націй проводить Міжнарод

ний день старших людей. Нинішня допо

відь Євростату опублікована напередодні
цього дня.

Комісар ЄС
із питань
зайнятості,
соціальних
справ та
рівності
можливостей
Владімір Спідла.
Фото ЄК.
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ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДЕФІЦИТ
ЗОНИ ЄВРО СКЛАДАЄ
5,8 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО

Р
ік тому (серпень 2005) дефіцит
зовнішньої торгівлі зони євро
складав 2,7 мільярдів євро. Сер

пневий показник торговельного

дефіциту економіки ЄС у цілому (ЄС
25)
становить 21,5 мільярдів євро. Торік він
складав 14,6 мільярдів євро. 

В економіці ЄС
25 зросли обсяги
торгівельного дефіциту в енергетичній
сфері (
164,1 мільярдів євро у першому
півріччі 2006 року порівняно з 
114,2 мі

льярдами у першому півріччі 2005 ро

ку). Водночас профіцит торгівельного
балансу зафіксований у хімічній галузі
(+44,5 мільярдів євро порівняно з +38,5

мільярдами торік) та машинобудуванні
(+62,3 мільярдів порівняно з +59,3 мі

льярдами). 

Зросли обсяги експорту до Китаю
(+22% порівняно з першим півріччям 2005
року), Росії (+22%), Канади (+19%) та Ту

реччини (+18%). Водночас збільшилися
обсяги імпорту з Росії (+37%), Норвегії
(+34%), Китаю (+23%) та Індії (+19%). 

Серед країн
членів ЄС найбільший
профіцит торгівельного балансу має Ні

меччина (+89,1 мільярди євро у першо

му півріччі 2006 року), найбільший де

фіцит — Велика Британія (
 62,6 мі

льярдів євро). 

ЕКОНОМічНі
ПОКАЗНИКИ
ЗА ДРУГИЙ
КВАРТАЛ
2006 РОКУ

Є вростат опублікував показники
зони євро (ЄС�12) та всього Сою�

зу (ЄС�25).
У другому кварталі 2006 року де�

фіцит поточного рахунку ЄС (ЄС�25)
склав 22,5 мільярдів євро. У першому
кварталі 2006�го року цей показник
складав 36,7 мільярдів євро, торік —
19,5 мільярдів євро. Дефіцит поточ�
ного рахунку зони євро (ЄС�12) склав
у другому кварталі 13,3 мільярдів єв�
ро, що на два мільярди більше, ніж
відповідні торішні показники.

Натомість баланс торгівлі послу�
гами має стійкий профіцит. У друго�
му кварталі він склав 19,6 мільярдів
євро в усьому Союзі (ЄС�25) та 11,8
мільярдів євро в зоні євро (ЄС�12). Ці
показники вищі за торішні дані, що
складали 17,3 мільярди євро в ЄС�25
та 10,3 мільярди євро в ЄС�12. 

У другому кварталі зріс рівень
працевлаштування на 0,3% в ЄС�25
та на 0,4% — у ЄС�12. Порівняно з від�
повідним періодом 2005�го року
зростання склало 1,2%.

ПОЗИТИВНI ТЕНДЕНЦIЇ В ЕКОНОМIЦI ЄС
Вересневі показники свідчать про позитивні
тенденції в економіці ЄС. Про це свідчать дані
Генерального директорату з економічних та
фінансових питань Європейської Комісії,
оприлюднені 29 вересня.

П
ісля невеликого падіння в серпні,
почав зростати індикатор еконо

мічної активності (ESI). У вересні
він зріс на 1,0 пунктів у зоні євро

(ЄС
12) та на 1,6 пунктів на всій території
ЄС (ЄС
25), сягнувши, відповідно, позна

чок 109,3 та 111,0. Показники цього ін

дикатора досягли найвищого рівня від
початку 2001 року. 

Так само після невеликого падіння в
липні та серпні почали зростати показни

ки Індикатора бізнесового клімату (BCI).
Досі вони залишаються найвищими від
2000
го року. Показники свідчать про
значне збільшення обсягів промислово

го виробництва в ЄС.

Річний рівень інфляції у вересні оці

нюється в 1,8%. У серпні він складав
2,3%.

У першій половині 2006 року річний
показник економічного зростання в зоні
євро сягнув 3,4%. Це найліпший резуль

тат за останні шість років. 

У вересні Комісія оприлюднила прог

нози щодо зростання економіки зони єв

ро в 2006 році. Очікуваний рівень скла

дає 2,5%, що на 0,4% перевищує дані
прогнозів, оприлюднених навесні цього
року. 

Основним чинником відновлення
економічної динаміки вважають зростан

ня внутрішнього попиту. Суттєвим фак

тором стало також поліпшення ситуації
на ринку праці: протягом останніх п'яти
років в зоні євро було створено понад 5
мільйонів нових робочих місць. 

Результати звіту свідчать, що нині
економіка зони євро є менш вразливою
від стрибків цін на енергоносії, ніж у
1970
х — 1980
х роках. Це, зокрема, по

яснюється тим, що прибутки країн
ек

спортерів нафти часто повертаються до
країн
споживачів — або через збільшен

ня експорту товарів і послуг із зони євро,
або через збільшення інвестицій у цінні
папери зони євро. 

ЕКОНОМіКА ЄС
ДОСЯГАє
НАЙБіЛЬШИХ
УСПіХіВ З 2000
РОКУ

П ро це заявив президент Європей�
ської Комісії Жузе Мануель Бар�

розу. "Рівень економічного зростання
складає 2,7%, що є найліпшим показ�
ником з 2000�го року", — заявив Бар�
розу. Стрімко збільшується внутріш�
ній попит, а це є фундаментом для три�
валого зростання. Рівень безробіття
впав до 8% — найнижчого показника
від 1998�го року, підкреслив Баррозу. 

Ці досягнення сталися попри
зростання цін на енергоносії, "що
свідчить про дедалі більшу гнучкість
економіки Європи, а отже про успіш�
ність проведених реформ", — твер�
дить президент Європейської Комісії. 

Водночас Баррозу наголосив на під�
вищенні відкритості європейської еко�
номіки. З 2000�го року кількість тран�
скордонних злиттів компаній зросла на
75%, підкреслив президент Комісії. 
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РОЗВИТОК
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Є
вропейський стратегічний фо

рум із дослідницьких інфрас

труктур презентував "Дорожню
карту розвитку матеріально


технічної бази науково
дослідницької
діяльності" в ЄС. 

Документ став першою програмою
розвитку європейської дослідницької
інфраструктури.

"Матеріально
технічна база є
ключовим елементом у втіленні
зразкових науково
дослідницьких
проектів у Європі", — прокоменту

вав подію Комісар ЄС із науково

дослідницької діяльності Янеш По

точнік. "Устаткування світового кла

су не лише створює умови для робо

ти європейських науковців, але й
приваблює найліпших дослідників з
усієї планети", — підкреслив він.
"Дуже важливо мати єдиний євро

пейський підхід у цій сфері", — пе

реконаний Комісар. 

Дослідницькою інфраструкту

рою називають матеріально
техніч

ну базу науково
дослідницької ді

яльності. Йдеться про дослідницьке
устаткування, систему інструментів,
бази даних та мережі, що допомага

ють науковцям у їхній роботі. Особ

ливу увагу в програмі приділено
розробці та поширенню серед лабо

раторій великомасштабних лазер

них систем, обсерваторій з дослід

ження морського дна та надточних
телескопів.

ШЕНГЕНСЬКА IНФОРМАЦIЙНА 
СИСТЕМА ДРУГОГО ПОКОЛIННЯ
Шенґенська інформаційна система другого покоління
(SIS II) діятиме з червня 2008 року. Розроблений
Європейською Комісією план впровадження SIS II
було підтримано на засідання Ради ЄС із питань
юстиції та внутрішніх справ. Засідання Ради
відбулося в Люксембурзі 5—6 жовтня 2006 року. 

В
одночас Рада ЄС закликала Комісію
та відповідні органи самої Ради
докласти всіх можливих зусиль для
якнайшвидшого впровадження но


вої системи. Розвиток та впровадження
SIS II "залишається абсолютним пріорите

том", — наголошується у висновках Ради. 

Рада підтримала пропозицію Порту

галії щодо уможливлення входження но

вих держав
членів ЄС до системи SIS 1+,
яка діє нині. Це створить умови для вход

ження нових країн ЄС до Шенґенської ін

формаційної системи до впровадження
технології другого покоління. 

Шенґенська інформаційна система
(SIS) є технологією, яка дозволяє всім при

кордонним, поліційним та консульським
службам держав
учасниць Шенґенської
групи мати доступ до інформації стосовно

осіб чи власності, що перебувають чи пере

бували на території Шенґенської зони. 

Започаткована 1995 року, система
першого покоління була розрахована
тільки на 18 держав
учасниць (15 дер

жав
членів ЄС + Норвегія та Ісландія + од

не вакантне місце). 2001 року Європей

ська Комісія розпочала розробку системи
другого покоління, що уможливила б
участь нових держав
членів ЄС. Також
система другого покоління була би техніч

но досконалішою за свою попередницю. 

Очікувалося, що система другого по

коління (SIS II) почне працювати від по

чатку 2007 року. Нині її старт відкладено
до червня 2008 року. 

На сьогоднішній день у Шенґенській
зоні діє удосконалена інформаційна сис

тема першого покоління (SIS 1+).

К
омісар з охорони довкілля Ставрос
Дімас виступив із промовою на асам

блеї парламентарів країн "Великої ві

сімки" у Європарламенті. За його сло


вами, ситуація зі зміною клімату виглядає
дедалі тривожнішою. Концентрація двооки

су вуглецю та інших парникових газів в ат

мосфері, за даними Всесвітньої метеороло

гічної організації, є найвищою в історії. Це
вже має згубні наслідки на довкілля. 

Підраховано, що до 2080 року стра

хові збитки тільки від ураганів в Америці
сягнуть 100 — 150 мільярдів доларів
щорічно. А вже в 2060 році на Алясці лі

то може вперше стати безсніжним.

За словами пана Дімаса, ЄС до 2004
року вже скоротив свої викиди на 1%, а
вже невдовзі досягне своїх зобов'язань

ЄС СТРИВОЖЕНИЙ ПОГIРШЕННЯМ КЛIМАТУ

8%, а може, й перевершить їх. "Однак
спричиняючи тільки 14% світових вики

дів, ЄС не може вирішити цю проблему
самотужки. Та ми доведемо всім, що по

літика захисту довкілля дає плоди без
жодної загрози для економіки".

ЄС уже профінансував тільки зі свого
бюджету екологічних проектів у країнах,
що розвиваються, на загальну суму 1,5
мільярди євро. За словами пана Комісара,
це питання обговорюватиметься на "енер

гетичному" саміті "Великої вісімки".

Європа оголошує
всесвітню боротьбу
проти зміни клімату.

Комісар ЄС 
із науки й
досліджень 
Янеш Поточнік. 
Фото ЄК.

Комісар ЄС
з охорони довкілля
Ставрос Дімас.
Фото ЄК.
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АНТИАЛКОГОЛЬНА КАМПАНІЯ У ЄВРОПІ 
Європейська Комісія
ухвалила Стратегію
боротьби проти шкоди,
що наноситься
зловживанням
алкогольними напоями. 

О
дним із пріоритетів Стратегії ЄС є
оберігання молоді та дітей від вжи

вання алкоголю. Крім цього, Стра

тегія накреслює систему дій, спря


мованих на зменшення дорожніх аварій,
спричинених нетверезими водіями. Пріо

ритетними цілями є підвищення рівня
обізнаності громадськості щодо шкідли

вості алкоголю та збирання адекватної
статистики в цій сфері. Стратегія також
націлена на мінімізацію негативного впли

ву алкоголю на економічне життя ЄС.

"Дії Комісії не спрямовані проти по

мірного вживання алкоголю", — наголо

сив Комісар ЄС із питань охорони здо

ров'я та захисту прав споживачів Маркос
Кіпріану. Радше Комісія намагається "ак

тивно підтримати ініціативи держав
чле

нів ЄС щодо зменшення шкоди, спричи


ЄВРОПІ ЗАГРОЖУЄ НОВИЙ
СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Країни ЄС постали перед загрозою спалаху нового,
стійкого до ліків туберкульозу, який поширюється
Східною Європою і Центральною Азією. 

П
ро це попередили експерти в галу

зі охорони здоров"я. Червоний
Хрест назвав ситуацію з туберку

льозом у Європі найтривожнішою

від часу Другої світової війни і закликав
лідерів ЄС ужити невідкладних заходів.

Міжнародний Червоний Хрест і Всес

вітня організація охорони здоров'я роз

гортають сьогодні нову кампанію проти
поширення туберкульозу у Європі. 

Червоний Хрест і Всесвітня організація
охорони здоров'я змальовують розпов

сюдження туберкульозу, що є стійким що

до ліків, як надзвичайну ситуацію, що роз

гортається на порозі Європи. З двадцяти
країн світу, які мають найвищий рівень зах

ворювань цим видом туберкульозу — 14
знаходяться у межах географічної Європи. 

Найбільш враженими у цьому плані
постають країни Балтії, Україна, Росія та
республіки Центральної Азії. Щороку ту

беркульоз вражає 450 тисяч осіб у Євро

пі. 70 тисяч осіб щороку помирає від
цього захворювання. 

На додаток європейський туберку

льоз майже не піддається лікуванню. Но

ве партнерство Червоного Хреста та
Всесвітньої організації охорони здоров'я
власне спрямовується на подолання цієї
комплексної проблеми шляхом поліп

шення діагностики, контролю за інфекці

єю та лікування. 

Туберкульоз загалом є давно відо

мою проблемою, проте сучасна криза
пов'язана з цим захворюванням не може
ігноруватися Європейським Союзом.

Комісар ЄС
із питань 
охорони здоров'я
та захисту прав
споживачів
Маркос Кіпріану. 
Фото ЄК.

ОГОЛОШЕНі
ПЕРЕМОЖЦі
КОНКУРСУ ГРАНТіВ
ДЛЯ МіСТ ЗА
ПРОГРАМОЮ TACIС

Європейський Союз розподілив гран�
ти на суму 1,6 млн. євро на покращення
навколишнього природного середовища
у Білорусі, Грузії, Молдові та України. 

Ці кошти будуть витрачені на заходи
з упровадження управління побутови

ми відходами, очищення стічних вод у
десяти муніципалітетах, розташованих
на кордонах з ЄС. Проекти націлені на
вирішення таких конкретних проблем:

У Білорусі:
Удосконалення управління побутови

ми відходами та їх утилізації у Білоо

зерську та Березі Брестської області.
У Грузії:
Покращення збирання, переробки
та знищення медичних відходів у
Батумі та Кабулетті; 
Удосконалення муніципальної систе

ми управління відходами та підвищен

ня рівня поінформованості в Кутаїсі.
У Молдові:
Покращення управління відходами
у місті Єдинець, зокрема, збирання
відсортованих побутових відходів; 
Збирання відсортованих побутових
відходів у місті Фалешти; 
Переобладнання заводу з очищення
міських стічних вод у місті Хінцешті
на річці Когильник; 
Пілотне впровадження екологічно
безпечної системи збору побутових
відходів у муніципалітетах Кагула й
Кантеміра та інформування громад

ськості; 
Запуск системи збору й переробки
відходів і підвищення рівня поін

формованості громадськості у міс

ті Леова.
У Російській Федерації:
Створення нового екологічно без

печного муніципального звалища
відходів у місті Апатити Мурман

ської області, та рекультивація ста

рого звалища.
В Україні:
Налагодження сталого збору й пе

реробки міських твердих побутових
відходів у місті Івано
Франківськ.
Схема надання грантів допомагає

муніципалітетам, що межують із країна

ми Європейської Спільноти втілити в
життя пріоритетні заходи у сфері поліп

шення довкілля. Очікується, що проек

ти, профінансовані в рамках цієї акції,
досягнуть результатів стосовно підви

щення якості життя мешканців муніци

палітетів
переможців.

неної зловживанням алкогольними на

поями", — підкреслив він. 

За оцінками, щороку від зловживан

ня алкоголем помирає близько 195 тисяч
європейців. 7,4 % хвороб та передчасних
смертей в ЄС зумовлені надмірним вжи

ванням алкогольних напоїв. У вікових
групах між 15 та 29 роками алкоголем
зумовлені понад 10 % жіночої та понад
25 % чоловічої смертності.

У середньому одна дорожня аварія з
чотирьох спричинена надмірним вжи

ванням алкоголю. Щороку від спричине

них алкоголем аварій гине близько 10
000 громадян ЄС. 
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БОРОТЬБА
З ГОЛОДОМ 

Є вропейська Комісія прийняла
нову річну робочу програму на

2006 рік для надання допомоги го�
лодуючим. Загальний бюджет прог�
рами — ¤197 млн. Підхід ЄC концен�
трується на інтеграції політики без�
пеки в межах боротьби з бідністю.
Відтепер голод визнається основ�
ним виміром бідності. Заходи, пе�
редбачені робочою програмою,
спрямовані на досягнення найго�
ловнішої мети Програми розвитку
тисячоліття — знищення крайньої
бідності та голоду.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ
ВШАНОВУє
ПАМ'ЯТЬ АННИ
ПОЛіТКОВСЬКОї

Т рагічній загибелі російської
журналістки було присвячене

пленарне засідання Парламенту, що
відбулося 11 жовтня в Брюсселі. 

"Я хотів би віддати данину цій
винятковій журналістці, її унікаль�
ній хоробрості та унікальній рішу�
чості", — сказав на засіданні Прези�
дент Європейського Парламенту
Хосеп Боррель. "Я дуже сподіваюся,
що російська влада якнайшвидше
зробить усе можливе для розсліду�
вання цього жахливого вчинку", —
зазначив чільник Парламенту.
"Знайдення злочинців, що скоїли це
вбивство, буде тестом на демокра�
тію, свободу слова та думки в Росії",
— наголосив він. 

Пам'ять Анни Політковської де�
путати вшанували хвилиною мов�
чання. 

Депутати наголосили, що у своїх
стосунках із Росією ЄС не може
оминати питань прав людини та
свободи слова. Тема набуває особ�
ливої ваги напередодні неформаль�
ного саміту ЄС у Лахті (Фінляндія).
Одним із пунктів порядку денного
будуть відносини між ЄС та Росій�
ською Федерацією. 

Нині у світі за ґратами перебу�
ває близько 120 журналістів. Мину�
лого року, виконуючи свої профе�
сійні обов'язки, на планеті загинуло
понад 60 журналістів.

МIЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З БIДНIСТЮ
Цього року ЄС надав 
46 мільярдів євро
на боротьбу з бідністю. 

П
ро це йдеться в повідомленні Євро

пейської Комісії, присвяченого Між

народному дню боротьби з бідніс

тю, що відбувся 17 жовтня.  "Європа

може й має рішуче долучатися до трива

лої боротьби зі злиденністю на планеті",
— заявив із цього приводу Комісар ЄС із
питань розвитку та гуманітарної допомоги
Луї Мішель. "Вона має надавати цю допо

могу з моральних причин, але також че

рез те, що боротьба з бідністю є ліпшою
структурною та довгостроковою відповід

дю на проблеми миру, безпеки, міграції та
захисту довкілля", — підкреслив Комісар. 

Європейський Союз є найбільшим
світовим донором офіційної допомоги,
спрямованої на боротьбу зі злиденністю.

46 мільярдів євро, наданих у 2006 році
Європейською Комісією, державами

членами ЄС, Європейським фондом роз

витку та низкою інших інституцій, скла

дають більше половини світової допомо

ги у цій сфері. Сама лише Європейська
Комісія щороку надає близько 7
8 мі

льярдів євро, що складає близько 10%
всієї світової допомоги.

За експертними оцінками, за гранич

ною межею бідності (1 долар на день)
перебуває понад один мільярд людей.
Понад 800 мільйонів осіб страждають від
голоду. Щороку близько 6 мільйонів ді

тей віком до 5 років гине від поганого
харчування. Кожні тридцять секунд аф

риканська дитина помирає від малярії. 

Міжнародний день боротьби зі злиден

ністю проводиться протягом останніх шес

ти років. Його було засновано для постій

ного нагадування про найгостріші пробле

ми бідності на планеті та для щорічної
оцінки поступу, досягнутого в цій сфері.

Т
аку думку висловила Комісар ЄС із
питань регіональної політики Дану

та Хюбнер, підсумовуючи прове

дення акції "Відкриті дні 2006". Зак


риття акції відбулося 12 жовтня в Євро

пейському Парламенті. 

"У сучасному світі інновація та еконо

мічна модернізація неможливі без заохо

чення ініціативи на місцях" — зауважила
пані Комісар. "Більшість ресурсів, істот

них для інновацій — центри технічних
розробок, дослідницькі інституції, інно

ваційні МСП, фінанси — наявні всереди

ні самого регіону", — вважає пані Хюб


нер. "І саме зсередини самого регіону
можна залучити необхідне знання місце

вих реалій", — переконана Комісар.

Європейська регіональна політика
покликана "зробити європейські регіони
конкурентноздатнішими та привабливі

шими для життя та інвестування", — на

голосила представниця Європейської Ко

місії. "А це означає — зробити їх іннова

ційнішими", — переконана пані Хюбнер. 

"Відкриті дні" є щорічною акцією, пок

ликаною стимулювати розвиток євро

пейських регіонів та міст. Ініціативу було
розпочато 2003 року.

ВIДКРИТI ДНI
ЄВРОПИ"2006
Європейська
регіональна політика
заохочує ініціативу
на місцях

Данута Хюбнер,
Комісар ЄС 
із регіональної
політики. 
Фото ЄК

Комісар ЄК
із питань розвитку
та гуманітарної
допомоги 
Луї Мішель. 
Фото ЄК.
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ЗАСУДЖЕННЯ ЯДЕРНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
Європейський Союз засуджує ядерні
випробування в Північній Кореї. 

П
итанням ядерних випробувань,
здійснених Північною Кореєю, та
можливим відповідям Європей

ського Союзу була присвячена до


повідь Беніти Ферреро
Вальднер, Комі

сара ЄС із зовнішніх відносин, виголоше

на 11 жовтня на пленарному засіданні
Європейського Парламенту. 

"Я беззастережно засуджую ядерні
випробування, здійснені Північною Коре

єю", — заявила Беніта Ферреро
Вальднер.
"Вони не лише загрожують регіональній
стабільності в північно
східній Азії, а і є
черговим викликом Пхеньяна міжнарод

ному режимові нерозповсюдження ядер

ної зброї", — наголосила пані Комісар. 

Як "вірний прихильних багатосторон

нього підходу", Європейський Союз під

тримає позицію Організації Об'єднаних
Націй з цього питання, підкреслила вона. 

Водночас різка реакція на дії уряду
Північної Кореї не має перешкоджати гу

манітарній місії ЄС, переконана пред

ставниця Європейської Комісії. Вона на

гадала, що від 1995 року для підтримки
населення Північної Кореї ЄС надав по

над 345 мільйонів євро. 

9
го жовтня уряд Північної Кореї за

явив про проведення ядерних випробу

вань. Вибух було зафіксовано в провін

ції Хамген
Пукто, на північному сході
країни.

ФРАНЦіЯ
УХВАЛИЛА
ЗАКОН
ПРО ГЕНОЦИД
ВіРМЕНіВ
У ТУРЕччИНі

Д епутати французького парла�
менту схвалили суперечливий

законопроект, який передбачає кри�
мінальну відповідальність за запере�
чення геноциду вірменів у Туреччині
в часи першої світової війни. 

Багато хто в Туреччині протестує
проти намагання міжнародної спіль�
ноти змусити турків визнати вірмен�
ський геноцид. Уряд Туреччини зая�
вив, що у разі схвалення цього зако�
нопроекту постраждають відносини
із Францією.

Прихильники цього законопроек�
ту у Франції стверджують, що він не
спрямовується проти Туреччини, а
радше чітко вимальовує історію Ту�
реччини. Критики документа вважа�
ють, що це постає у формі втручання
у внутрішні справи Туреччини і до�
сить наївного витлумачення минуло�
го Османської імперії. 

У разі, як той законопроект набе�
ре чинності, будь�яка особа, що від�
кидатиме факт систематичного зни�
щення турками півтора мільйонів
вірменів під час Першої Світової вій�
ни, у такий спосіб чинитиме злочин, і
цій особі загрожуватиме штрафи і
тюремне ув'язнення. 

Попередньо Президент Франції
Жак Ширак заявив, що визнання Ту�
реччиною геноциду вірменів стане
передумовою вступу тієї країни до
Євросоюзу.

К
ошти виділено для надання на

гальної допомоги жертвам судан

ського конфлікту. 26 мільйонів пі

дуть на підтримку зусиль Всесвіт


ньої продовольчої програми із забезпе

чення регіону якісними продуктами хар

чування. Решту коштів буде спрямовано
на підтримку служб цивільного захисту
та гуманітарної місії ООН із забезпечення
повітряного сполучення між віддалени

ми місцями регіону. 

"Дарфур потерпає від однієї з найгір

ших гуманітарних криз у світі", — заявив
Президент Європейської Комісії Жузе Ма

нуель Баррозу. "Європейський Союз відіг

рає ключову роль як у пошуку політичного
рішення у цьому регіоні, так і в поліпшенні
гуманітарної ситуації", — підкреслив він. 

Дарфур є західною провінцією Суда

ну. Конфлікт між мусульманською мілі

цією "Джанджавід" та немусульманським
населенням регіону уже призвів до заги


белі понад 400 тисяч людей. Чимало
міжнародних організацій називають кон

флікт геноцидом, спрямованим проти
немусульманського населення Судану. 

Конфлікт розпочався у лютому 2003

го року. Після погіршення ситуації в лип

ні та серпні 2006 року Рада безпеки ООН
ухвалила Резолюцію 1706, що передба

чала введення до регіону миротворчого
контингенту ООН. Уряд Судану різко від

хилив резолюцію, після чого країну охо

пила нова хвиля насильства. 

Від 2004 року Європейський Союз
надав 340 мільйонів євро на потреби гу

манітарної та продовольчої допомоги
Дарфуру. Додаткові 242 мільйони євро
було спрямовано на підтримку мирот

ворчого контингенту Африканського Со

юзу, що діє в регіоні.

Про це оголосив минулого тижня Президент
Європейської Комісії Жузе Мануель Баррозу. 



С У С І Д И

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №10, ЖОВТЕНЬ, 200618

БОЛГАРіЯ
ОТРИМАє
іНВЕСТИЦії
ВіД ЄС

Є вропейський інвестиційний
банк щороку надаватиме Болга�

рії від 500 до 700 мільйонів євро.
Про це йдеться в Меморандумі

порозуміння, погодженому Болгарі�
єю та Європейським інвестиційним
банком (ЄІБ). Документ було підпи�
сано 5 жовтня. 

Кошти надаватимуться у період
між 2007 та 2013 роками. Вони бу�
дуть спрямовані побудову сучасних
транспортних мереж, стимулюван�
ня економічного розвитку країни,
виконання проектів ЄІБ, сприяння
зміцненню партнерства між дер�
жавним та приватним секторами
економіки Болгарії. 

Діяльність Європейського інвес�
тиційного банку (ЄІБ) спрямована
на зміцнення соціально�економіч�
ного гуртування Європейського Со�
юзу. Допомагаючи менш заможним
регіонам, Банк сприяє зменшенню
розривів у рівні економічного роз�
витку всередині Союзу. 

Допомога новим державам�чле�
нам ЄС є одним із пріоритетів діяль�
ності Банку.

ЄК ЗАПОЧАТКОВУЄ ПРОГРАМУ СТИПЕНДІЙ
ДЛЯ БІЛОРУСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

У
рамках цього проекту, який буде ре

алізовуватися Північною Радою Мі

ністрів, стипендії будуть надаватися
білоруським студентам із початку

цього навчального року. Завдяки внеску
Північної Ради Міністрів фонд програми
складатиме 5 млн. євро. Стипендії отрима

ють ті студенти, яких було покарано режи

мом і які не змогли вступити до білорусь

ких університетів через свою політичну ді

яльність під час і після президентських ви

борів 19 березня 2006 року. 

Завдяки цим стипендіям білоруські
студенти, яких було вигнано з навчальних
закладів, зможуть продовжити своє нав

чання у сусідніх країнах, зокрема у Євро

пейському гуманітарному університеті у
Вільнюсі та в Україні. Ця ініціатива допов

нює програму стипендій, що пропону

ються деякими країнами ЄС студентам,
які постраждали від санкцій. Проект є
частиною постійних зусиль Європейської
Комісії, спрямованих на підтримку грома

дянського суспільства в Білорусі, зокре

ма білоруського студентства та молоді. 

Комісар ЄС із питань зовнішніх зно

син і Європейської політики сусідства
Беніта Ферреро
Вальднер сказала: "Єв

ропа піклується про народ Білорусі та хо

че допомогти тим, хто постраждав через
свою роль у політичній діяльності, яка є
звичайною для демократії. Сподіваюся,
що ті, хто навчаються за цією схемою,
зможуть привезти з собою додому розу

міння життя у вільному суспільстві, а та

кож, що вони зможуть зберегти своє
сподівання та оптимізм, що їхня країна
одного дня також зможе користуватися
такими свободами". 

Ситуація з правами людини та демок

ратією у Білорусі продовжує викликати
занепокоєння й останнім часом навіть
погіршилася. Після президентських ви

борів 19 березня 2006 року білоруська
влада посилила свій контроль за грома

дянським суспільством і, зокрема, за
ЗМІ, молодіжними організаціями, опози

ційними силами та НУО. 

Санкції, серед інших, було спрямовано
проти білоруських студентів, які вимагали
повністю демократичного процесу під час
виборів. У відповідь на це деяких студентів
було вигнано з навчальних закладів або
позбавлено можливості здати екзамени. 

Трирічна програма стипендій Євро

пейської Комісії для білоруських студен

тів на загальну суму 4,5 млн. євро вклю

чає три компоненти: 

стипендія для отримання ступеню
магістра (170 місць) і ступеню бака

лавра (35 місць) для нових студентів
Європейського гуманітарного універ

ситету у Вільнюсі;
прожиткові кошти для білоруських
студентів, які нині навчаються у Єв

ропейському гуманітарному універ

ситеті;
стипендії для 100 студентів вищих
навчальних закладів для навчання в
Україні та інших сусідніх країнах. 
Європейський гуманітарний універси


тет, білоруський заклад вищої освіти, який
було вислано за межі Білорусі, отримує
підтримку Європейської Комісії у розмірі
2,2 млн. євро. У цьому університеті молоді
білоруси отримують освіту у галузі сус

пільних і гуманітарних наук. Для тих, хто
прагне вивчати інші дисципліни, хорошою
альтернативою є українські університети
завдяки своїй близькості до України. 

Стипендії покриватимуть навчальні та
прожиткові витрати (окрім соціального
забезпечення та проживання). Студенти
відбиратимуться радою експертів під ке

рівництвом Північної Ради Міністрів.
Стипендії надаватимуться студентам,
яких було прийнято до відповідного уні

верситету і які доведуть, що вони не мо

жуть навчатися у Білорусі. 

Північна Рада Міністрів була засно

вана у 1971 році як орган співпраці уря

дів п`яти північноєвропейських країн —
Данії, Ісландії, Швеції, Норвегії та Фін

ляндії, а також трьох автономних тери

торій — Фарерських, Аландських остро

вів та Гренландії. 

Європейська Комісія відкрила програму стипендій
на загальну суму 4,5 млн. євро для білоруських
студентів, які хочуть навчатися за кордоном. 

Комісар ЄС із питань зовнішніх відносин 
і Європейської політики сусідства Беніта 
Ферреро�Вальднер. Фото ЄК.



У К Р А Ї Н А  Т А  Є С

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №10, ЖОВТЕНЬ, 2006 19

КОМIСАР ЄС ТА МIНIСТР СIЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  ПIДПИСАЛИ
МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМIННЯ 
Комісар ЄС із питань сільського господарства
Маріанн Фішер Боель і Міністр сільського
господарства України Юрій Мельник 
підписали Меморандум про взаєморозуміння
між своїми відомствами. 

М
еморандум запроваджує основу
для встановлення механізмів
консультацій та співпраці з пи

тань сільського господарства. 

"Україна є одним із ключових партне

рів Європейського Союзу у контексті Єв

ропейської Політики сусідства, а також
великим виробником сільськогосподар

ської продукції", — сказала Комісар Фі

шер Боель. Вона додала, що "Україна
могла би вигідно скористатися досвідом
ЄС щодо розробки та впровадження по

літики сільського господарства і сіль

ського розвитку. Водночас, Європей

ський Союз так само міг би вигідно ско

ристатися посиленням обміну інформа

цією з Україною щодо сільськогосподар

ського виробництва та торгівлі".

Меморандум про взаєморозуміння
допоможе закласти нову платформу для
регулярного обговорення питань сіль


ського господарства, яка доповнить існу

ючі інституційні структури. Цей крок пок

ращить знання кожної сторони про сіль

ськогосподарську політику іншої та зро

бить внесок у виконання спільного Плану
дій Україна
ЄС у рамках Європейської
політики сусідства. Зокрема, така спів

праця сприятиме наближенню України
до міжнародних стандартів сільськогос

подарського виробництва та торгівлі, а
також стане відправною точкою для по

чатку обговорення питань сільського
господарства та розвитку у ході роботи
над новою посиленою угодою між Украї

ною та Європейським Союзом.

Роль, яку Україна відіграє у міжнарод

них організаціях, що діють у сфері сіль

ського господарства, постійно зростає.
Цей новий діалог також дозволить коор

динувати, при необхідності, відповідну
політику у таких міжнародних формах.

ПАРАФУВАННЯ 
УГОДИ ПРО
РЕАДМіСіЮ

У годам про реадмісію та спрощен�
ня візового режиму була присвя�

чена зустріч міністрів юстиції та
внутрішніх справ України із пред�
ставниками Трійки ЄС, що відбулася
в Люксембургу.

Найближчими роками сторони
приділятимуть особливу увагу клю�
човим аспектам Плану дій "Україна —
ЄС" із питань юстиції, свободи та без�
пеки (ЮСБ). Пріоритетними сферами
є зміцнення незалежної судової вла�
ди в Україні, співпраця у справах міґ�
рації, співпраця в процесі демаркації
та делімітації державних кордонів
України, боротьба з організованою
злочинністю та судова співпраця в
кримінальних справах. 

Українську делегацію очолив мі�
ністр юстиції України Роман Зварич.
До складу делегації ввійшли представ�
ники міністерства внутрішніх справ,
міністерства закордонних справ, мініс�
терства юстиції, Генпрокуратури та ін�
ших органів державної влади України.

Трійка ЄС була представлена ві�
це�президентом Європейської Комі�
сії Франко Фраттіні, міністром юсти�
ції Фінляндії Леною Лухтанен, мініс�
тром внутрішніх справ Фінляндії Ка�
рі Райамекі, федеральним міністром
юстиції Німеччини Бриґітте Цюпріз,
федеральним міністром внутрішніх
справ Німеччини Вольфґанґом Шой�
бле та іншими посадовцями.

СПІВПРАЦЯ ЄС ТА УКРАЇНИ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Комісар ЄС із питань енергетики Андріс Пібальгс
зустрівся з Міністром палива та енергетики
України Юрієм Бойком у Брюсселі.

М
етою зустрічі була оцінка успіш

ності співпраці в енергетичній
галузі між Україною та ЄС на ос

нові Меморандуму про взаємо


розуміння щодо співпраці в енергетичній
галузі. Міністр Бойко та Комісар Пібальгс
підписали спільно з Комісаром ЄС із пи

тань зовнішніх зносин і Європейської по

літики сусідства Бенітою Ферреро
Валь

днер перший Звіт про успішність вико

нання Меморандуму. 

"Рішення України про наближення
її енергетичного ринку до стандартів
ЄС є важливим внеском у посилення
безпеки поставок енергоносіїв у Євро


пу", — сказав Комісар Пібальгс.
Під час зустрічі було підбито підсумки

щодо першого року співпраці в енерге

тичній галузі після підписання Меморан

думу про взаєморозуміння у грудні мину

лого року. У звіті відзначається прогрес,
досягнутий у чотирьох сферах, визначе

них Меморандумом, зокрема у питаннях
ядерної безпеки, ринків електроенергії та
газу, безпеки поставок енергоносіїв та
транзиту вуглеводнів і вугільної галузі, а
також роботи, що здійснюється у сфері
енергоефективності та використання від

новлюваних джерел енергії. 

Значна робота нині проводиться для

посилення безпеки поставок енергоносіїв
в Україну у співпраці з ЄС. Це включає
співпрацю для визначення шляхів рефор

мування газотранспортної системи Украї

ни, а також прийняття Україною законо

давства ЄС, що регулює питання запасів
нафти, реформування секторів електрое

нергії та газу, продовження нафтогону
"Одеса
Броди", завершення метрологіч

ного центру у Боярці, енергоефективнос

ті та відновлюваних джерел енергії.

Україна та ЄС продовжуватимуть док

ладати спільні зусилля і в майбутньому з
метою виконання кількох проектів щодо
розвитку енергетичної інфраструктури ра

зом із Європейським інвестиційним бан

ком і Європейським банком реконструкції
та розвитку. Ці проекти спрямовані на по

дальшу інтеграцію енергетичного ринку
України з ринком ЄС за допомогою необ

хідних реформ у нафтовій і газовій галу

зях України, а також посилення прозорос

ті транскордонних енергетичних потоків
на усіх ділянках українського кордону.
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СЕМІНАР СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ У ХАРКОВІ
Експерти Проекту "Покращання систем логістики
та маркетингу для малих та середніх підприємств
в сільському господарстві" інтенсивно працюють з
різними фермерськими групами в регіонах. 

П
роектом була впроваджена прог

рама навчання персоналу та ме

неджерів сільгоспвиробників в уп

равлінні ланцюгом постачання та

збуту. На цій темі була зосереджена ро

бота у пілотному регіоні у Харкові, де
проводився триденний семінар. 

Сергій Кіраль, регіональний коорди

натор в Харкові, надав практичні поради
щодо маркетингу, посилаючись на досвід
інших компаній, та щодо моделей роботи
для персоналу маркетингового відділу. 

Проект підтримує ініціативу міста
Енергодара щодо створення регіональ

ного центру збору та розповсюдження
свіжих продуктів, напівфабрикатів та го

тових товарів, а також створення фер


мерського ринку в межах центру. 
У Камянка
Дніпровському районі

(Запорізької області) була створена гру

па з фермерів, які займаються вирощу

ванням раннього томату для того, щоб
спільно збувати свою продуцію через
ТОВ "Клин" (Енергодар). Ведеться підбір
фермерів із вирощування перцю, огірків,
капусти, цибулі з метою збільшення
асортименту і об'єму для оптової прода

жі через це підприємство.

Експертами з Мелітополя проводили

ся дві зустрічі з групою фермерів Камян

ка
Дніпровського району; на даному ета

пі ведуться підготовчі роботи з підбору
потенційних клієнтів на продукцію. Про

водяться переговори з компаніями "Фур


шет", "Кит" та АТБ для того, щоб на базі
ТОВ "Клин" щодо постачання їм продукції.

В Чернівецькому регіонального офісі
Проекту відбулася зустріч із фермерами
с. Горошова Тернопільської обл., на якій
були прийняті рішення працювати разом
у кооперативі по реалізації ранніх огірків,
будувати приміщення для зберігання
овочів та організувати кооператив у селі
Банилові Чернівецької області. 

Після проведеного сумісно з Закар

патською дорадчою службою та коопе

ративом "Abigail" семінару по технології
вирощування продукції в теплицях ново

го покоління в Заліщицькому агроколед

жі, уже встановлено 1 теплицю і підписа

но угоду про закупівлю та встановлення
10 теплиць у м. Городок Тернопільської
обл. В регіональному центрі створено ба

зу фермерів західного регіону, перевіз

ників, виробників полуниці та перероб

них заводів. Проект також допоміг фер

мерам у Чернівцях продати свою продук

цію у систему супермаркетів "METRO". 

Докладніша інформація про діяльність проекту
на сайті проекту www.agrilogistics.com.ua.

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
За підтримки проекту ЄК "Покращання систем
логістики та маркетингу для малих та середніх
підприємств у сільському господарстві" у Львові
відбулася Перша міжнародна конференція на тему
"Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської
продукції в Україні". 

К
онференція була організована
спільно з Міністерством аграрної
політики, Львівською обласною
адміністрацією, ТзОВ "Шувар",

Проектом "Реформування у галузі сіль

ського господарства, вдосконалення за

конодавчо
нормативної бази", який фі

нансується Агентством США з міжнарод

ного розвитку, а також Продовольчою й
сільськогосподарською організацією
ООН ФАО. 

Гуртові ринки — це місце, де відбува

ється процес купівлі — продажу свіжих
овочів, фруктів, м'яса, риби та квітів, і
щоденно встановлюється ціна дня. Вони
надають можливість: 

підвищити безпеку та якість харчової
продукції;
зменшити втрати свіжої продукції; 
збільшити об'єми продаж сільсько

господарської та харчової продукції; 
стабілізувати ціну для кінцевого спо

живача; 
тим самим знизити в кінцевому ра

хунку рівень інфляції; 
посилити позицію малих і середніх
підприємств регіону;
збільшити надходження до бюджету
завдяки прозорості та збільшенню
кількості офіційних трансакцій;
проводити інформаційний аналіз;
забезпечити інформацією всіх учас


ників гуртової торгівлі сільськогоспо

дарською продукції та інші зацікавле

ні сторони. 
Україна має величезний аграрний по


тенціал, однак він не реалізовується в
повній мірі через відсутність розвиненої
інфраструктури аграрного ринку й ефек

тивного ринкового механізму реалізації
сільськогосподарської продукції та про

дуктів її переробки.

Учасники конференції відвідали гур

товий продуктовий ринок "Шувар", де ог

лянули велику різноманітність фруктів та
овочів, а також площу для пакування та
сортування. Під час конференції з допо

відями "Типові моделі гуртових ринків
сільськогосподарської продукції для Ук

раїни" та "Концепція Програми розвитку
гуртових ринків сільськогосподарської
продукції в Україні" виступили Яцек Аус

тен, експерт проекту Агрологістики, і Рі

чард Розвадовські, керівник проекту Аг

рологістики. Концерн AVEC представив
результати попереднього техніко
еконо

мічного обґрунтування для створення
гуртового ринку в Харкові, розробленого
в рамках проекту Агрологістики, а пред

ставники Одеси — пропозицію щодо
створення нового ринку.

Більш детальна інформація на сайті проекту
www.agrilogistics.com.ua 
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Відбулася міжнародка конференція "Досвід
європейських освітньо9навчальних систем
для України".

В
она була присвячена розповсюд

женню освітньо
навчальної політи

ки ЄС, яку проводить Фундація єв

ропейського навчання (ФЄН). На

конференції було представлено найновіші
розробки для України у важливих галузях
європейських навчально
освітніх ініціа

тив, зокрема Копенгагенського процесу та
Європейської системи кваліфікацій (ЄСК). 

Конференцію відкрили Голова Пред

ставництва Європейської Комісії в Україні
Посол Ієн Боуг та перший заступник Мініс

тра освіти та науки Борис Жебровський. 

У конференції взяли участь експерти,
включаючи видатних спеціалістів ФЄН, а
також соціальні партнери. Комісар ЄС з
питань освіти, навчання, культури та ба

гатомовності Ян Фігель зазначив: "Люди
в Європі часто стикаються з перешкода

ми, коли хочуть поїхати до іншої країни
на навчання чи роботу, або коли вони
прагнуть розвиватися на основі своєї по

передньої освіти чи професійної підго

товки. ЄСК зробить різні національні сис

теми кваліфікацій більш зрозумілими на
території країн ЄС, що сприятиме досту

пу до освіти та навчання. Прийняття цієї
системи підвищить мобільність із метою
навчання та роботи. Ми вважаємо ЄСК
ключовою ініціативою для створення
більшої кількості робочих місць і росту,
що допомагатиме людям у Європі відпо

відати на виклики глобалізації та засно

ваної на знаннях світової економіки."

Мета конференції полягає в поширен

ні інформації про усі засоби навчально

освітньої реформи, що розробляється в
ЄС. ФЄН сподівається, що через обгово


рення та обмін досвідом країни Європи
зможуть включати різні аспекти Копенга

генського процесу у свої освітні реформи,
ставлячи їх на свій порядок денний, а та

кож вірить, що взаємодія сприятиме вив

ченню досвіду одних країн іншими. Екс

перти з Естонії та Російської Федерації та

кож візьмуть участь у конференції та по

діляться досвідом з іншими учасниками. 

Інформаційна довідка 
Фундація європейського навчання

(ФЄН) — це агенція ЄС, що підтримує
навчально
освітні реформи у країнах, що
оточують Європу. Працюючи від імені
ЄС, ФЄН допомагає країнам
партнерам
розробляти високопрофесійні навчаль

но
освітні системи та впроваджувати їх у
життя. Штаб
квартира ФЄН знаходиться
у Турині (Італія). Агенція діє з 1994 року.
Додаткову інформацію можна отримати
на сайті: www.etf.europa.eu

Європейська система кваліфікацій
(ЄСК) для навчання впродовж життя,
прийнята Європейською Комісією 5 ве

ресня 2006 року, закладає спільну основу
для визначення кваліфікацій, що допомо

же країнам, роботодавцям і громадянам
порівнювати кваліфікації, отримані в різ

них навчально
освітніх системах країн ЄС. 

Як інструмент сприяння навчанню
впродовж життя ЄСК охоплює загальну
освіту та освіту для дорослих, професій

ну освіту та підготовку, а також вищу ос

віту. Вісім рівнів ЄСК охоплюють весь
цикл кваліфікацій від отриманих після
завершення обов'язкової освіти до здо

бутих на вищих рівнях академічного та
професійного навчання та освіти. 

ЄК ВИДІЛИЛА
УКРАЇНІ 
5,3 МЛН. ЄВРО
ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ВІДМИВАННЯМ
КОШТІВ

Є
вропейська Комісія виділила
Україні 5,3 млн. євро для фі

нансування проекту по бороть

бі з відмиванням коштів. Це бу


де другий проект по боротьбі з від

миванням коштів та фінансуванням
тероризму в Україні. 

Проект MOLI
UA
2 фінансується
Європейською Комісією та впровад

жується Радою Європи. Основна ус

танова
партнер в Україні — Держав

ний комітет фінансового моніторин

гу України. 

Проект спрямовано на допомогу
органам виконавчої влади України у
вдосконаленні заходів у сфері бо

ротьби з відмиванням коштів та фі

нансуванням тероризму. Зокрема,
проект MOLI
UA
2 сприятиме приве

денню у відповідність до міжнарод

них норм та стандартів законодавс

тва України у сфері боротьби з від

миванням коштів та фінансуванням
тероризму; покращенню фахових
здібностей провідних установ
учас

ників національної системи боротьби
з відмиванням коштів та фінансуван

ням тероризму та розвиток організа

ційної та технічної інфраструктури
національної системи боротьби з
відмиванням коштів та фінансуван

ням тероризму. 

Проект MOLI
UA
2 засновано на
досягненнях попереднього Проекту
по боротьбі з відмиванням коштів в
Україні MOLI
UA, що був реалізований
з лютого 2003 до червня 2005 року. 

Реалізація проекту здійснювати

меться до квітня 2009 року з бюдже

том 5,3 млн. євро.
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ЄВРОКОМІСІЯ ДОПОМАГАЄ ПРИКОРДОННИКАМ
Державною митною службою України було
офіційно відкрито реконструйовану ділянку
перетину україно9польського кордону  у Ягодині 

В
церемонії взяли участь співробіт

ники Представництва Європей

ської Комісії в Україні, Волинської
обласної адміністрації й місцевих

органів влади, представники прикордон

ної й митної служб сусіднього регіону
Польщі. 

Внесок Європейської Комісії у ре

конструкцію склав 2,850,000 євро у виг

ляді контракту на виконання будівельних
робіт. Цей контракт є першим етапом ре

конструкції власне самого прикордонно

го переходу, і є доповненням до низки
попередніх проектів, фінансованих кош

том ЄК, пов'язаних із вдосконаленням
транспортної інфраструктури в Ягодині.

Реконструкцію цього пункту буде за

вершено виконанням другого етапу, на

загальну суму майже в 4 мільйони євро,
що їх буде надано ЄК. Державна митна
служба України наразі розробляє док

ладний проект кінцевого етапу реконс

трукції. Загалом, починаючи з 1998 до
цього моменту, ЄК виділено 11,5 мільйо

нів євро на реконструкцію мосту в Ягоди

ні, під'їзних шляхів і реконструкцію пун

кту перетину кордону. Це демонструє,
яке значення Європейська Комісія приді

ляє питанням удосконалення прикордон

ного управління в Україні, а також інших
сусідніх країнах.

Інші проекти Європейської Комісії,
пов'язані з пунктами перетину кордону:

Рава
Руська: Сума запланована для
цього пункту становить 10 мільйонів єв

ро на виконання будівельних робіт і

придбання обладнання. Будівництво
триває.

Ужгород: В межах Національної прог

рами дій Тасіс для України передбачено
ще 3 млн. євро для Ужгородського пун

кту перетину кордону. Виконання кон

тракту на будівельні роботи розпочалось
нещодавно — в серпні 2006. 

Зацікавленість ЄК питаннями цієї
сфери підкреслює також і той факт, що в
межах Індикативної програми Тасіс для
України на 2004
2006 роки, виділено за

галом 60 мільйонів євро для широкого
спектру питань як у сфері прикордонно

го управління, так і галузі юстиції і внут

рішніх справ. Розбудова прикордонної
інфраструктури також залишається од

ним із важливих пріоритетів для Євро

пейської Комісії у межах Європейської
сусідської Програми. 

Більш докладна інформація: 
delegation"ukraine"press@ec.europa.eu

НАРКОТИКАМ – СТОП!
Програма ЄС/ПРООН "БУМАД" провела зустріч
керівників митних служб країн Чорноморського
регіону Зустріч започаткувала співпрацю у сфері
обміну інформацією між портами. 

П
одія була спільно організована
Програмою ЄС/ПРООН із допомоги
запобіганню незаконному обігу та
зловживанню наркотиками в Бєла


русі, Україні та Молдові (Програма БУ

МАД) та Державною Митною Службою
України. Метою зустрічі було досягнення
домовленості про створення міжнарод

ної системи обміну інформацією між
митними органами портів Чорного моря,
яка має підвищити ефективність бороть

би з контрабандою, і насамперед, неле

гальним переміщенням наркотиків. 

Зустріч відкрили пані Йоанна КАЗАНА

ВИШНЬОВЕЦЬКА (Заступник Постійного
Представника Програми розвитку ООН в
Україні), п. Бернгард БОГЕНСПЕРГЕР (ата

ше Представництва ЄК в Україні з питань
тероризму та організованої злочинності),

а також п. Олександр Єгоров (Голова Дер

жавної Митної Служби України). 

У зустрічі взяли участь керівники
державних митних служб Болгарії, Грузії,
Молдови, Росії, Румунії, Туреччини та Ук

раїни, а також представники Північного
(Німеччина) та південного (Франція)
офісів системи MARINFO.

Під час зустрічі розглядалися питання
щодо законодавчих підстав, змісту, обся

гу та формату обміну інформацією між
митними підрозділами Чорноморських
портів. Результатом обговорення було
спільне погодження учасників про таке:
— Митні служби вищезгаданих країн

створять практичну, ефективну
структуру щодо своєчасного обміну
інформацією з морських перевезень
у сфері затримань, підозрілих поста


вок, вантажних суден та яхт із ціллю
покращення процесів митного офор

млення та контролю.

— Українська делегація висловила зго

ду розглянути можливість розміщен

ня Операційного Центру такої струк

тури в Україні за фінансової підтрим

ки Програми БУМАД.

— Для вирішення практичних питань
щодо створення системи обміну ін

формацією на початку 2007 року має
бути сформована Робоча Група, до
складу якої увійдуть експерти всіх
країн
учасниць.
Всі країни
учасниці визнають, що

об'єднання зусиль митних служб регіону
у сфері оперативного та структурованого
обміну інформацією, пов'язаною з неза

конним обігом наркотиків, надасть мож

ливість своєчасно та якісно здійснювати
аналіз вантажопотоків, які прямують че

рез порти Чорного моря. 

Загальним завданням програми БУ

МАД є зменшення інтенсивності торгівлі
наркотиками та їх перевезення до країн

членів ЄС. На виконання Програми Євро

пейська Комісія виділила 2,500,000 євро
на період 2,5 роки. 

Більш детальна інформація на сайті:
http://bumad.un.kiev.ua
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НАРАДА ПО ПРОЕКТУ
«УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ
РІЧКОВИМИ БАСЕЙНАМИ» 
У Києві відбулася Перша початкова нарада по
проекту, фінансованому Європейською Комісією
"Управління транскордонними річковими
басейнами, 2 фаза. Прип'ять". 

Ц
я нарада організована для офіцій�

ного початку проекту в Україні й Бі�
лорусі. Основною метою Робочої
наради є представлення проекту й

групи виконавців проекту, а також обго

ворення його з бенефіціарами, Пред

ставництвом Європейської Комісії в Ук

раїні та іншими сторонами. Бенефіціара

ми проекту є Міністерство охорони нав


колишнього природного середовища Ук

раїни та Міністерство природних ресур

сів та охорони навколишнього середови

ща Республіки Білорусь. Цей проект є
другою фазою Програми спільного уп

равління річками, заключний звіт по яко

му був представлений у лютому 2004 р.,
і цей проект буде розбудовуватися на йо

го результатах. 

У рамках проекту будуть реалізовані
міжнародні зобов’язання України щодо
практичного впроваждення басейнового
принципу управління водними ресурса

ми річки Прип’ять, втілені конкретні за

ходи щодо покращення екологічної ситу

ації у басейні

Основними результатами першої по

чаткової наради є узгоджена структура й
визначення членів Наглядового комітету
для контролю над проектними заходами
в басейні Прип'яті та ознайомлення з
проектом представників бенефіціарів. 

Подальша інформація — 
за електронною адресою: pripyat@i.kiev.ua

ЯК ДЕРЖАВІ ІНВЕСТУВАТИ В РЕГІОНИ
На початку жовтня у конференц9залі київського
готелю "Експрес" було проведено міжнародну
конференцію "Фінансування державних інвестицій
на регіональному й місцевому рівнях: досвід країн
— членів ЄС та пропозиції для України". 

О
рганізатором конференції виступив
проект Європейського Союзу "Спри

яння регіональному розвитку в Укра

їні" за сприяння Кабінету Міністрів Ук


раїни, Асоціації міст та громад України та ін.
Метою конференції було обговорен


ня умов та можливостей залучення між

народних та українських банківських ус

танов до сприяння українським регіонам
та місцевим органам влади в отриманні
інвестицій, спрямованих на розвиток ук

раїнських регіонів. Для обговорення бу

ли запропоновані наступні питання: 

державні інвестиції на регіональному
й місцевому рівнях; 
досвід держав
членів ЄС; 
фінансування державних інвестицій
на регіональному й місцевому рівнях
в Україні; 

покращення існуючих фінансових
інструментів; 
дослідження додаткових аспектів
державних інвестицій на регіональ

ному та місцевому рівнях.
У конференції взяли участь представ


ники Уряду України, ВР  України, регіо

нальних та місцевих органів влади, євро

пейських та українських банків, міжна

родних донорських організацій, а також
експерти з питань фінансування регіо

нального розвитку. 

Проект ЄС "Сприяння регіональному
розвитку в Україні" брав участь у підготов

ці стратегій соціально
економічного роз

витку та шляхів їх утілення на державно

му та місцевому рівнях. Дана конференція
спрямована на представлення прикладу
країн
членів ЄС (Франції, Німеччини та

Польщі) залучення державних інвестицій
в регіональний та місцевий соціально
е

кономічний розвиток. На конференції був
представлений досвід банків, що функці

онують у кількох країнах та надають пози

ки місцевим урядам. Серед доповідачів
конференції були представники Європей

ського інвестиційного банку та Європей

ського банку реконструкції та розвитку.

Базуючись на прикладі ЄС, учасники
конференції прийшли до висновку, що
одним із механізмів вирішення проблеми
недостатності ресурсів, необхідних для
здійснення місцевих державних інвести

цій в Україні, могло б стати створення На

ціонального фонду регіонального розвит

ку. Ця ідея має стати предметом розгляду
Робочою групою, до якої ввійдуть пред

ставники державних інституцій, україн

ських міст та банківських установ тощо.

Детальна інформація на сайті проекту
www.regdev.org 
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ПРОЕКТ ЄС «ОЦІНКА РИЗИКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПАВОДКАМИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ МУНІЦИПАЛЬНІ СЛУХАННЯ 

28 вересня 2006 року у с. Квасово Берегівського
району Закарпатської області закінчився
Демонстраційний проект, який діяв у рамках
Проекту, що фінансується Європейською Комісією
"Оцінка ризику та управління паводками у
Закарпатській області, Україна". 

Н
а новозбудованій дамбі буде вста

новлено меморіальний знак на
честь тих, хто постраждав від по

веней, а також тих, хто запобігає

стихійному лиху.
Село Квасово є одним із найбільш

підтоплених населених пунктів під час
повеней у Закарпатті в листопаді 1998 та

березні 2001 рр. Під час повеней село за

топлювало як із боку р. Боржава, внаслі

док переливання води через дамбу,
фільтрації води через дамбу, переливу
води через автомобільну дорогу (вул.
Леніна), так і силовими потоками (вер

хня частина села). Тому експертами ЄС
було вирішено в рамках проекту реалізу


вати Демонстраційний проект у с. Квасо

ві. Вартість робіт — близько 1 млн. гри

вень.

Комплекс протипаводкових заходів і
споруд у с. Квасові включає у себе наро

щення правобережної дамби, будівниц

тво дамби для запобігання підтопленню
території школи, будівництво бетонної
захисної стінки, підняття моста через р.
Боржава, реконструкцію дренажної сис

теми села, будівництво місця для пере

сувних насосних станцій та купівля на

лежної апаратури.

Ці протипаводкові заходи стали кон

кретним внеском проекту за фінансової
підтримки ЄК у захист села від катастро

фічних повеней.

СТВОРЮЮТЬСЯ ЦЕНТРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
Проект ЄС "Покращення громадського здоров'я
шляхом підвищення потенціалу місцевих громад"
започатковує Центри громадського здоров'я у
містах України У жовтні 2006 року розпочнуть
свою діяльність подібні центри у м. Бердичів 
та м. Кривий Ріг. 

Ц
ентри займатимуться вивченням пот

реб громади у сфері збереження та
зміцнення здоров'я. Вони збирати

муть та узагальнюватимуть інформа


цію щодо можливостей громади з надання
послуг, які сприяють покращенню здо

ров'я. Також вони займатимуться інфор

маційно
методичною підтримкою спеціа


лістів, які працюють у цій сфері. Крім того,
центри накопичуватимуть інформаційну
базу про громадське здоров'я та провади

тимуть просвітницьку роботу серед членів
громади. Робота центрів також буде спря

мована на організацію міжсекторної взає

модії та моніторинг діяльності спеціалістів,
які працюють у цій сфері. 

Проект "Покращення громадського
здоров'я шляхом підвищення потенціалу
місцевих громад" фінансується Європей

ським Союзом та впроваджується Хрис

тиянським дитячим фондом. Проект роз

почався у квітні 2006 року та розрахова

ний на два роки. Обсяг його фінансуван

ня — 200 000 євро.

Проект здійснюється у партнерстві з
британською неурядовою організацією
Groundwork Bury (Велика Британія), Дер

жавною соціальною службою для сім'ї,
дітей та молоді, Сарненською міською ра

дою, Бердичівським міським центром со

ціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
та Криворізьким міським центром соці

альних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Детальна інформація на сайті
http://www.ccf.org.ua/project"9 

Ц
я акція, організована Фондом спри

яння місцевому самоврядуванню в
Україні спільно з Бердянською місь

кою радою, відбулася у Бердянську. 

Учасниками слухань стали представ

ники Секретаріату Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Мініс

трів України, Національної ради з питань

розвитку в Україні" фінансується Євро

пейським Союзом та виконується кон

сорціумом на чолі з Бюро економічного
менеджменту і правових досліджень,
підрозділ ВСЕОМ. Проект було розпочато
в Києві у липні 2004 року. Він здійсню

ється спільними зусиллями партнерів,
зокрема, таких організацій як ДІАСТ
(Франція), Сівіпол (Франція), Університет
м. Фрайбург (Німеччина) та Київський
центр інституту "Схід
Захід" (Україна). Ді

яльність проекту на регіональному рівні
здійснюється у трьох пілотних областях:
Вінницькій, Черкаській та Волинській. 

Детальна інформація на веб"сторінці 
www.regdev.org 

державного управління та місцевого са

моврядування, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місце

вого самоврядування, політичних партій.
Метою слухань було розв'язання проб

лем та пошук інноваційних шляхів муні

ципального розвитку в Україні. 

Проект "Сприяння регіональному

Проект ЄС "Сприяння регіональному розвитку
в Україні" взяв участь в організації й проведенні
XI Всеукраїнських муніципальних слухань.
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ПРОГРАМА
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Міністр юстиції України Роман Зварич оголосив
про початок Проекту протидії корупції в Україні.
Кошти на фінансування проекту у розмірі 1,75
мільйона євро будуть надані в рамках Програми
Європейської Комісії Тасіс, а впровадження
проекту здійснюватиме Рада Європи. 

у впровадженні нещодавно прийнятої
Концепції (стратегії) подолання корупції
в Україні. Сюди входить підтримка роз

робки плану дій, а також створення
ефективних механізмів моніторингу за
ходом реалізації Концепції. 

Проект також допоможе органам вла

ди України розширити свої можливості
щодо запобігання корупції та сприятиме
наближенню українського законодавства
до міжнародних стандартів боротьби з
корупцією, зокрема, викладених у Кримі

нальній та Цивільній конвенціях Ради Єв

ропи про боротьбу з корупцією, а також у
Конвенції ООН проти корупції.

ВіДБУВСЯ
СЕМіНАР «РОЛЬ
ЗМІ В ЗАХИСТі
ПРАВ ДИТИНИ»

З ахід було проведено у рамках про�
екту "Право дитини на сім'ю", що

здійснюється Християнським дитя�
чим фондом за підтримки ЄК.

Мета семінару полягала в підви�
щенні обізнаності журналістів регіо�
нальних ЗМІ щодо міжнародних і на�
ціональних стандартів захисту прав
людини і прав дитини.

Учасники ознайомилися з основни�
ми поняттями та філософією прав лю�
дини й дитини, із причинами виокрем�
лення міжнародного захисту прав ді�
тей в особливий напрямок, із шляхами
профілактики насильства над дітьми. 

Християнський дитячий фонд
(ХДФ), що здійснює ініціативу "Право
дитини на сім'ю", є громадською нерелі�
гійною організацією, яка діє в Україні з
1997 року. ХДФ є однією з 32 організа�
цій міжнародної мережі Християнських
дитячих фондів (CCF Inc.). Проект "Пра�
во дитини на сім'ю" діє за підтримки
Представництва ЄК в Україні. Його ме�
та полягає в розробці та запровадженні
технологій забезпечення права дитини
на сім'ю. На його потреби Європей�
ський Союз надав 100 000 євро. 

Докладніша інформація на сайті 
www.fostercare.org.ua

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ
Відбувся круглий стіл, присвячений правовим
аспектам упровадження системи медичних
стандартів в Україні.

З
ахід проходив у рамках Проекту ЄС
"Підтримка розвитку системи ме

дичних стандартів в Україні". Лей

тмотивом круглого столу стала

думка, що наближення якості медичної
допомоги в Україні до ліпших зразків
міжнародної практики значною мірою
залежатиме від правового статусу нових
медичних стандартів, створених уперше
на принципах доказової медицини. 

Аналізуючи оптимальні варіанти
ефективного застосування медичних
стандартів, учасники зустрічі обговорю

вали правові наслідки цього процесу,
права та відповідальності як пацієнтів,
так і медиків. Було наголошено на необ

хідності визначення юридичного статусу
медичних стандартів у законодавстві

сфери охорони здоров'я, зокрема, в Ос

новах законодавства України про охоро

ну здоров'я. Відбулася дискусія стосовно
відмінностей медичних стандартів, що
розроблені в проекті, від нормативів у
сфері охорони здоров'я, регламентова

них відповідним Законом України.

Пропозиції учасників круглого столу
будуть включені до Програми національ

ного стратегічного планування розвитку
системи медичних стандартів в Україні. 

Проект ЄС "Підтримка розвитку сис

теми медичних стандартів в Україні"
впродовж двох років напрацьовував но

ву методику створення й застосування
медичних стандартів міжнародного рівня
на прикладі 15 найактуальніших для Ук

раїни захворювань. Діяльність проекту

завершиться у грудні 2006 року. 
Проект здійснюють в Україні міжна


родний відділ Північно
Ірландської служ

би соціальних послуг та охорони здо

ров'я (Велика Британія) та Каталонський
Інститут Здоров'я (Іспанія) у співпраці з
Міністерством охорони здоров'я України. 

У впровадженні проекту беруть
участь близько тридцяти українських
експертів із первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги насе

ленню, фахівці з інформаційних техно

логій, законодавства, навчання та кон

тролю якості. Вони працюють у співпраці
з міжнародними експертами з Великоб

ританії, Німеччини, Голландії, Італії, Росії,
Словаччини та Іспанії.

Проект фінансується Європей

ським Союзом. Його бюджет складає
2 млн. Євро. 

Детальна інформація на сайті 
www.medstandards.com

Д
опомога Європейської Комісії Україні
у справі викорінення корупції визна

чається Планом дій програми "Полі

тика європейського добросусідства:

ЄС — Україна". Цей План дій, прийнятий у
лютому 2006 р., містить положення сто

совно необхідності забезпечення ефектив

ності боротьби з корупцією. Реалізацію
зазначеного проекту здійснюватиме Рада
Європи у тісному партнерстві з Міністерс

твом юстиції України та іншими відповідни

ми українськими установами. Виконання
проекту триватиме до травня 2009 р. 

У рамках проекту, серед іншого, буде
надана допомога українським партнерам



пешті у березні цього року. 
Президент ФФУ також зауважив, що

співпраця футбольних федерацій за ре

зультатами оглядового візиту делегації
УЄФА, який відбувся 11
16 вересня 2006
року, отримала також найбільш схвальні
відгуки. 

За словами Г.Суркіса, представники
УЄФА переконалися: "наші країни не
тільки обіцяють, але й виконують свої
обіцянки, нам можна довірити проведен

ня третього за значимістю спортивного
заходу у світі". 

4 жовтня Виконком УЄФА ухвалив рі

шення, згідно з яким господаря фіналь

ної частини Євро
2012 із футболу буде
визначено у квітні наступного року. 

У тендері на право проведення турні

ру беруть участь Україна з Польською
Республікою, Угорщина разом із Хорваті

єю та Італія.

"Я на 99% впевнений, що з темної ко

нячки Україна й Польща перетворилися
на фаворита. Це накладає на нас ще
більшу відповідальність. Ми, як ніколи,
повинні бути єдині, діяти узгоджено і
сфокусовано", — сказав Г.Суркіс. 

На його думку, особливо важливо,
щоб наш амбіційний проект базувався на
тісній співпраці футбольного активу,
державних органів влади і широкої гро

мадськості. 

"Ми пишаємося тим, що спільна кан

дидатура України та Польщі успішно по

долала першу фазу тендера УЄФА за
право приймати Євро
2012", — підкрес

лив президент ФФУ. 

За його словами, спільним досягнен

ням можна вважати те, що Україна й
Польща підготували й представили най

кращий стенд, котрий презентував нашу
заявку під час Конгресу УЄФА в Буда


Як повідомили у прес9службі Федерації футболу
України, про це заявив президент ФФУ,
член Виконкому УЄФА Григорій Суркіс, виступаючи
у Варшаві на конгресі Польської футбольної
асоціації. 

М О З А Ї К А

У «Євробюлетені» викорисано матеріали із сайтів Європейської Комісії
http://europa.eu.int/rapid, http://europa.eu.int/comm, http://europa.eu.int/comm/
external_relations, http://europa.eu.int/comm/eurostat, www.delukr.ec.europa.eu

(Представництва Європейської Комісії в Україні), а також міжнародних інформагенцій.

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №10, ЖОВТЕНЬ, 200626

У
люблений театр Потсдама зап

ропонував глядачам святкову
програму з п'яти прем'єр. Одні

єю з них є вистава "Юлія Тимо


шенко", квитки на яку було розкупле

но задовго до показу. 

Ідея поставити виставу про Пома

ранчеву революцію виникла одразу
після пам'ятних подій кінця 2004 року,
розповіла режисер Ансеві Кьоніг. За її
словами, розмірковуючи над сюжетом
майбутньої вистави, актори й режисе

ри дійшли висновку, що найцікаві

шою, найяскравішою особистістю на
чолі "помаранчевого руху" була Юлія
Тимошенко. "Чесно кажучи, як теат

ральний персонаж Ющенко нам ви

дався абсолютно нецікавим. Цілком
може бути, що він є ефективніший як
політик. Але Юлія є чимось особли

вим: як поп
зірка, як революційна іко

на, як людина, із якою виборці іденти

фікують свої сподівання", — зауважи

ла режисер. 

Також нецікавою для сцени німець

кі драматурги вважають і свого канцле

ра Ангелу Меркель. Анне Лебінськи, ви

конавиця головної ролі у виставі "Юлія
Тимошенко", зізналася, що ніколи б не
погодилася грати главу німецького уря

ду, а от Юлію грає із задоволенням. 

Преса відзначає безперечний успіх
цієї вистави у глядачів.

У столиці німецької
федеральної землі
Бранденбург Потсдамі
за участі Президента
ФРН Хьорста Келлера
та інших провідних
політиків і митців країни
було відкрито нову
будівлю багатого на
традиції театру
Ганса Отто. 

У ПОТСДАМСЬКОМУ 
ТЕАТРІ ПОСТАВИЛИ
П'ЄСУ «ЮЛІЯ
ТИМОШЕНКО»

УКРАЇНА
ТА ПОЛЬЩА
СТАЛИ
ФАВОРИТАМИ
У ТЕНДЕРІ
НА ПРАВО
ПРОВЕДЕННЯ
ЄВРО–2012



Андріс Пібалгс, Комісар ЄС
із питань енергетики,
завітав до європейської
початкової школи разом
із популярним карикатурним
персонажем Бобом
Будівельником. Фото ЄК



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

Продовжуємо нашу

подорож Європою. Багато

хто вважає, що міст,

кращих за Венецію, немає.

Старовинні будинки,

що немов виростають

із морських хвиль, гондоли,

незрівнянні палаци,

картинні галереї та інші

пам`ятки історії —

це Венеція. Фото ЄК 

Міст вздохів Гондоли

Площа Святого
Марка

Двір палацу дожей

Канал

Гондоли

Венеційський канал

Венеція вночі

Канал

Тюрма Казанови


