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Президент України Віктор Янукович  
відвідав Брюссель  (стор. 7) 

Під час зустрічі Президента Європейської Ради 
Германа Ван Ромпея і Президента України Віктора Януковича.



У Києві напередодні 8 березня відбулося урочисте підписання Декларації поваги, покликаної привернути увагу до прав жінок і дітей в Україні. 
На фото: під час підписання документа (зліва направо) — заступник міністра сім'ї, молоді та спорту Людмила Волинець, Голова Представництва ЄС в Україні
Жозе Мануел Пінту Тейшейра, тележурналіст Ігор Слісаренко, який вів церемонію (стор. 10).

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон на початку березня відвідала Гаїті (стор. 23).
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ЗАПИТАННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА
Згідно з численними політичними декла�

раціями, Україна давно прагне європейської
інтеграції. Її офіційною стратегічною метою є
членство в Європейському Союзі. Сам ЄС у
зв’язку з цим неодноразово наголошував, що
лише прагнути недостатньо — необхідні серйоз�
ні реформи, які суттєво змінять державу, наб�
лизять її до європейських стандартів.

Однак недавно Інститутом імені Горшені�
на було проведено соціологічне досліджен�
ня, яке породжує певні запитання не стіль�
ки до українських політиків, скільки до сус�
пільства. Опитування стосувалося відносин
України з ЄС з одного боку, і з Росією, Ка�
захстаном і Бєларуссю з іншого. Результати
з огляду на нібито усталену ідею євроінтег�
рації України трохи дивні.

З’ясувалося, що 72% громадян України у
цілому позитивно ставляться до підписання
з ЄС Угоди про асоціацію — цілком логічний
для держави, яка прагне євроінтеграції, ре�
зультат. Проте ось що дивно: разом із тим
ще більше — 81,4% так само хочуть приєд�
нання до Митного союзу з Росією, Бєларус�
сю й Казахстаном. Причому якби був вибір
між цими двома варіантами 48,2% віддали б
перевагу останньому, і лише 39,5% — Угоді
про асоціацію з ЄС.

Звичайно, можна говорити про коректність
або ж умовність постановки питання соціоло�
гами. Бо насправді ймовірність приєднання Ук�
раїни до Митного союзу дуже теоретична,
тоді як Угода про асоціацію є реальністю на
короткострокову перспективу. Та незважаючи
на всю умовність, результати опитування під�

штовхують до роздумів, змушують дещо інак�
ше подивитися на офіційно задекларовану
рішучість України до зближення з ЄС, і, влас�
не, прагнення до цього з боку українців.

Звісно, кожен народ має суверенне право ви�
бирати, куди йому інтегруватися. Й хочеться
вірити, що перш за все такий от «вінегрет» у
головах є наслідком недостатньої поінформо�
ваності громадян України: і про те, що може
дати їй Зона вільної торгівлі з ЄС, переговори
щодо якої тривають у рамках підготовки Угоди
про асоціацію, і що означало б для неї гіпоте�
тичне приєднання до східного Митного союзу.
Але в будь�якому разі висновок з усього цьо�
го можна зробити такий — українцям ще на�
лежить розібратися в собі й з’ясувати, куди і
для чого саме вони хочуть інтегруватися. 
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ЄС переосмислює минуле й випрацьовує алгоритм
дій на майбутнє. Все це містить запропонований Євро�
пейською Комісією документ. Власне, це загальні об�
риси майбутньої економічної стратегії Євросоюзу, її
філософія й головні напрямки. Тепер справа за кон�
кретним наповненням. Саме цим займатимуться най�
ближчими місяцями Європейська Комісія та держави�
члени. У кінці березня стратегія «Європа–2020» буде од�
ним із головних пунктів порядку денного весняної Єв�
ропейської Ради.

КРИЗА ПЕРЕКРЕСЛЮЄ 
ДОСЯГНУТИЙ ПРОГРЕС 

Під час своєї презентації Жозе Мануел Баррозу
окреслив нинішню ситуацію. Криза, зауважив він,
знівелювала багато здобутків останніх років й навіть
десятиліть. Наприклад, сукупний ВВП Євросоюзу змен�
шився 2009�го на 4% — це найгірший показник з
1930�х років. На 20% впало промислове виробниц�
тво, відкотившись до рівня 1990�х. На сьогодні в ЄС

23 мільйони безробітних, за 20 місяців їх стане ще
на 7 млн більше. Очікується, що безробіття 2010 ро�
ку становитиме 10,3% — знову ж, це відкат до рів�
ня 1990�х років. Особливо турбує безробіття серед мо�
лоді — понад 21%.

Внаслідок кризи наполовину зменшився потенціал
ЄС до зростання. Якщо не діяти, то в кінці нинішньо�
го десятиліття Союз матиме дуже низький його рі�
вень. Проблемою є старіння населення: до 2020 року
людей працездатного віку поменшає на 2 мільйони, а
кількість тих, кому за 60, збільшиться вдвічі порівня�
но з 2007 роком. Водночас Євросоюз відстає від своїх
головних конкурентів — США та Японії — за рівнем
продуктивності праці.

Криза вдарила по державних фінансах. Середній
дефіцит бюджету по ЄС зараз становить 7% його
сукупного ВВП. Не відновлено до кінця фінансову
систему, а брак кредитів досі стримує економічне
відновлення. Отже, Союз має невідкладно й активно
діяти. 
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ЄВРОПА–2020: ЄС РОЗРОБЛЯЄ 
НОВУ ЕКОНОМІЧНУ СТРАТЕГІЮ 
На початку березня Європейська Комісія представила громадськості 
нову стратегію «Європа–2020». Метою її є вихід із кризи й розвиток ЄС
протягом наступного десятиліття. Головні риси цієї стратегії Президент
Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу презентував ще в лютому, 
під час неформального засідання Європейської Ради. 

«Щоб далі будувати Європу, ми повинні завчити уроки нинішньої кризи,
яка показала, наскільки ми є взаємозалежними»

Жозе Мануел Баррозу,  Президент Єврокомісії



В ОДНОМУ ЧОВНІ: ЄВРОСОЮЗ 
ПОТРЕБУЄ БІЛЬШОЇ СКООРДИНОВАНОСТІ ДІЙ

Економіки країн�членів Євросоюзу, наголосив Жозе
Мануел Баррозу, взаємозалежні. Наприклад, близько 70%
компонентів автомобілів для кожного авто, яке вироб�

ляють в ЄС, надходить з іншої країни�члена. Загалом, з
1000 євро економічного зростання в одній країні�члені
200 йде до іншої через внутрішню торгівлю в ЄС.

Тому під час кризи, підкреслив Президент Єврокомі�
сії, Союзу потрібна координація. Адже рішення, які ух�
валюють в одній країні�члені, мають вплив на інші. 

ТРИ КИТИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
Ми ніколи, наголосив у своїй презентації Жозе Ма�

нуел Баррозу, не повернемося до тієї ситуації, яка бу�
ла до кризи. Євросоюз постане перед новою довго�
строковою реальністю: глобалізацією, дорожчими та де�
фіцитнішими природними ресурсами, старінням насе�
лення, новими технологічними тенденціями. Тому 2020
рік, наголосив Президент Єврокомісії, розпочинається

вже тепер: зусилля ЄС з відновлення економіки по�
винні вимостити шлях до сталого розвитку та фіс�
кального зміцнення.

Жозе Мануел Баррозу назвав «три кити», на яких
має ґрунтуватися сталий розвиток і зростання зайня�
тості в Євросоюзі. З інформації, наданої ним у своїй
презентації, стає очевидним напрямок необхідних дій
Євросоюзу.
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Безробіття в ЄС

Експорт країн ЄС у торгівлі між собою і з рештою світу

Прим. * — дані за жовтень 2009 року
** — дані за третій квартал 2009 року

обсяги внутрішнього експорту в ЄС (млрд євро)
обсяги експорту країн ЄС до третіх країн (млрд євро)



ЗРОСТАННЯ, БАЗОВАНЕ НА ЗНАННЯХ ТА ІННОВАЦІЯХ

Цей компонент економічної стратегії має три складо�
ві: інновації, освіта та цифрове суспільство. 

Інновації. Метою стратегії «Європа–2020» є досяг�
нення фінансування досліджень на рівні 3% сукупного
ВВП ЄС. Нині ця цифра становить 2%. Це менше, ніж
в США (2,6%) та Японії (3,4%). Промовистий прик�
лад — одна лише компанія «Google» витрачає на ін�
формаційні та комунікаційні технології більше, ніж бюд�
жет усієї 7�ї Рамкової дослідницької програми ЄС. 

Освіта. Метою нової стратегії є досягти того, щоб 40%
молодих європейців мали університетські дипломи. Нині мен�
ше 30% людей віком 25–34 роки мають в ЄС університет�
ський ступінь — порівняно з 40% в США і 50% в Японії 

Цифрове суспільство. Єврокомісія поставила за ме�
ту до 2013 року досягти, щоб 100% громадян ЄС ко�
ристувалися швидкісним Інтернетом. Нині його мають ли�
ше 56% населення. Також ЄС має бути активнішим на
світовому ринку з інформатизації та комунікаційних тех�
нологій. Його фінансовий обсяг перевищує 600 млрд
євро, у цій сфері працює третина всіх дослідників. Фір�
ми Євросоюзу мають нині на цьому ринку лише 23%. 

СОЦІАЛЬНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ 
ТА ВИСОКА ЗАЙНЯТІСТЬ

Зайнятість. Метою стратегії «Європа–2020» є досяг�
ти 75% зайнятості для людей 20–64 років. Незважаючи
на певний прогрес, в ЄС зайняті лише 2/3 населення
працездатного віку (66%) — порівняно з 70% в Японії
та США. Лише 46% людей старшого віку (55–64 роки)
працюють — у згаданих країнах 62%. 

Кваліфікація. Нова стратегія націлює ЄС на підготов�
ку висококваліфікованих працівників. Нині близько 80
млн людей в ЄС мають базову або низьку кваліфіка�
цію. Водночас до 2020 року прогнозують 16 млн додат�
кових робочих місць, які вимагатимуть високої кваліфі�
кації — тоді як попит на низькокваліфіковану робочу
силу зменшиться на 12 млн робочих місць. 

Боротьба з бідністю. «Європа–2020» передбачає
зменшення на 20 млн кількості тих, хто перебуває на
межі бідності. До кризи таких налічувалося в ЄС
80 млн осіб, 19 млн з них діти. Особливо вразливі в
цьому сенсі безробітні, однак 8% тих, хто працює, та�
кож заробляють замало для убезпечення від ризику
бідності. 

ЗЕЛЕНИЙ РОЗВИТОК: 
СТАЛА І КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМІКА

Боротьба зі змінами клімату. Досягнення задекларо�
ваних Союзом цілей означає зменшення викидів вдвічі
швидше протягом наступного десятиліття, ніж це було
в минулому. Кількість робочих місць в еко�індустрії
зростала на 7% щороку з 2000�го. Досягнення цілей
Євросоюзу з поновлювальної енергетики може принес�
ти в сектор 2,8 млн додаткових робочих місць.

Енергетика. Досягнення енергетичних цілей ЄС озна�
чатиме, що витрати на імпорт газу та нафти скоротять�

ся до 2020 року на 60 млрд євро. Подальший розвиток
внутрішнього ринку енергії може додати 0,6–0,8% до
сукупного ВВП Союзу. 

Конкурентність. Як прогнозують, ринок «зелених» тех�
нологій до 2030 року потроїться. Важливою є енерго�
ефективність — її покращення на 20% збільшило б
ВВП ЄС приблизно на один відсоток. Подальше вдоско�
налення спільного ринку і регуляторне зближення мо�
жуть посприяти зростанню та зайнятості. 

Усього, за словами Жозе Мануела Баррозу, імпле�
ментація стратегії «Європа–2020» може привести до зрос�
тання сукупного ВВП Союзу щонайменше на 2%.

Те м а  н о м е р а  
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ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ВIЗИТ 
ВIКТОР ЯНУКОВИЧ ЗДIЙСНИВ ДО БРЮССЕЛЯ
1 березня новообраний Президент України Вiктор Янукович вiдвiдав Брюссель, 
де зустрiвся з керiвниками iнституцiй Євросоюзу. Це був його перший закордонний вiзит
пiсля обрання на найвищу посаду.

ПIД ЧАС ЗУСТРIЧI З ПРЕЗИДЕНТОМ ЄВРОK
ПЕЙСЬКОЇ РАДИ ГЕРМАНОМ ВАН РОМПЕЄМ
ГЛАВА УКРАЇНИ ЗАЯВИВ, ЩО УКРАЇНСЬКА
ЗОВНIШНЯ ПОЛIТИКА НЕ ЗАЗНАЄ СУТТЄВИХ
ЗМIН, АЛЕ СТАНЕ ПРАГМАТИЧНIШОЮ ТА НАK
ПОВНЕНОЮ КОНКРЕТНИМ ЗМIСТОМ. Серед зов�
нішньополітичних пріоритетів Віктор Янукович
назвав інтеграцію України до Європейського
Союзу, поновлення дружніх і добросусідських
відносин з Росією, розвиток партнерських від�
носин з іншими сусідніми країнами й страте�
гічного партнерства з США, а також понов�
лення співробітництва з МВФ та іншими між�
народними фінансовими інституціями.

Президент Європейської Ради Герман Ван
Ромпей відзначив, що ЄС готовий надавати
Україні підтримку. Водночас він наголосив,
що українські політичні сили мають забезпе�
чити стабільність у державі. 

З Віктором Януковичем зустрівся Прези�
дент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. Піс�
ля переговорів він зробив заяву для преси,
в якій окреслив бачення Євросоюзом роз�
витку відносин з Україною. Зокрема, керів�
ник Єврокомісії сказав:

— Нині потрібні реформи — в Європі за�
галом, але також і в Україні. І сьогодні під
час зустрічі ми обговорили перспективи та�
ких реформ.

Я переконаний, що справжнє партнерство
вимагає щирості, відкритості, зусиль з обох сто�
рін. Саме в такому дусі ми мали сьогодні ду�
же плідну дискусію щодо реформ в Україні й
того, що Європейський Союз може їй надати.

Ми впевнені, що Україна повинна понови�
ти співробітництво з Міжнародним валютним
фондом. Це — перший крок для покращен�
ня інвестиційного клімату. Це повинно супро�
воджуватися консенсусом щодо державного
бюджету на 2010 рік, який сприятиме капіталь�
ним інвестиціям. Ми також впевнені, що пот�
рібен швидкий прогрес щодо модернізації, рес�
труктуризації газового сектору в Україні. Щой�
но вона поновить співробітництво з МВФ,
Європейський Союз зможе розблокувати на�
дання понад півмільярда євро на макрофі�
нансову допомогу. Коли в газовому секторі бу�
дуть здійснені реформи, міжнародні фінан�
сові інституції також зможуть надати Україні
фінансову допомогу. І якщо Україна ухвалить
законодавство щодо газового сектору, яке

відповідає законодавству ЄС, вона зможе при�
єднатися до Угоди про Європейське енерге�
тичне співтовариство, а це означатиме значні
іноземні інвестиції. Ми готові працювати з
українським керівництвом щодо цього.

Нашою найдалекосяжнішою пропозицією
Україні є нова Угода про асоціацію, перегово�
ри щодо якої зараз тривають. Вона приведе
до створення глибокої та всеосяжної Зони віль�
ної торгівлі, надаючи Україні доступ до ринку
з 500 мільйонами споживачів й даючи змогу
за короткий період подвоїти український екс�
порт до Європейського Союзу. Ми перекона�
ні, що динамічніша та конкурентніша україн�
ська економіка є нашим спільним інтересом,
і сьогодні ми обговорили з президентом Яну�
ковичем можливості якнайшвидшого ухва�
лення угоди. Ми говорили про те, що орієн�
товно могли б укласти її протягом року. 

Ми також говорили про безвізові поїздки
для громадян України. Для цього нам треба
виробити «дорожню карту». Звичайно, це
залежить від прогресу з обох сторін, але ми
впевнені, що це дуже важливе прагнення ук�
раїнських громадян і дасть чіткий сигнал Ук�
раїні як члену сім’ї європейських народів.

У такому ж відкритому дусі ми обговори�
ли різні питання. Євросоюз відкритий до вис�
ловленого Президентом Януковичем прохан�
ня щодо надсилання технічної та експретної
місії — щоб ми могли побачити, в який спо�
cіб можемо підтримати деякі реформи, що
їх має намір запровадити Україна. 

Отже, це була дуже плідна зустріч. Я очі�
кую можливості розвитку відносин з Украї�
ною. Вони є гарними, але якщо ми втілимо
всі наші плани в прагматичний спосіб, то
матимемо прогрес, який може принести ста�
більність і добробут Україні. Звісно, цього
бажає Європейський Союз. ЄС цінує Україну
як дуже тісного європейського партнера і
готовий працювати з українським керівниц�
твом для досягнення цієї цілі. 

Віктор Янукович на спільній з Жозе Ма�
нуелем Баррозу прес�конференції підкрес�
лив, що для України європейська інтегра�
ція є ключовим пріоритетом зовнішньої по�
літики та стратегії здійснення соціальних ре�
форм. Водночас, за його словами, говори�
ти про терміни вступу України до ЄС пе�

Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і Президент України Віктор Янукович.

(Закінчення на стор. 8)



редчасно. На переконання глави держави,
найголовнішим на шляху європейської ін�
теграції є проведення реформ у всіх сфе�
рах життя.

Президент України зустрівся з Президен�
том Європарламенту Єжи Бузеком.

— Я дуже задоволений тим, що Віктор
Янкович вибрав Брюссель в якості першого
зарубіжного візиту, — сказав він. — Це ду�
же важливий сигнал для нас.

На його думку, цей візит свідчить про по�
чаток довгострокового співробітництва між Ук�
раїною та ЄС. «Ми потрібні одне одному», —
зауважив керівник Європарламенту. 

Також Віктор Янукович мав у Брюсселі
зустріч із Високим представником ЄС з пи�
тань спільної зовнішньої та безпекової полі�
тики Кетрін Ештон.
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ЄВРОПАРЛАМЕНТ СХВАЛИВ РЕЗОЛЮЦIЮ 
ЩОДО УКРАЇНИ Європейський Парламент схвалив 25 лютого 
резолюцiю щодо ситуацiї в Українi. У документi ще раз дано оцiнку минулим 
президентським виборам й висловлено бачення європарламентарiями розвитку 
вiдносин ЄС i України у найважливiших сферах.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ПРИВIТАВ ТОЙ ФАКТ, ЩО
ПРЕЗИДЕНТСЬКI ВИБОРИ В УКРАЇНI ПРОДЕK
МОНСТРУВАЛИ ЗНАЧНИЙ ПРОГРЕС ПОРIВНЯK
НО З ПОПЕРЕДНIМИ 2004 РОКУ Й ВIДПОВIK
ДАЛИ БIЛЬШОСТI СТАНДАРТIВ ОБСЄ ТА ЄВK
РОСОЮЗУ. Водночас європарламентарiї вис�
ловили занепокоєння недосконалістю україн�
ського виборчого законодавства, особливо на�
голосивши на факті внесення ініційованих Пар�
тією регіонів поправок до нього за кілька
днів до другого туру. Резолюція містить зак�
лик до вдосконалення відповідних законів, зок�
рема, що стосується більшої прозорості у
фінансуванні кандидатів і політичних партій
під час виборчої кампанії.

У резолюції також ідеться, що Європарла�
мент визнає Україну «європейською країною,
яка поділяє спільну історію та спільні ціннос�
ті з країнами Європейського Союзу, і визнає
її європейські прагнення». Водночас європар�
ламентарії висловили сподівання, що «україн�
ські політики та керівництво визнають потре�
бу політичної та економічної стабілізації і пра�

цюватимуть задля цього, а саме: через про�
ведення конституційної реформи, консоліда�
ції верховенства права, започаткування соці�
ально�ринкової економіки та поновлення зу�
силь з боротьби з корупцією й покращення
бізнесового та інвестиційного клімату».

Йдеться в резолюції і про візові питан�
ня. «Європарламент підкреслює той факт,
що хоча було досягнуто прогресу, нинішня
угода про спрощення візової процедури по�
винна бути переглянута з розрахунку на
довготермінову перспективу, й закликає Ра�
ду ЄС надати Єврокомісії мандат на перег�
ляд цієї угоди разом з українською владою
задля роботи над «дорожньою картою» до�
сягнення безвізового режиму для України,
включаючи проміжну мету щодо скасуван�
ня платні за візи».

Європарламент підкреслив важливість по�
силення співпраці з Україною у сфері енер�
гетичної безпеки, закликав її повністю імпле�
ментувати та ратифікувати своє приєднання
до Угоди про Енергетичне співтовариство. 

Крім цього, депутати привітали активну
підтримку Україною Східного партнерства й
висловили сподівання, що вона продовжу�
ватиме рухатися в напрямку європейської ін�
теграції. Європарламент наголосив, що май�
бутнє створення Зони вільної торгівлі з ЄС
має надати Україні поступову інтеграцію до
внутрішнього ринку Союзу, включаючи по�
ширення на неї чотирьох свобод: вільного
руху людей, послуг, товарів і капіталів. Та�
кож Європарламент підкреслив важливість
посилення молодіжного співробітництва та
студентських обмінів і розвитку навчальних
програм, які дають змогу українцям більше
дізнатися про Європейський Союз та його
країни�члени.

Європарламент також закликав «усі су�
сідні держави цілком поважати демократич�
ну систему України й утриматися від будь�
якого тиску або втручання, спрямованого на
порушення демократичної волі та рішень,
ухвалених Україною щодо її політичного, со�
ціального та економічного розвитку».

Під час зустрічі з Президентом 
Європарламенту Єжи Бузеком.

(Закінчення. Початок на стор. 8)

ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ВIЗИТ ВIКТОР ЯНУКОВИЧ
ЗДIЙСНИВ ДО БРЮССЕЛЯ
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ЦЕЙ ПРОЕКТ Є ЧАСТИНОЮ ПРОГРАМИ СПIВПРАЦI ЄС У СФЕРI МIСЬK
КОГО РОЗВИТКУ ТА ДIАЛОГУ (CIUDAD), МЕТА ЯКОЇ ПОЛЯГАЄ У СПРИЯНK
НI ВЗАЄМОРОЗУМIННЮ ТА СПIВПРАЦI МIЖ МIСЦЕВИМИ УЧАСНИКАK
МИ ПРОЕКТУ В ЄС I У КРАЇНАХKПАРТНЕРАХ РЕГIОНУ ЄВРОПЕЙСЬКОK
ГО IНСТРУМЕНТУ СУСIДСТВА ТА ПАРТНЕРСТВА. 

Церемонія відкриття проекту відбулася в Інституті біології півден�
них морів.

— Скорочення енергоспоживання — це мета не лише України,
але й ЄС також, — заявив Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Дуже
важливо, щоб громадяни розуміли, що це наша спільна мета і що
нам треба прагнути її досягнення. Енергоефективність — один із на�
ших пріоритетів у співпраці з Україною.

Реалізація проекту сприятиме розвитку технологій енергоефектив�
ності, заохоченню політики енергоефективності у державних установах і
серед населення, а також підтримуватиме розробку інвестиційних проек�
тів у сфері енергоефективності. Проект триватиме до травня 2012 року.

Жозе Мануел Пінту Тейшейра нагадав, що ще торік було запуще�
но ініціативу, яка стосується співпраці ЄС з Кримом і Севастополем.
Вона включає низку проектів на всіх рівнях. За словами Посла, Єв�
росоюз хотів би надати підтримку в таких сферах як міська інфраструк�
тура та розвиток комерційних підприємств. 

— Ми збираємося реалізовувати проекти, які зроблять Севасто�
поль привабливішим з точки зору залучення інвестицій. І маємо на�
мір сприяти у створенні Агентства регіонального розвитку Криму, —
зауважив Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Існує програма поліпшен�
ня, модернізації послуг у сфері туризму, і ця ініціатива об’єднує спів�

УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦIВ ЗАОХОЧУЮТЬ БРАТИ
УЧАСТЬ У СЬОМIЙ РАМКОВIЙ ПРОГРАМI ЄС
У лютому в Києвi вiдбулася перша з трьох запланованих протягом двох наступних рокiв
мiжнародних конференцiй у рамках фiнансованого ЄС проекту з пiдтримки наукових
дослiджень JSOKERA. 

МЕТОЮ ЇЇ БУЛО ПОКРАЩИТИ РОЗУМIННЯ ПРИK
РОДИ МIЖНАРОДНОГО НАУКОВОKТЕХНIЧНОГО
СПIВРОБIТНИЦТВА УСIМА, ХТО В ЦЬОМУ ЗАK
ЦIКАВЛЕНИЙ. Йшлося про чинники, які можуть
забезпечити реальний успіх конкретному про�
екту. На конференції були детально пред�
ставлені кілька прикладів успішної співпраці
наукових колективів України за рамковими
програмами Європейського Союзу, зокрема за
Сьомою рамковою програмою ЄС з дослід�
жень і технологічного розвитку (РП7).

— Українській науковій спільноті слід на�
магатися бути більш амбітною, розвивати здат�
ність до прогнозування подій, а також чітко
визначати власні переваги та недоліки в кон�
курентних дослідницьких сферах, — заявила
один із доповідачів на конференції Надія
Бойко, керівник лабораторій медичного фа�
культету Ужгородського університету. — Ви�
ходячи з цього, науковці повинні вбачати у
програмах ЄС інструмент прогресу, а не ли�
ше зручне джерело фінансової підтримки. 

Головна озвучена на конференції ідея по�
лягала в заохоченні активнішої участі науко�
во�дослідних організацій України в Сьомій
рамковій програмі ЄС. У зв’язку з цим рад�
ник з питань політики Генерального дирек�
торату з наукових досліджень Єврокомісії Мар�
тін Пенні наголосив, що українські науково�
дослідні організації мають право на отри�
мання фінансування через РП7 на тих само
умовах і засадах, що й організації з країн
Євросоюзу. 

ЖОЗЕ МАНУЕЛ ПIНТУ ТЕЙШЕЙРА ВIДВIДАВ 
КРИМ Голова Представництва Євросоюзу в Українi Жозе Мануел Пiнту Тейшейра у лютому
вiдвiдав Автономну Республiку Крим i Севастополь. Вiн узяв участь у вiдзначеннi 65Kї рiчницi
Ялтинської конференцiї, зустрiвся з представниками мiсцевої влади. Також Посол вiдкрив проект
«Пiдвищення енергоефективностi Севастополя на основi iснуючого позитивного досвiду».

працю з Севастополем і Кримом різні частини Євросоюзу, різні дер�
жави�члени, різні його регіони і навіть міста.

Директор Агентства економічного розвитку Севастополя Володи�
мир Куликов у виступі на презентації підкреслив, що в місті вперше
на практиці передбачається «впродовж двох років упровадити за до�
помогою науковців, за безпосередньої підтримки місцевих органів
влади, державної підтримки, і, нарешті, європейської підтримки той
позитивний досвід, який накопичили представники муніципалітетів ЄС».
За його словами, проект «Підвищення енергоефективності Севасто�
поля на основі існуючого позитивного досвіду» стосується теплоізо�
ляції будівель, вуличного освітлення, а також впровадження іннова�
ційних розробок у системі теплопостачання.

У Севастополі Жозе Мануел Пінту Тейшейра відвідав також лікар�
ню № 5, яка буде однією з пілотних установ проекту. 

Під час зустрічі з головою Севастопольської міськдержадміністрації
Сергієм Куніциним.
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ДЕКЛАРАЦIЯ ПОВАГИ ЗАКЛИКАЄ ДО ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЖIНОК I ДIТЕЙ Напередоднi Мiжнародного жiночого дня у Києвi
урочисто пiдписано Декларацiю поваги, спрямовану на пiдтримку рiвних прав i можливостей
жiнок i чоловiкiв та прав дiтей в Українi. Захiд було органiзовано проектом ЄС «Права жiнок
та дiтей в Українi — комунiкацiйний компонент».

ГОЛОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОСОЮЗУ В УКK
РАЇНI ЖОЗЕ МАНУЕЛ ПIНТУ ТЕЙШЕЙРА ПIД ЧАС
УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНIЇ НАГОЛОСИВ НА ПРОK
ВIДНIЙ РОЛI ЄВРОПИ У ПИТАННI ГЕНДЕРНОЇ
РIВНОСТI ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДIТЕЙ. 

— Проте ми в жодному разі не маємо
припиняти цю роботу, — наголосив він —
Права людини загалом і, зокрема, права ді�
тей і жінок повинні весь час бути в полі на�
шого зору, це має бути основний посил і ос�
новне спонукання до дій в нашому повсяк�
денному житті. Саме тому я закликаю підпи�
сантів Декларації поваги і загалом усіх озна�
йомитися з нею й дотримуватися її принци�
пів у повсякденному житті.

Участь у церемонії підписання декларації
взяли народні депутати й представники Кабі�
нету Міністрів, відомі артисти, спортсмени й
громадські діячі. Зокрема, заступник мініс�
тра сім’ї, молоді та спорту Людмила Волинець,
народний артист України Євген Паперний, олім�
пійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подко�
паєва і чемпіон світу, призер Олімпійських ігор
з плавання Денис Силантьєв, президент Бла�
годійного фонду «Обдаровані діти — май�
бутнє України» Влада Прокаєва (Литовчен�
ко), колишній віце�прем’єр�міністр з питань
європейської інтеграції, керівник громадської
організації «Центр UA» Олег Рибачук та інші. 

Власне, до декларації може приєднатися
будь�який громадянин — зробити це мож�

на на сайті www.vsirivni.com. Текст деклара�
ції поваги такий: «Я розумію, поважаю та
захищаю рівні права та можливості жінок і
чоловіків. Я розумію, поважаю та захищаю
права дитини. Я протидію всім формам дис�
кримінації стосовно жінок та дітей. Я пова�
жаю та підтримую відповідальне батьківство.
Я протидію всім формам насильства у сім'ї
та суспільстві. Я закликаю до взаємної по�
ваги жінок, чоловіків та дітей». Згідно з
соцопитуваннями, майже половина насе�
лення в Україні стикається з домашнім на�
сильством, причому 75% жертв становлять
жінки. Вони зазнають дискримінації на ро�
бочому місці, отримуючи зарплату на 20–30%
менше, ніж чоловіки на аналогічних поса�
дах. Нерівність має місце у сімейних відно�
синах і в забезпеченні прав дитини. Саме
на вирішення цих проблем спрямована іні�
ціатива з підтримки Декларації поваги.

Європейський Союз активно допомагає в
подоланні цих проблем. Нині реалізується
програма ЄС «Права жінок і дітей в Україні»
з бюджетом 14 млн євро. Впровадження її
триватиме до кінця 2011 року. Урочисте під�
писання Декларації поваги є першим кроком
тривалої інформаційної кампанії, спрямова�
ної на забезпечення рівних прав та можли�
востей жінок і чоловіків в Україні. 

Про проблеми жінок 
і дітей розмірковує керівник
Управління програм допомоги
Представництва Євросоюзу 
в Україні Лаура Гараньяні.

Декларація 
поваги — 
перші 
підписи.

Олімпійська чемпіонка з гімнастики 
Лілія Подкопаєва.
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У ЗАСIДАННI ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ
ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
НАЦIОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛIГIЙ, ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ, МIНIСТЕРСТВА ВНУТK
РIШНIХ СПРАВ, МIЖНАРОДНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ З
МIГРАЦIЇ, ДАТСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БIЖЕНK
ЦIВ, НЕУРЯДОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ ТА МIЖНАK
РОДНОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ МIГРАЦIЙНОЇ ПОK
ЛIТИКИ. Подібні засідання проводяться двічі
на рік, вони є головним координаційним ме�
ханізмом проекту. 

На засіданні УВКБ ООН представило ре�
зультати роботи проекту у 2009 році. Пред�
ставники неурядових організацій виступили з
аналізом законодавчої бази з питань співро�
бітництва між державними органами та неу�
рядовими організаціями, а також доповіли про
практичний досвід роботи з прикордонними
органами та міграційними службами в Укра�
їні. Учасники переглянули та узгодили робо�
чий план Регіонального проекту підтримки
захисту біженців на наступний період. УВКБ

ООН підготує протокол засідання з головни�
ми результатами та рекомендаціями й напра�
вить його всім членам комітету. 

Проведення наступного засідання Націо�
нального керівного комітету заплановане на
липень 2010 року. 

НАЦБАНКУ УКРАЇНИ БУДЕ ПЕРЕДАНО ДОСВІД 
ЄВРОСОЮЗУ Розпочато реалізацію фінансованого ЄС проекту Твіннінг
«Посилення потенціалу Національного банку України шляхом наближення до стандартів
Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків».

МЕТОЮ ЙОГО Є НАДАННЯ НБУ ЕКСПЕРТНОЇ ДОK
ПОМОГИ ТА IНФОРМАЦIЇ ЩОДО СТАНДАРТIВ
ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВIДУ, ЯКI ВИКОРИСТОK
ВУЮТЬСЯ НIМЕЦЬКИМ ТА ПОЛЬСЬКИМ ЦЕНK
ТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙK
СЬКОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКIВ (ЄСЦБ).
Партнерами проекту є Дойче Бундесбанк та
Національний банк Польщі.

— Проект стосуватиметься подальшого
вдосконалення головних функцій Нацбанку
України, таких як монетарна політика та по�
літика щодо обмінного курсу, управління
резервами, монетарна та кредитна статис�
тика, нагляд за платіжною системою та сис�
темою розрахунків, — заявив на офіційно�
му відкритті проекту Голова Представництва

Європейського Союзу в Україні Жозе Ману�
ел Пінту Тейшейра. — Також набуті Євросо�
юзом знання й практика мають бути вико�
ристані для подолання серйозних викликів
ціновій стабільності. 

Цілями проекту є розроблення широкомас�
штабної національної стратегії розвитку фінан�
сового сектора, яка передбачатиме прискорен�
ня процесів його реформування; поступове
наближення законодавства, правил, норм та
положень, спрямованих на розвиток фінан�
сового сектору України, до норм та стандар�
тів ЄС; інтеграція у європейські фінансові рин�
ки; забезпечення прогресу у макроекономіч�
ній стабілізації, а також у політиці, спрямо�
ваній на економічне зростання.

— Внаслідок глобальної кризи країни по�
винні знайти нові рамки щодо підтримки фі�
нансовими системами реальної економіки, —
зауважив Жозе Мануел Пінту Тейшейра. —
Треба мати на увазі, що ліки від цієї кризи
повинні діяти не на короткий термін, а наба�
гато далі. Криза дала нам рідкісну можли�
вість поєднати політичну волю та консенсус
у боротьбі з її глибинними причинами. Цією
можливістю не слід нехтувати.

Проект Твіннінг «Посилення потенціалу
Національного банку України шляхом наб�
лиження до стандартів Європейського Сою�
зу щодо діяльності центральних банків»
триватиме 21 місяць. Його бюджет стано�
вить 1,1 млн євро.

ПРОЕКТ З ПIДТРИМКИ БIЖЕНЦIВ ПIДБИВ 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РIК У лютому 
в офiсi Регiонального Представництва Управлiння Верховного комiсара ООН у справах
бiженцiв у Києвi вiдбулося засiдання Нацiонального керiвного комiтету Регiонального 
проекту пiдтримки захисту бiженцiв для Бєларусi, Молдови та України. 
Вiн фiнансується Європейським Союзом.



МЕТОЮ СЕМIНАРУ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ДОСЛIДЖЕНK
НЯ «ЗМIНА ПРАВИЛ — ОГЛЯД ПIДТРИМКИ УНIВЕРСИТЕТСЬКОГО УПK
РАВЛIННЯ З БОКУ ПРОГРАМИ ТЕМПУС» ТА СПРИЯННЯ ОСМИСЛЕННЮ
Й ОБГОВОРЕННЮ ЗАГАЛЬНИХ ВИКЛИКIВ ТА ТЕНДЕНЦIЙ В УПРАВЛIНK
НI ВИЩОЮ ОСВIТОЮ. Тема надзвичайно актуальна, адже стосунки
між урядами та сторонами, причетними до системи вищої освіти, ди�
намічно розвиваються. Модель тотального контролю з боку цен�
трального міністерства освіти поступово витісняється в усьому світі
іншими гнучкішими моделями. Управління надзвичайно складними ака�
демічними співтовариствами неможливе винятково через міністерс�
тва, і відповідальність за виконання цієї задачі найчастіше покалада�
ється на самі вищі навчальні заклади. А делегування повноважень із
центру на місця зазвичай супроводжується новими підходами до фі�
нансування й інституційного управління. Зі зростанням попиту на ви�
щу освіту й із визнанням урядами їхньої ролі у сприянні економічно�
му зростанню, завдання забезпечення ефективного управління систе�
мами вищої освіти набуває дедалі більшої ваги.

Ось на такому тлі відбувалася київська дискусія. Тим більше, що
все вищеперелічене особливо стосується країн�учасниць програми
Темпус, де системи вищої освіти стикаються з новими викликами, пов’яза�
ними з перехідними процесами. Розширення вищої освіти і, часто,
брак ресурсів ставлять під питання її якість. Тому в більшості країн�
партнерів програми Темпус університетське управління й керівництво
слід організувати з урахуванням зміни потреб суспільства або еконо�
міки, і вони мають вважатися пріоритетними напрямками реформ.

— Обмін досвідом, який у нас відбувся, був взаємокорисним для
всіх учасників. У Брюсселі багато кажуть про добровільне зближен�
ня систем вищої освіти. Це не означає, що хтось збирається механіч�
но переносити досвід одних країн на ґрунт інших. Але дуже важли�
во робити взаємодоступними напрацювання учасників цього проце�
су, — заявив під час підведення підсумків семінару керівник відділу

Темпус Виконавчої агенції Єврокомісії з питань освіти, аудіовізуальної
політики та культури Клаус Хаупт. — Наш семінар наочно проде�
монстрував, що дискусія подібного роду має більший сенс, коли во�
на проводиться в регіональних рамках. Ще один висновок — пози�
тивне сприйняття програми Темпус. Вона допомагає не лише в орга�
нізації й модернізації вищих навчальних закладів, але й змінює об�
раз мислення її учасників, їхній менталітет. 

Один із авторів дослідження «Зміна правил — огляд підтримки
університетського управління з боку програми Темпус» Джон Рейллі
з Кентського університету (Велика Британія) зауважив:

— Якщо ми віримо в те, що університети є рушійною силою роз�
витку наших суспільств, то повинні розуміти, наскільки важливим є
і постійний розвиток ректорів, проректорів, завкафедрами, деканів.
Було б дуже добре, аби Темпус організував регіональні фонди, які б
сприяли підготовці не лише майбутніх керівників університетів, але й
адміністраторів. Такі фонди могли б допомагати обміну досвідом
представниками різних вузів, а це підзаряджало б акумулятори, на яких
діє система вищої освіти в наших країнах.

Один з інших ключових доповідачів семінару, старший радник Швед�
ського національного агентства вищої освіти Леннарт Стале наголо�
сив на потребі залучення студентів до управління університетами, а
також на проблемі молодих викладачів. 

— Студенти мають брати участь в ухваленні рішень з управлін�
ських питань навчального процесу та проведенні досліджень, — ска�
зав він. — Інша спільна проблема, з якою стикаються вузи регіону
— працевлаштування молодих викладачів. Звісно, ця проблема є й в
європейських університетах. Але у вас питання стоїть серйозніше. Бо
ж якщо ви у себе не створите належних умов для роботи молодим
талановитим професорам, вони виїдуть працювати в зарубіжні вузи.
А це негативно з точки зору майбутнього розвитку ваших країн.
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КИЇВ ПРИЙМАВ РЕГIОНАЛЬНИЙ СЕМIНАР
ТЕМПУС З УНIВЕРСИТЕТСЬКОГО УПРАВЛIННЯ
У Києвi на початку березня вiдбувся дводенний регiональний семiнар програми Євросоюзу
Темпус з питань унiверистетського управлiння у країнах Схiдної Європи. Участь у ньому
взяли понад 70 представникiв сфери вищої освiти з України, Росiї, Вiрменiї, Азербайджану,
Грузiї, Молдови, Бєларусi, країн ЄС та структур Європейського Союзу. 
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ВОНИ ПIДБИЛИ ПIДСУМКИ СПIЛЬНОЇ РОБОТИ
У БОРОТЬБI З ТРАНСКОРДОННОЮ ЗЛОЧИНK
НIСТЮ ТА ОБГОВОРИЛИ ПОДАЛЬШI ПЛАНИ.
Співрозмовники проаналізували результати
тристороннього співробітництва в контексті
Спільної декларації, підписаної 2006 року, й
дійшли висновку про позитивні результати
цієї роботи.

— Дані Місії ЄС показують, що завдяки по�
силенню транскордонного співробітництва
ситуація з безпекою на молдавсько�україн�
ському кордоні продовжує поліпшуватися, —
заявив Удо Буркхолдер. — Звичайно, ми го�
тові й надалі допомагати партнерам настіль�
ки, наскільки це можливо.

Валентин Наливайченко відзначив, що
«співробітництво з інституціями Європейсько�
го Союзу завжди було й залишається вкрай
важливим елементом процесу європейської ін�
теграції України та Молдови».

— Тристороння взаємодія Місії ЄС, СІБ
Республіки Молдови та СБ України є важли�
вим внеском у зміцнення загальноєвропейської
безпеки, дозволяє не тільки протистояти загро�
зам на українсько�молдавському кордоні, але
й позитивно впливає на загальний рівень без�
пеки громадян наших країн, — наголосив він.

Георге Міхай відзначив високий рівень до�
віри й відкритості у галузі співробітництва зі
спецслужбами України та європейськими парт�
нерами стосовно обміну інформацією й чіт�
кої координації дій при проведенні спільних
операцій. 

— Проте наявність неврегульованого прид�
ністровського конфлікту продовжує генеру�
вати ризики й загрози для регіональної без�
пеки, що зумовлює консолідацію спільних
зусиль в області забезпечення транскордон�
ної безпеки, — підкреслив він.

Ця зустріч стала вже третьою у такому фор�
маті. Попередня відбулася у січні 2009 року.
Відтоді значно покращився обмін інформацією
й аналітичними даними між українськими й
молдавськими партнерами. Було проведено
спільну аналітичну роботу з питань контрабан�
ди та нелегальної міграції. Також покращи�
лося співробітництво з правоохоронними ор�
ганами країн�членів ЄС і міжнародними ор�
ганізаціями.

Глави служб відзначили, що постійний
статус двох створених у 2009 році робочих
груп повинен сприяти досягненню значних
результатів як у короткостроковій перспекти�
ві, так і в довгостроковій. Вони проводять

регулярні зустрічі та обмінюються інформа�
цією з питань нелегальної міграції, боротьби
з нелегальним обігом наркотиків, контрабан�
дою товарів і транспортних засобів та запо�
бігання митних порушень.

Також було відзначено, що СІБ та СБУ ві�
діграли важливу роль в організації 6�ї Спіль�
ної операції з охорони кордону «Ніконій»,
яка проводилася дев’ятьмома партнерськими
службами Молдови та України у співробіт�
ництві з сусідніми країнами, міжнародними
організаціями та Місією ЄС. У результаті бу�
ло виявлено низку протизаконних дій, вклю�
чаючи контрабанду, нелегальну міграцію та
митне шахрайство. Співрозмовники погодили�
ся, що подальше співробітництво повинно
зосереджуватися на активному обміні інфор�
мацією з метою виявлення потенційних загроз
і тенденцій та забезпечення своєчасної про�
тидії загрозам для безпеки на кордоні, які
можуть виникати.

РОЗПОЧАТО ПРОЕКТ IЗ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ СТАТИСТИКИ
У лютому розпочато реалізацію фінансованого Євросоюзом проек�
ту програми Твіннінг «Посилення інституційної спроможності Держ�
комстату шляхом проведення оцінки відповідності української офі�
ційної статистики Кодексу діяльності європейської статистики». Він
надасть підтримку Державному комітету статистики України в гар�
монізації його роботи зі стандартами ЄС. Партнером проекту висту�
пає Національний інститут статистики Данії.

Одним із завдань проекту є підготовка методології розрахунку ок�
ремих показників макроекономічної статистики та статистики під�
приємств. Проект завершиться у червні 2010 року. Як підкреслила
на прес�конференції, присвяченій початку проекту, керівник Управ�

ління програм допомоги Представництва ЄС в Україні Лаура Гара�
ньяні, «статистика необхідна для планування в економічній та соці�
альній сферах. Таким чином, точна та надійна статистика важлива
для кожного громадянина України».

Посол Данії в Україні Борг�Хансен зауважив:

— Високоякісна статистика, що відповідає європейським стандар�
там — ключова вимога проекту Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, переговори щодо якої наразі тривають. Україна має добре
розвинену статистичну систему, і цей проект допоможе досягти її
повної відповідності зі стандартами Євросоюзу.

КЕРIВНИКИ СПЕЦСЛУЖБ I МIСIЇ ЄС 
РОЗВИВАЮТЬ СПIВРОБIТНИЦТВО В Одесi 16 лютого
вiдбулася тристороння зустрiч керiвникiв служб безпеки України Валентина Наливайченка,
Молдови Георге Мiхая та в.о. голови Мiсiї Європейського Союзу з прикордонної допомоги
Молдовi та Українi (EUBAM) Удо Буркхолдера.



ЦЕНТРИ СПОРУДЖЕНI В РАМКАХ ПРОЕКТУ
ЄС «РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ I ТЕХНIЧK
НА ДОПОМОГА «КГДІС ЕРІТ В УКРАЇНI». За�
галом проектом виділено 260 тис. євро на
встановлення п’яти центрів тимчасового утри�
мання. Відкриття останніх трьох у Харкові,
Луганську і Одесі відбудеться найближчими
місяцями. 

— Ми акцентували увагу на східний та
південно�східний прикордонні регіони Украї�
ни, оскільки саме через них більшість неле�
галів потрапляють на її територію, — пояс�
нила координатор проекту Марцела Ентліхо�
ва. За її словами, нерівномірність інвестицій
на західному та східному кордонах може приз�
вести до різної якості захисту державних

меж. І, відповідно, до серйозних наслідків —
багато нелегальних мігрантів осідатимуть на
території України. 

Усі центри побудовані із мобільних моду�
лів згідно з пропозицією Державної прикор�
донної служби. Це ефективно у плані фі�
нансових витрат та часу. Крім того, у випад�
ку зміни міграційних потоків у довготрива�
лій перспективі можна буде перемістити центр
на інше місце. 

Водночас мобільні модулі побудовані за
всіма необхідними стандартами для тимча�
сового перебування мігрантів і повністю від�
повідають українському законодавству та стан�
дартам ЄС. Є окремі кімнати для чоловіків і
жінок, медпункт та кімната для проведення
співбесід з мігрантами. 

Зручні такі центри і для прикордонників.
— Нашою метою було не лише забезпе�

чити ДПСУ місцем для утримання мігрантів,
але й створити відповідні умови для офіце�
рів служби, які працюють з різними катего�
ріями мігрантів, такими як малолітні, жінки
або жертви торгівлі людьми, — каже Мар�
цела Ентліхова.

Окрім технічної допомоги проектом пе�
редбачено проведення тренінгів та семінарів
по затриманню та утриманню нелегальних міг�
рантів, включаючи особливе ставлення до
вразливих груп. Крім того, представники ДПСУ
відвідали Угорщину та Чехію: там вони на влас�
ні очі побачили, як ці процедури відбувають�
ся в Євросоюзі. 
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ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА КРАЩУ НАУКОВУ СТАТТЮ
Українська асоціація європейських студій та
Одеська національна юридична академія,
як засновники електронного журналу «Єв�
ропейські студії і право», за підтримки Сві�
тової асоціації європейських студій та прог�
рами Європейської Комісії ім. Жана Моне
запрошують усіх охочих до участі у кон�
курсі «Краща наукова стаття з європей�
ських студій 2010 року».

Статті, подані пошукачами, мають відпові�
дати вимогам до матеріалів, що надають�

ся до редакції електронного журналу «Єв�
ропейські студії і право» (деталі на сайті
www.europa.org.ua» в розділі «Журнал»). По�
шукачі можуть подавати тільки одну стат�
тю. Переможців конкурсу (перше і друге
місце) буде визначено за рішенням екс�
пертної комісії, яка включає провідних ук�
раїнських і міжнародних фахівців з євро�
пейських студій. 

Найкращі статті буде опубліковано у пер�
шому номері журналу за 2011 рік. Інфор�

мацію про переможців конкурсу буде по�
ширено серед членів Світової асоціації єв�
ропейських студій. Крім того, переможців
конкурсу буде нагороджено відповідною
відзнакою Світової асоціації європейських
студій та грошовою премією на IV Конгре�
сі Української асоціації європейських студій
у жовтні цього року. Статті мають бути на�
діслані на електронну пошту редакції uesa.jo�
urnal@gmail.com з поміткою «Конкурс» до
31 червня. Результати конкурсу будуть ого�
лошені до 1 жовтня.

ВIДКРИТО ДВА ЦЕНТРИ ТИМЧАСОВОГО 
УТРИМАННЯ НЕЛЕГАЛIВ У Сумськiй областi вiдкрито два нових 
центри для тимчасового утримання нелегальних мiгрантiв. Перший, де можуть утримуватися
до 14 осiб одночасно, побудований на територiї прикордонного загону у мiстi Серединi Буди.
Другий розташований у Великiй Писарiвцi й розрахований на 6 мiгрантiв. 

Відкриття Центру тимчасового утримання нелегальних мігрантів у місті Середині Буди.
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ЗАХIД ЗА УЧАСТІ ЕКОЛОГIВKЕКСПЕРТIВ ВИКK
ЛИКАВ ЖВАВИЙ IНТЕРЕС МIСЦЕВИХ ЗМІ ТА
ЗIБРАВ ЧИСЛЕННИХ СЛУХАЧIВ — ПРЕДСТАВK
НИКIВ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, СТУДЕНТK
СТВО, ОСВIТЯН, ЖУРНАЛIСТIВ. Презентація
мала на меті привернути увагу громадськості
до проблеми кліматичних змін, а також по�
інформувати про діяльність Європейського
Союзу щодо захисту довкілля та впровад�
ження Кіотського протоколу. З позицією ЄС
присутніх ознайомили експерт з екологічної
політики Європейського Союзу Олег Мірош�
ниченко та провідний експерт проекту ЄС «Під�
тримка імплементації Кіотського протоколу»
Олексій Кокорін. 

— Провідні науковці світу стверджують, що
причиною підвищення температури на Землі
є збільшення викидів парникових газів, пе�
редусім CO2. Це призведе до невідворотних
кліматичних змін, таких як катастрофічне зни�
ження кількості прісної води на планеті. Клі�
матична політика ЄС прагне зменшити на двад�
цать�тридцять відсотків викиди двоокису вуг�
лецю. Реалізувати це можливо шляхом ма�
сового використання енергії із відновлюваль�
них джерел — вітру, сонця, біомаси, — на�
голосив Олекcій Кокорін.

За словами Олега Мірошниченка, ЄС уже
вживає відповідні заходи для зменшення
енергоспоживання у різних секторах про�
мисловості.

— Найбільше енергії споживають будівлі,
а саме: системи опалення та використання
електроприладів. Тому даний сектор повинен
знизити споживання енергії приблизно на 30%
до 2020 року, — розповів він. — ЄС працює
в цьому напрямку і зараз розробляє нові

проекти будівель, що дозволять зменшити спо�
живання електрики та газу, а також підви�
щити ефективність систем освітлення, опален�
ня та охолодження. 

Окрім амбітних планів знизити спожи�
вання енергії на 20% та зменшити викиди
парникових газів принаймні на 20% (у по�
рівнянні з показниками 1990 року), кліма�
тична та енергетична політика ЄС передба�
чає також збільшення на такий само відсо�
ток використання енергії з відновлюваль�
них джерел.

Нині головним міжнародним документом,
націленим на зменшення викидів СО2 і бороть�
бу з глобальним потеплінням, є Кіотський про�
токол. Він буде чинний до кінця 2012 року.
Тим часом світова спільнота намагається ви�
робити нову міжнародну угоду, яка б заміни�
ла Кіотський протокол з 1 січня 2013 року.
Наприкінці 2009�го в Копенгагені відбулася
присвячена цьому міжнародна конференція,
на якій, однак, країни не змогли досягти рі�
шення щодо юридичного зобов’язуючого до�
кумента, як на тому наполягав Євросоюз.
Очікується, що кліматичні переговори про�
довжаться у травні�червні.

ЕКОЛОГIЧНУ ПОЛIТИКУ ЄС ПРЕЗЕНТОВАНО 
У ДНIПРОПЕТРОВСЬКУ У Днiпропетровському нацiональному
унiверситетi вiдбувся iнформацiйний захiд на тему «Екологiчна полiтика ЄС: новi виклики
пiсля Копенгагенської конференцiї». Подiя була органiзована Представництвом Євросоюзу 
в Українi за пiдтримки Інфоцентра Європейської полiтики сусiдства i партнерства. 

Олег Мірошниченко розповідає 
про екологічну політику ЄС.



МЕТОЮ ЗАХОДУ БУЛО ПIДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТI МЕРЕЖI ЄВРОКK
ЛУБIВ ВIННИЧЧИНИ ЧЕРЕЗ ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ПРО
ЄВРОПУ ТА РОЗВИТОК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. Школа була спрямо�
вана на пiдготовку лiдерiв Євроклубів до здійснення ефективної про�
європейської діяльності. Участь у ній взяли 60 представників Євро�
клубів, відібраних на конкурсній основі.

Були обговорені питання, пов’язані з членством в Євроклубах.
Учасники ознайомилися з діяльністю Центру європейської інформації
в м. Вінниця, програмою «Молодь у дії» та можливостями міжнарод�
ної молодіжної співпраці, а також обмінялися своїм досвідом роботи
в Євроклубах. Були проведені ігри на європейську тематику. Пере�
можці отримали призи від Представництва Європейського Союзу в
Україні та Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Вінницької облдержадміністрації.

Також учасники школи запланували спільні заходи в рамках
діяльності Мережі Євроклубів Вінниччини. Зокрема, проведення зус�
трічей, святкування Дня Європи, залучення до діяльності Євроклубів
волонтерів Європейської волонтерської служби, організація спільних
акцій та походів. Представники Євроклубів також висловили бажан�
ня започаткувати відзначення наприкінці вересня Дня Євроклубів
Вінниччини. 

Наступним заходом для євроклубівців стане участь у фотоконкур�
сі «Формат Україна–Європа», який оголошує вінницький Центр євро�
пейської інформації. Метою його є пізнання пов’язаної з Європою
архітектурної та культурної спадщини свого міста завдяки фотогра�
фії. Всі роботи від молоді Вінницького регіону будуть розміщені на
сайті вінницького Центру європейської інформації в розділі «Кон�
курс» (http://vn.ukrcei.org) з можливістю онлайн�голосування. За його
результатами і будуть відібрані переможці. Нагородження відбудеть�
ся у травні у рамках святкування Дня Європи у Вінниці.

П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і
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ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ З ПОСИЛЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
НАЦIОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З АКРЕДИТАЦIЇ
У лютому відбулася підсумкова пресKконференція проекту ЄС за програмою Твіннінг
«Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України (НААУ)». 
Він тривав 27 місяців, бюджет проекту становив 1,4 млн євро.

ЦЕ ОДИН З ПЕРШИХ ПРОЕКТIВ ЄВРОСОЮЗУ В УКРАЇНI, ПОКЛИКАK
НИХ СПРИЯТИ ВПРОВАДЖЕННЮ ПЛАНУ ДIЙ УКРАЇНА–ЄС У РАМКАХ
ЄВРОПЕЙСКОЇ ПОЛIТИКИ СУСIДСТВА. Його головна мета — вдоско�
налення системи акредитації відповідно до вимог Плану дій щодо
Угоди з оцінки відповідності та прийнятності промислової продук�
ції (АСАА).

У результаті впровадження проекту підвищено поінформова�
ність представників державних органів, промисловості, підприємців
щодо важливості виконання вимог акредитації та оцінки відповід�
ності. Також розширено компетентність та можливості НААУ від�
носно проведення оцінки відповідності лабораторій, органів серти�
фікації та інспектування й запровадження європейських і міжна�
родних стандартів у цій сфері.

ЄВРОКЛУБIВЦI ВIННИЧИНИ ОБМIНЯЛИСЯ 
ДОСВIДОМ I ВИЗНАЧИЛИ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
У лютому в Вiнницi пройшла перша Школа європейської iнтеграцiї для Євроклубiв 
Вiнницької областi. Її органiзував вiнницький Центр європейської iнформацiї за пiдтримки
Представництва Європейського Союзу в Українi та Мiжнародного фонду «Вiдродження».
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ЯК I ЗАВЖДИ В ПОДIБНИХ ВИПАДКАХ, БРЮСK
СЕЛЬ ВИВЧАВ ВIДПОВIДНIСТЬ КРАЇНИ КОK
ПЕНГАГЕНСЬКИМ КРИТЕРIЯМ. Вони такі: ста�
більність інституцій, які мають гарантувати де�
мократію, верховенство права, права людини
та дотримання й захист прав національних
меншин; наявність функціонуючої ринкової
економіки, а також здатність протистояти
конкурентному тиску в разі набуття членства
в ЄС; можливість взяти на себе зобов’язан�
ня, які випливають із членства в ЄС, вклю�
чаючи дотримання правил політичного, еко�
номічного та монетарного союзів.

У Єврокомісії не виникло істотних заува�
жень щодо відповідності Ісландії політичним
та економічним критеріям. Однак у доповіді
йдеться про проблеми, які країна має внас�
лідок кризи. Дефіцит бюджету сягнув 2009
року 14,4%, а загальний державний борг 130%
ВВП. Тому Ісландія потребує структурних та
фіскальних реформ.

Країна є членом Європейського економічно�
го простору, який включає ЄС з одного боку й
Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн з іншого. Згід�

но з відповідною угодою, ці три країни мають
цілковитий доступ на єдиний ринок Євросоюзу
без фактичного приєднання до нього, але зав�
дяки адаптації значної частини його законо�
давства. Звісно, це має полегшити Ісландії при�
єднання до Союзу. Єврокомісія вважає, що дер�
жава добре підготовлена для виконання пов’яза�
них із членством зобов’язань у середньостро�
ковій перспективі — особливо у сферах, які
покриваються Угодою про Європейський еко�
номічний простір. Проте Ісландії доведеться вдос�
коналити законодавство у сферах рибальства,
довкілля, сільського господарства та розвитку
сільських територій, а також вільного руху ка�
піталу та фінансових послуг.

Комісар ЄС з питань розширення та Євро�
пейської політики сусідства Штефан Фюле при�
пустив, що переговори про приєднання Іслан�
дії до ЄС можуть тривати близько року. При
цьому він послався на досвід вступного про�
цесу Австрії та Фінляндії, які приєдналися до
ЄС 1995�го. Вони також були членами Євро�
пейського економічного простору, отже, пере�
говорний процес забрав лише 14 місяців.

— Я не бачу якихось драматичних проб�
лем, які не можна було б вирішити, — ска�
зав Штефан Фюле щодо майбутніх перего�
ворів про вступ Ісландії.

Населення цієї країни становить понад 300
тис. осіб, її ВВП складав у 2008 році 10,2
млрд євро. Це еквівалентно 0,06% населен�
ня ЄС і близько 0,08% сукупного ВВП Сою�
зу. Економіка країни ґрунтується головним чи�
ном на рибальстві.

Тепер початок переговорів про вступ Іс�
ландії до Союзу має схвалити Рада ЄС. 

ЄС ЗБIЛЬШУЄ ФIНАНСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ПОЛIТИКИ СУСIДСТВА 2 березня Єврокомiсiя ухвалила 16 iз загалом
19 програм Європейського iнструменту сусiдства та партнерства на 2011–2013 роки 
iз загальним бюджетом у 4,2 мiльярда євро. Невдовзi вона розгляне ще три програми:
спецiальну для Бєларусi, багатонацiональну програму євроKсередземноморського
партнерства, а також транскордоннi операцiйнi програми. Загалом бюджет пiдтримки
Європейської полiтики сусiдства на 2011–2013 роки складатиме 5,7 мiльярда євро.

КОШТИ БУДЕ ВИДIЛЕНО ДЛЯ ЗМIЦНЕННЯ ПОK
ЛIТИЧНОЇ СПIВПРАЦI ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОK
МIЧНОЇ IНТЕГРАЦIЇ МIЖ ЄС ТА СУСIДНIМИ З
НИМ ДЕРЖАВАМИ, А ТАКОЖ НА ПIДТРИМКУ
ПРОЕКТIВ ЩОДО БОРОТЬБИ ПРОТИ ЗМIН КЛIK
МАТУ, У ТРАНСПОРТНIЙ СФЕРI, В ЕНЕРГЕТИK
ЦI ТА ПОЛIТИЦI З ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ. 

— Ми хочемо ще інтенсивніше співпрацю�
вати із нашими сусідами, доводячи, що ЄС за�
лишається міцним та надійним партнером за

нинішніх нелегких часів, — заявила Високий
представник ЄС з питань спільної зовнішньої
та безпекової політики Кетрін Ештон. — Ми
пропонуємо потужніші зв’язки політичної асо�
ціації та економічної інтеграції, адаптовані до ба�
жань та спроможностей наших партнерів.

Серед уже затверджених Єврокомісією прог�
рам — 13 для країн�учасниць ЄПС: Азербай�
джану, Алжиру, Вірменії, Єгипту, Грузії, Ізраї�
лю, Йорданії, Лівану, Марокко, Молдови, Сирії,

Тунісу та України; перша в історії Європейська
програма підтримки Лівії; нова регіональна прог�
рама розвитку східних сусідів ЄС (2010–2013)
для підтримки Східного партнерства; нова між�
регіональна програма для фінансування студент�
ських обмінів, університетської та культурної спів�
праці, контактів між посадовцями з місцевих
та регіональних органів влади. 

Україна протягом трьох років отримає в
рамках ЄПС 470,1 мільйона євро. 

ЄВРОКОМIСIЯ РЕКОМЕНДУВАЛА РОЗПОЧАТИ
ПЕРЕГОВОРИ З ІСЛАНДIЄЮ ПРО ВСТУП ДО ЄС 
Європейський Союз може розпочати переговори про вступ до нього Ісландiї. 
Такий висновок зробила Європейська Комiсiя, яка вивчала можливiсть цього за дорученням
Ради ЄС. Заявку на приєднання до Союзу Ісландiя подала в липнi минулого року.

Комісар ЄС з питань розширення і Європейської
політики сусідства Штефан Фюле дав брифінг
з рішення Єврокомісії щодо Ісландії.



ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУСKМУНДУС (EUROPEAN
REGION ACTION SCHEME FOR THE MOBILITY
OF UNIVERSITY STUDENTS) ЩОРОКУ НАДАЄ
МОЖЛИВIСТЬ 180 ТИСЯЧАМ СТУДЕНТIВ ПРАK
ЦЮВАТИ ТА ВЧИТИСЯ ЗА МЕЖАМИ ЇХНIХ ДЕРK
ЖАВ. Власне, вона стосується не лише сту�
дентів, а й наукових працівників або пред�
ставників бізнесу, які прагнуть розширити свої
інтелектуальні горизонти. Назва програми
походить від голландського вченого Еразма
з Роттердаму (1465–1536), який навчався в
найважливіших наукових осередках своєї епо�
хи, серед іншого у Парижі та Кембриджі. Він
і став піонером мобільного й тривалого нав�
чання та іконою гуманізму.

У такому дусі в 1987 році Єврокомісія по�
чала реалізацію програми, через яку прой�
шло вже понад 2 млн учасників. Експансія
Еразмуса є дуже динамічною й виходить за
межі держав�членів ЄС: нині понад 30 інших
країн беруть у ній участь, і список зацікавле�
них великий. Інвестування в безперервне нав�
чання є одним із ключових пріоритетів Євро�
комісії. Для цього вона не шкодує фінансо�
вих коштів — річний бюджет Еразмус�Мун�

дус становить 440 млн євро. Досвід програ�
ми показує, що навчання за кордоном озна�
чає не лише отримання нових навиків та знань,
але, насамперед, це велика лекція з багато�
культурності, толерантності та відкритості. Уні�
верситети, які хочуть долучитися до програ�
ми, мусять отримати акредитацію Єврокомі�
сії та прийняти сформульовані нею стандар�
ти співпраці. Крім загальних інструкцій, у
кожному навчальному закладі існують внут�
рішні правила, що визначають: які завдання
і якого типу запропонує цей вуз студенту.

Ми розпитали кількох польських учасни�
ків програми Еразмус�Мундус про їхні оцін�
ки своєї участі в них і зміни, які принесли ці
обміни в їхнє життя.

Аніта Чехомська з Варшавського універ�
ситету торік протягом одного семестру нав�
чалася в Університеті Фреє в Берліні.

— І університет, і місто вибрала з огля�
ду на спеціалізацію (німецька філологія) та
інтерес до історії Берліна, який пов’язаний
з моїм зацікавленням історією Голокоста,
нацистськими концтаборами, політикою
пам’яті, — каже Аніта. — Паралельно з нав�

чанням отримала можливість пройти прак�
тику в фундації «Пам’ятник на честь убитих
євреїв Європи».

Можливість поєднання теорії з практикою
під час навчання в рамках Еразмус�Мундус
польські студенти вважають однією з най�
більших переваг програми. Проте водночас
вони говорять про складність і консерватив�
ність процедури отримання цієї стипендії.
Сам процес набору студентів є непростим,
складається з кількох етапів — подання до�
кументів, співбесіди, аналізу досягнень сту�
дента та знання ним мови. 

— Процедура організації виїзду на нав�
чання є забюрократизованою, — каже Анна
Гжибовська з університету Марії Кюрі�Скло�
довської в Любліні. Вона виїхала на чотири�
місячне навчання за педагогічним фахом до
Ніймегену в Нідерландах. — Найбільшою проб�
лемою є брак належно кваліфікованих й по�
інформованих про програму осіб. Координа�
тори часто змінюються, отже, знайти компе�
тентну людину, яка б надала студентам ви�
черпну інформацію, справді важко. Ми самі
мусили стежити за кінцевими термінами скла�
дання заявок, вникати у всякі формальності.
Наступний абсурд — оцінювання за систе�
мою ECTS. Крім цього європейського обміну
балами, кожен студент повинен також отри�
мати оцінки та здати обов’язкові для семес�
тру, протягом якого вони перебували на об�
міні, предмети. 

Інша проблема — фінансова: стипендії не
вистачає на проживання. Студентка політо�
логії Люблінського університету Марії Кюрі�
Склодовської Магдалена Войтонь була на
обміні в Данії в Університеті Роскілд. Вона
зізнається, що стикнулася з фінансовими проб�
лемами. Незабаром після приїзду виявилося,
що вартість життя в цій скандинавській кра�
їні досить висока. Отриманий грант був у
межах 270–350 євро на місяць, а перше, що
вимагалося — заплатити за гуртожиток. Прак�
тика показує, що треба мати власні кошти.
Розмір стипендії в рамках Еразмус�Мундус за�
лежить від держави, до якої їдеш. Програма
не фінансує перебування цілком, стипендія
має на меті вирівнювання фінансових мож�
ливостей між претендентами з більше й мен�
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ЕРАЗМУСKМУНДУС — ЦЕ ЄВРОПА 
НА ВІДСТАНІ ВИТЯГНУТОЇ РУКИ «Євробюлетень»
неодноразово писав про освітню програму Європейського Союзу ЕразмусKМундус, 
розповідав про її учасників та їхні враження від навчання в ЄС. Сьогодні ж пропонуємо
вашій увазі погляди й розповіді польських студентів, які брали участь у цій програмі.
Статтю написала волонтерка Європейської волонтерської служби Катажина ЗАБРАТАНСЬКА.

Липень 2009 року, українські учасники програми ЕразмусCМундус після семінару 
у Представництві ЄС в Україні.
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ше розвинутих країн, отже, покриває лише
частину коштів на навчання. Для студентів із
Західної Європи фінансове питання не ста�
новить надто великої проблеми, вони не від�
чувають економічної різниці, ціни в їхніх краї�
нах подібні. Але для студентів з держав Цен�
тральної та Східної Європи і тих, що не в зо�
ні євро, різниця є очевидною.

Однак різниця проявляється не лише у
матеріальних питаннях. Учасники Еразмус�
Мундус говорять також і про відмінності в
методиках навчання. Аніта Чехомська заува�
жує, що ті, хто провадив навчання в Берлі�
ні, старалися насамперед схилити студентів
до дискусії. Магдалена Войтонь додає, що
часом у її навчанні переважав так званий
проектний метод. 

— Заняття досить специфічні, бо трива�
ють до кінця квітня і в кінці, залежно від
правил даного департаменту, необхідно на�
писати протягом 48 годин ессе на підставі
трьох запитань, отриманих електронною пош�
тою. Втім, кожен департамент має різні пра�
вила. Завданням може бути захист малого
проекту, який пишеш індивідуально.

Іншими формами заліків були презента�
ції, про які розповіла Анна Гжибовська. Сам
рівень навчання студенти оцінюють досить
високо. Водночас підкреслюють, що якість
його в Польщі аналогічна, а інколи навіть
вища. «Вважаю, що рівень навчання у Поль�
щі є таким само високим, як і у країнах
Європейського Союзу, а іноді навіть вищий.
Хоча часом ми все ще боремося з ком�
плексом провінції Європи. Водночас фак�
том є те, що студенти з західних держав
мають більші можливості, особливо якщо
йдеться про фінансові умови», — коментує
Анна Гжибовська. 

Незважаючи на ці недоліки, студенти від�
значають переваги суспільно�культурних сто�
сунків. Аніта Чехомська вважає цінним те,
що можна пізнати різні погляди на певні
суспільні та історичні питання. Анна Гжибов�
ська згадує допомогу, яку надає сторона,
що приймає, в адаптації студентів до нових
умов, а також у знайомстві з іншими учас�
никами обміну.

— Передусім людина вчиться відкритості
до нової культури, зовсім нових людей та їх�

ніх звичок, — каже Анна Гжибовська. — До�
лаючи мовні бар’єри, вчиться також давати
собі раду в нових, екстремальних ситуаціях.
Еразмус�Мундус це чудова пригода, і не ли�
ше з огляду на можливість підвищення про�
фесійної кваліфікації. Вона засвідчує, що две�
рі до Європи відкриті, що вона є на відстані
простягнутої руки. 

Водночас, кажуть її учасники, варто пам’ята�
ти про кілька речей.

— Насамперед слід уважно читати отри�
ману інформацію й пильнувати терміни по�
дачі заявок, — каже Аніта Чехомська. — Важ�
ливо також мати власні кошти, оскільки
стипендія не покриє повністю вартість виїз�
ду за кордон на навчання й перебування в
іншій країні. Раджу також відвідувати не ли�
ше паби й дискотеки, а й інші цікаві місця.
Варто насамперед дізнатися щось цікаве
про місце, куди їдеш, його історію та куль�
турне життя.

У будь�якому разі, Еразмус�Мундус — це
можливість отримати неповторний досвід,
тому варто відкинути будь�які побоювання й
спробувати. 

«ЗНАННЯ Є КЛЮЧЕМ ДЛЯ ВИХОДУ З КРИЗИ»
15 лютого Комісар ЄС з питань освіти, культури, багатомовності та молоді 
Андрулла ВАССІЛІУ виступила на засіданні профільної Ради ЄС. Її промова стосувалася
соціальноKекономічних перспектив 2020 року.

Внаслiдок кризи ми втратили велику кiлькiсть робочих мiсць. НоC
ві насамперед виникають у сферах, де потрібна вища кваліфікація.
Очікується, що 2020 року 35% усіх робочих місць потребуватимуть
високої кваліфікації працівників порівняно з 29% сьогодні, тобто —
на 16 млн робітників з високою кваліфікацією більше.

Крім цього, кількість робочих місць з середньою кваліфікацією
збільшиться на 4 мільйони, їхня частка залишиться на сьогоднішньо�
му рівні — 50%. А от чисельність низькокваліфікованих працівників
буде скорочуватися.

Саме знання є ключем для виходу з кризи та створення сталої
соціально�орієнтованої ринкової економіки. Тому освіта буде життє�
во важливою частиною нашої стратегії. Короткострокові заходи зі
стримування безробіття треба буде поєднувати зі структурними ре�
формами, які підготують наші суспільства до довготермінових вик�
ликів, таких як старіння населення, зміни клімату або ризики соці�
ального відчуження. Як уже зазначила Єврокомісія в оприлюднених
минулого листопада матеріалах для широких консультацій, ця стра�
тегія тісно зав’язана на знаннях і ключовій ролі освіти, інновацій,
креативності та досліджень.

З одного боку, ми потребуватимемо поглиблення інтелектуаль�
ної бази нашої економіки, щоб конкурувати з рештою світу. З бо�
ку іншого, треба буде досягти того, щоб наші громадяни могли
безперервно навчатися й удосконалюватися, були затребуваними
на ринку праці й відігравали активну роль у суспільстві взагалі.
Щоб досягти цих амбітних цілей, необхідно більшого, ефективні�
шого та цільового інвестування.

Базисом для нашого співробітництва у цій сфері є Стратегія з ос�
віти та тренінгів, яку Рада ЄС ухвалила у травні минулого року. Але
нам треба вкорінити ці пріоритети в загальну стратегію ЄС з еконо�
мічного та соціального розвитку до 2020 року.

Досягнення сталого зростання та соціального залучення вимагає
спільного випрацювання порядку денного, який ставить у центр ува�
ги європейських громадян. Якість освіти та тренінгів може відіграти
в цьому велику роль. Однією з цілей майбутньої Стратегії–2020 має
бути отримання вигоди від потенціалу освіти та тренінгів з кінцевою
метою створення сталих економіки та суспільства.



РЕАЛЬНИЙ ВВП СОЮЗУ ПОЧАВ ЗРОСТАТИ ЗНОK
ВУ У ТРЕТЬОМУ КВАРТАЛІ 2009 РОКУ, ЗАK
ВЕРШИВШИ ТАКИМ ЧИНОМ НАЙДОВШУ Й
НАЙГЛИБШУ РЕЦЕСІЮ В ІСТОРІЇ ЄС. Винят�
кові антикризові заходи, які були запровад�
жені на союзному рівні, зіграли важливу
роль в поверненні економіки до нормально�
го стану. 

Відповідно до останніх оцінок Єврокомі�
сії, економічна ситуація в ЄС загалом за�
лишається стабільною. Брюссель прогно�
зує цьогорічне зростання ВВП на рівні 0,7%
— і в ЄС у цілому, і в зоні євро. Прогно�
зована інфляція складає 1,4% в ЄС і 0,7%
в єврозоні. 

— Відновлення економіки Євросоюзу ма�
теріалізується, але воно досі крихке, — зая�
вив Комісар ЄС з економічних і монетарних
справ Оллі Рен. — Повернення її на твердий
і сталий ґрунт повинно бути нашою пріори�
тетною метою. Для цього нам треба працю�
вати на двох фронтах: економічного віднов�
лення й зміцнення державних фінансів. Це
необхідно для сталого розвитку і створення
нових робочих місць. 

Оприлюднені Єврокомісією нові прогнозні
цифри були вираховані за оновленими показ�
никами найбільших країн Євросоюзу — Фран�
ції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іс�
панії. Разом вони дають близько 80% ВВП ЄС. 
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У 2009 РОЦI IНФЛЯЦIЯ В ЄС СКЛАЛА 1,7%

ЕКОНОМІКА ПРОДОВЖУЄ ПОСТУПОВО 
ВІДНОВЛЮВАТИСЯ Економіка Євросоюзу поступово відновлюється, але все
ще перебуває у важкій ситуації. Такий висновок містить чергова проміжна доповідь Єврокомісії.

Зростання (зменшення) ВВП в ЄС і в зоні євро.

Євростат оприлюднив дані щодо інфляції
в Євросоюзі за минулий рік. Незважаючи на
кризу, ситуація з подорожчанням залишила�
ся стабільною. Найбільший рівень інфляції за�

фіксовано в Угорщині, Румунії та Польщі.
Найсуттєвіше впливали на середній рі�

вень інфляції подорожчання транспортних пос�
луг (4,9%), алкоголю й тютюну (4,6%), тоді

як продукти в ЄС подешевшали за рік на 1,2%,
так само як комунікаційні послуги (�0,9%) та
одяг, помешкання й відпочинок (�0,3%).

В Україні інфляція за 2009 рік склала 12,3%.

Країна Інфляція 
(січень 2009 — січень 2010) % Країна Інфляція 

(січень 2009 — січень 2010) %

ЄС–27 1,7 Словаччина �0.2 

Бельгія 0.8 Фінляндія 1.6 

Німеччина 0.8 ЄС–16 (зона євро) 1.0

Ірландія �2.4 Болгарія 1.8

Греція 2.3 Чехія 0.4 

Іспанія 1.1 Данія 1.9 

Франція 1.2 Естонія �1.0 

Італія 1.3 Латвія �3.3 

Кіпр 2.5 Литва �0.3 

Люксембург 3.0 Угорщина 6.2 

Мальта 1.2 Польща 3.9 

Нідерланди 0.4 Румунія 5.2 

Австрія 1.2 Швеція 2.7 

Португалія 0.1 Велика Британія 3.5 

Словенія 1.8 

прогноз
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— Електричні машини є шансом для єв�
ропейської промисловості, — заявив міністр
промисловості Іспанії Мігель Себастьян. —
Їх виробництво потягне за собою розвиток но�
вих технологій, інноваційну активність, ство�
рення якісних робочих місць, можливості
збільшення експорту, зростання енергоефек�
тивності та енергозбереження, контроль за ви�
кидами СО2 та зменшення залежності від наф�
ти та нафтопродуктів.

За ініціативою Іспанії Європейська Комісія
вже у травні має надати на розгляд країн�
членів спільну стратегію щодо виробництва
електромобілів в ЄС. Також Мадрид добива�
ється включення цього питання до економіч�
ної стратегії Союзу на наступні 10 років, так
званого Порядку денного–2020. У цьому Іс�
панію підтримує найпотужніша автомобіле�
будівна країна ЄС — Німеччина. 

Однак на шляху до втілення «електромо�
більних» планів ЄС існує чимало перепон. На
сьогодні відрізняються, інколи дуже суттєво,
національні плани з виробництва електромо�
білів. У різних країнах використовують різні
технології, часто несумісні між собою. За�
гальновідомими проблемами є також налагод�
ження сервісу та пунктів для заряджання елек�
тромобілів — так званих електроколонок. 

Свої застереження мають і екологічні ор�
ганізації. Вони зауважують, що виробництво
електромобілів має бути інтегрованою части�
ною так званої «розумної» електросистеми,
яка б генерувала енергію з поновлювальних
джерел, наприклад вітру. Бо ж якщо елек�
тромобілі заряджатимуть електрикою, яку
вироблятимуть традиційним способом із наф�
топродуктів чи вугілля, довкілля зазнає від

цього лише шкоди. Зміни потребує й зако�
нодавство ЄС, яке регулює викиди СО2 від
автомобілів.

Усі ці питання міністри і обговорили в
лютому у Сан�Себастьяні. Тепер слід чекати
травня. Тоді Єврокомісія представить доку�
мент, в якому й мають бути дані відповіді на
всі непрості питання, пов’язані з виробниц�
твом в ЄС електромобілів.

РОЗПОЧАТО КОНСУЛЬТАЦIЇ З ПИТАННЯ 
ЗАХИСТУ ЛIСIВ Європейська Комiсiя розпочала широкi консультацiї щодо захисту
європейських лiсiв з огляду на потребу боротьби зi змiнами клiмату. На її сайтi розмiщено так
звану Зелену книгу з пропозицiями щодо вироблення вiдповiдної полiтики. Тепер Брюссель
чекає на вiдгуки вiд державKчленiв, iнституцiй ЄС та iнших причетних до цiєї справи структур.

У ЗЕЛЕНIЙ КНИЗI ВИПИСАНО ГОЛОВНI ВИКK
ЛИКИ, ПЕРЕД ЯКИМИ ПОСТАЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКI
ЛIСИ, ПРЕДСТАВЛЕНО IСНУЮЧI МЕХАНIЗМИ
ЇХ ЗАХИСТУ Й ПIДНЯТО НИЗКУ ПИТАНЬ ЩОK
ДО ВИРОБЛЕННЯ ПОДАЛЬШОЇ ПОЛIТИКИ. Кон�
сультації триватимуть до 31 липня. 

Площа лісів у Євросоюзі — близько 176
млн гектарів, або понад 42% всього суходо�
лу, і вони продовжують ширитися. Ліси в ЄС

становлять 5% усіх лісів планети. Вони роб�
лять значний внесок у нейтралізацію в атмос�
фері СО2. Водночас Єврокомісія наголошує,
що втрата лісів на планеті — особливо у кра�
їнах, що розвиваються — та інші зміни у ви�
користанні земель «відповідальні» за 12–15%
загальносвітової емісії двоокису вуглецю.

— Будучи величезним сховищем вуглецю,
ліси відіграватимуть надзвичайно важливу роль

у стримуванні глобального потепління нижче
2°C порівняно з доіндустріальним періодом, —
заявила Комісар ЄС з кліматичних дій Конні
Гедегаард. — Забезпечення того, щоб євро�
пейські ліси могли продовжувати виконувати
всі їхні функції, є суттєвим для кліматичної
стратегії Євросоюзу. Нинішні дебати дуже вчас�
ні. Їхній результат допоможе ЄС створити ефек�
тивну політику щодо лісів та клімату.

ЄВРОСОЮЗ РОЗВИВАТИМЕ ВИРОБНИЦТВО 
ЕЛЕКТРОМОБIЛIВ Європейський Союз нацiлюється на розвиток 
виробництва електромобiлiв. У лютому в iспанському мiстi СанKСебастьян вiдбулися
присвяченi цьому неформальнi переговори мiнiстрiв промисловостi країнKчленiв ЄС, 
скликанi головуючою в Союзi Іспанiєю. 

На таких електромобілях пересувалися учасники саміту «великої вісімки», 
який пройшов у липні минулого року в італійському місті Аквіла.



ЗГIДНО З НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, З 1
ЛИПНЯ 2010 РОКУ ЦЕ ЛОГО БУДЕ ОБОВ’ЯЗK
КОВИМ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ НА ВСIХ УПАКОK
ВАНИХ ОРГАНIЧНИХ ПРОДУКТАХ, ЯКI ВИРОБK
ЛЯЮТЬСЯ В БУДЬKЯКIЙ КРАЇНI СОЮЗУ Й ВIДK
ПОВIДАЮТЬ НЕОБХIДНИМ СТАНДАРТАМ.

На конкурс було надіслано близько 3500
робіт. Міжнародне журі відібрало три кра�
щих, які були виставлені на сайт змагання
www.ec.europa.eu/organic�logo. Після цього про�
тягом двох місяців кожен мешканець ЄС міг
проголосувати за один з трьох варіантів. За�

вершилося онлайн голосування 31 січня. 
За лого Душана Миленковича під назвою

«євролисток» проголосували близько 130 ти�
сяч європейців — 63% всіх, хто взяв участь
у голосуванні. У липні у Брюсселі відбудеть�
ся урочиста церемонія нагородження пере�
можців конкурсу, яку організовує Генеральний
директорат Єврокомісії з сільського господарс�
тва та розвитку сільських територій. Душан
Миленкович отримає за перемогу 6 тисяч
євро, срібний і бронзовий призери — по
3,5 і 2 тисячі євро відповідно.

З 1 березня оператори мобільного зв’язку
Євросоюзу зобов’язані пропонувати своїм
клієнтам ліміт на роумінг. Таким чином ЄС
прагне вберегти споживачів від так званого
«рахункового шоку» — коли людині прихо�
дять до сплати величезні суми за користу�
вання мобільним телефоном в іншій країні ЄС.

Необумовлений ліміт становить 50 євро. Як�
що людина бажає змінити цю суму, вона
повідомляє оператора — зробити це пот�
рібно до 1 липня цього року. Новий меха�
нізм простий: якщо клієнт перевищує свій
ліміт, йому автоматично відключають пос�
лугу роумінгу. Перед цим, коли використа�
но 80% суми, надходить попередження. 

У своєму повідомленні про нововведення
Єврокомісія наводить реальні приклади «ра�
хункового шоку». Торік один з німецьких
громадян, який, перебуваючи у Франції,
проглядав через мобільний телефон теле�

передачі, отримав чек на 46 тисяч євро.
Інший випадок — студенту з Великої Бри�
танії надійшов рахунок на 9 тисяч євро
після його місячного навчання в іншій
країні ЄС.

— Захист проти «рахункового шоку» є ко�
рисним кроком у напрямку побудови дові�
ри споживачів щодо використання мобіль�
них телефонів для виходу в Інтернет під
час подорожей всередині ЄС, — заявила
Віце�президент Єврокомісії Неелі Крус, яка
відповідає за питання цифрових техноло�
гій. — Така довіра є суттєвою для того, аби
люди та бізнес користувалися всіма можли�
востями, які надає мережа.

З а х и с т  с п о ж и в а ч і в
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БЕЗПЕКА ДIТЕЙ В ІНТЕРНЕТI: ЄВРОКОМIСIЯ
СПIВПРАЦЮЄ З СОЦIАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
У Євросоюзi вже традицiйними стали Днi безпечного Інтернету — їх проводять у лютому.
Особлива увага придiляється перебуванню дiтей i молодi у всесвiтнiй павутинi. 

Згідно з опитуваннями, 75% дітей в ЄС віком
від 6 до 17 років уже мають доступ до Інтер�
нету, а 50% 10�річних користуються мобільним
зв’язком. Водночас 60% батьків у Європі зане�
покоєні тим, що їхня дитина може стати жер�
твою віртуального «грумінгу» (спілкування до�
рослої людини з дитиною з метою скоєння
сексуального насильства), а 54% побоюються,
що їхніх дітей можуть залякувати в Інтернеті.

Рада Євросоюзу ще у грудні 2008�го зат�
вердила програму «Безпечніший Інтернет»

на період із 2009 до 2013 року. Вона спря�
мована на боротьбу з «грумінгом» і заляку�
ванням через удосконалення програмного за�
безпечення в Інтернеті та мобільних техно�
логій, підвищення їхнього рівня безпеки. 

Європейська Комісія намагається послі�
довно цього досягти. У центрі уваги Дня
безпечного Інтернету–2010 була роль соці�
альних мереж у досягненні безпеки спілку�
вання в Інтернеті для дітей. Ще у квітні 2008
року за ініціативою Брюсселя було розпоча�

то відповідну кампанію, участь в якій бе�
руть Інтернет�фірми, неурядові організації,
дослідники. В результаті 20 головних соці�
альних мереж в Європі взяли на себе зо�
бов’язання щодо безпеки дітей через підпи�
сання Принципів із безпечнішого користуван�
ня соціальними мережами в ЄС у лютому
2009 року. Серед підписантів — Facebook,
Google/YouTube, Yahoo!Europe, MySpace та ін�
ші. Єврокомісія пильно моніторить імплемен�
тацію цієї угоди.

ВИЗНАЧЕНО ЛОГОТИП ОРГАНIЧНИХ ПРОДУКТIВ
Студент з Нiмеччини Душан Миленкович перемiг у конкурсi на створення логотипу органiчних
продуктiв ЄС. Змагання влаштувала Єврокомiсiя. 

ЗАПРАЦЮВАВ МЕХАНIЗМ ОБМЕЖЕННЯ ВАРТОСТI МОБIЛЬНОГО РОУМIНГУ
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— Чергове виділення фінансування по�
казує, що Європа опікується гуманітарни�
ми проблемами. ЄС відповів швидко і сут�
тєвими ресурсами на трагедію Гаїті. Нові
рішення засвідчують нашу незмінну відда�
ність підтримці найуразливіших людей в
інших частинах світу, — заявила Комісар
ЄС з міжнародного співробітництва, гума�
нітарної допомоги та врегулювання криз
Крісталіна Георгієва. — Наша допомога є
надзвичайно важливою в гуманітарних «га�
рячих точках» від Афганістану до Судану і
від Сахеля до Близького Сходу. Життя міль�

йонів людей у світі залежить від міжна�
родної допомоги. Є багато причин гумані�
тарних криз: природні катастрофи, такі як
землетруси, посухи й повені, а також кон�
флікти, епідемії, бідність, хронічна неза�
безпеченість продовольством. Гуманітарна
допомога є надзвичайно важливою у поря�
тунку життів і зменшенні страждань людей
до того, як будуть віднайдені довгостроко�
ві рішення. Вона спрямована на тих, хто най�
більше цього потребує, незалежно від їх�
ньої національності, релігії, політичних впо�
добань або етнічного походження. 

Загалом бюджет Єврокомісії на гумані�
тарну допомогу на 2010 рік складає понад 800
млн євро. У разі важких і непередбачуваних
ситуацій вона може брати гроші з резервно�
го фонду, як от у випадку виділення допо�
моги Гаїті та Чилі.

Нині ЄС продовжує активно допомагати у
відбудові Гаїті. На початку березня цю країну
відвідали Високий представник з питань спіль�
ної зовнішньої та безпекової політики Кетрін
Ештон та Комісар ЄС з міжнародного співро�
бітництва, гуманітарної допомоги та врегу�
лювання криз Крісталіна Георгієва.

ЄВРОКОМIСIЯ УХВАЛИЛА ЧЕРГОВI РIШЕННЯ 
ЩОДО ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ Протягом лютого —
першої половини березня Європейська Комiсiя ухвалила низку рiшень щодо видiлення понад 
375 млн євро для гуманiтарних операцiй в Африцi, Азiї та Латинськiй Америцi. 
Цими коштами розпоряджається Департамент Єврокомiсiї з гуманiтарної допомоги (ECHO).

ЄС ДОПОМАГАЄ ЧИЛІ 
У КIНЦI ЛЮТОГО ПОТУЖНИЙ ЗЕМЛЕТРУС СТАВСЯ У ЛАТИНОАМЕРИK
КАНСЬКIЙ КРАЇНI ЧИЛI. ЗАГИНУЛО БЛИЗЬКО 800 ОСIБ, УСЬОГО
СТИХIЯ ЗАЧЕПИЛА ПОНАД 2 МIЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ. БУЛО СЕРЙОЗНО
ПОШКОДЖЕНО 500 ТИСЯЧ БУДИНКIВ.

Попередні здійснені американськими експертами розрахунки
засвідчили, що для подолання наслідків землетрусу потрібна сума
в 15–30 млрд доларів США, що становить 15% річного ВВП Чилі.
Євросоюз серед інших держав і організацій відразу ж заявив про
намір допомогти цій країні. Першим кроком було виділення 3 млн
євро невідкладної допомоги. Було також активовано Механізм ци�
вільного захисту ЄС внаслідок запиту про міжнародну допомогу,
отриманого від чилійської влади. Коли роботу над цим номером
журналу було закінчено, в Євросоюзі розробляли подальші кроки
з допомоги постраждалій країні.

Кошти, виділені Єврокомісією за останній час, розподілено таким чином

Країна чи регіон, яким виділено 
гуманітарну допомогу

Сума  допомоги 
(млн євро)

Країна чи регіон, яким виділено 
гуманітарну допомогу

Сума допомоги 
(млн євро)

Судан 114 Колумбія 12

Близький Схід 58 Центральноафриканська Республіка 5

Демократична Республіка Конго 45 Бурунді (і для біженців у Танзанії) 15

Афганістан 33 Філіппіни 5

Чад 28 Збільшення потужностей агенцій ООН 15

Сахель (тропічна савана між північною
Сахарою і африканським регіоном Судан) 20 Спеціальний гуманітарний авіасервіс 

(ECHO Flight)  для регіону суб�Сахари 8,1

Бірма/Муанмар (і для біженців у Таїланді) 17, 25



Найбільше заробітчани переказали грошей
з Іспанії — 7 млрд 840 млн. Півтора мільярди
з них було вислано громадянами інших держав
ЄС, які працюють в Іспанії. 6 млрд 350 млн

попрямували до третіх країн. Очевидно, досить
значна частка — до України, адже в Іспанії
працюють багато українських громадян.

Стійкою є тенденція до збільшення потоку

грошей від трудових мігрантів. У 2004 році
ця сума становила 19,4 млрд євро, у 2005�му
— 23,7 мільярда, у 2006�му — 28,4 мільярда,
в 2007�му — 31,3 млрд євро. 

с — конфіденційні дані (країна не оприлюднює обсяги грошових потоків трудових мігрантів);
* — сукупна цифра для ЄС–27 включає конфіденційні дані, а щодо країн, які не надали даних взагалі, вони є орієнтовними;
: — даних немає.

С т а т и с т и к а
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ТРУДОВI МIГРАНТИ ВИСЛАЛИ З ЄС МАЙЖЕ 
32 МIЛЬЯРДИ ЄВРО Євростат оприлюднив данi щодо коштiв, висланих
2008 року додому трудовими мiгрантами, що працюють у країнах ЄС. Загальна сума сягає
близько 32 млрд євро. 71% цих коштiв було вислано за межi Євросоюзу до третiх країн.

Всього Надіслано грошей до інших країн ЄС Надіслано грошей до третіх країн

ЄС–27 * 31 780 9 300 22 480

Бельгія 400 40 360

Болгарія 20 10 10

Чехія 380 50 320

Данія c c c

Німеччина 3 120 1 000 2 120

Естонія 0 0 0

Ірландія c c c

Греція c c c

Іспанія 7 840 1 500 6 350

Франція 3 400 1 230 2 170

Італія 6 380 1 220 5 170

Кіпр 80 50 20

Латвія 0 0 0

Литва 370 140 230

Люксембург 70 50 20

Угорщина 90 40 50

Мальта 0 0 0

Нідерланди 730 100 630

Австрія 830 460 370

Польща 20 10 10

Португалія 580 80 500

Румунія 240 140 100

Словенія 0 0 0

Словаччина c c 10

Фінляндія 20 10 10

Швеція 20 0 20

Велика Британія : : :

Обсяг коштів, висланих з країн ЄС трудовими мігрантами (2008 рік)
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— Існує поширене уявлення, що східна часC
тина України «менш європейська» на відміну
від західної чи центральної. Чи існує через
це певна специфіка у роботі вашого центру,
зокрема щодо євроінтеграції України?

— Все залежить від того, що ми розумі�
ємо під «європейськістю». Якщо говорити
про географію, то дійсно, східні регіони Ук�
раїни більш віддалені від інших європейських
країн і традиційно мають більше зв’язків із
сусідньою Росією. Віддаленість є найбіль�
шою перепоною для безпосередніх контактів
між людьми, а відсутність прямого спілку�
вання призводить до різних поглядів на жит�
тя, світ, формує різне сприйняття навколиш�
нього середовища. У людей обмаль шансів
для пошуку спільних або подібних поглядів,
звідси і уявлення про меншу «європейськість».
Українці на сході мало знають про українців
на заході, не кажучи вже про поляків, угор�
ців, французів, португальців. 

Якщо ж говорити з точки зору відомого
девізу ЄС «єдність в різноманітності», то мен�
ша «європейськість» є дуже суперечливою.
Хочемо ми того чи ні, але східна частина Ук�
раїни є частиною Європи, яка відрізняється
своїми традиціями, звичаями, поглядами, цін�
ностями. Європейські цінності тут не відки�
дають — можливо, їх розуміють інакше. 

Тому єдиною специфікою роботи у сфері
європейської інтеграції є створення можли�
востей для безпосередніх контактів між людь�
ми як з різних регіонів України, так і з інших
країн Європи. Тільки в цьому випадку гро�
мадськість зможе отримати більш�менш об’єк�
тивну інформацію про Європу, Європейський
Союз та європейську інтеграцію. Інформа�
цію, позбавлену політичних домішок та за�
барвлень. 

— Чи існує якась цивілізаційна різниця
між молоддю — скажімо, донецькою та львівC
ською?

— Недавно спостерігав за молодими
людьми в одній із львівських кнайп. Можу
сказати, що єдиною їхньою відмінністю від
однолітків з Донецька є те, що вони роз�

мовляли українською. А ще так само недав�
но я працював з молодими людьми з Поль�
щі, Німеччини та Франції. Як в Донецьку,
Львові, Києві, так і у Гданську, Любліні, Вроц�
лаві, Бранденбурзі інтереси та потреби мо�
лоді однакові. Тому не варто шукати різни�
цю між молодими людьми з Донецька та
Львова. Натомість треба шукати щось спіль�
не, створювати можливості для постійного
спілкування та співпраці. Тоді у країні не
буде стояти питання відмінностей сходу і
заходу, а буде спільний пошук шляхів
розв’язання спільних проблем та задово�
лення спільних потреб. 

— Наскільки велике прагнення донецької
молоді чи молоді вашого регіону загалом
до європейських цінностей, до більшого пізC
нання Європи? В чому воно проявляється?

— Безперечно, існує прагнення молодих
людей дізнаватися про ЄС і про Європу в
цілому. Дуже важко сказати, наскільки во�
но велике, оскільки не знаю, чим його мож�
на виміряти. Можливо, кількістю заявок на
участь у навчальних заходах на європей�
ську тематику, але тоді треба брати до ува�
ги й кількість молодого населення в кож�
ній з областей, можливо й інші фактори.
Наприклад, у всеукраїнському конкурсі з
європейської інтеграції «EUROPA NOSTRA»
(www.europanostra.info), який фінансувався
Євросоюзом, взяло участь найбільше лю�
дей з Донецької, Вінницької, Полтавської, Лу�
ганської та Львівської областей, а у Всеук�
раїнському фотоконкурсі «Молодь у дії —
Україна» (www.yia.org.ua) найактивнішою бу�
ла молодь із Львівської і Волинської областей
та Києва. Щодо участі в інших програмах і
проектах ЄС або присвячених європейській
тематиці, інтерес до них постійний. Інша
річ, це відмінність у способі пізнання. Тут
мимоволі повертаюся до питання відмін�
ностей. Європейці більш схильні до кри�
тичного мислення, пошуку інформації, її ана�
лізу і напрацювання власних висновків, бу�
дування власної думки. Натомість молодь,
як і старші люди, на сході і в центрі Укра�

їни часто шукає собі авторитети. Вони швид�
ше схильні прийняти чужу думку, ніж ви�
робити свою. А це відкриває величезні мож�
ливості для маніпуляцій та надання непов�
ної, викривленої інформації. 

— Як оцінюєте співробітництво України і
Євросоюзу в тому, що стосується молоді?
Що можна було б покращити або додати до
нього?

— Якщо йдеться про співпрацю на між�
державному рівні, то треба віддати належне
Євросоюзу та державам�членам за ті можли�
вості, що надаються для співробітництва в мо�
лодіжній сфері. Не можу не згадати програ�
му ЄС «Молодь у дії», завдяки якій з кож�
ним роком все більше молодих людей з Ук�
раїни отримують змогу зустрічатися та спіл�
куватися зі своїми однолітками як у нашій кра�
їні, так і в країнах ЄС. Програма також від�
криває величезні можливості для підвищен�
ня професійних навичок людей, які працю�
ють з молоддю. Завдяки навчальним прог�
рамам ЄС та держав�членів молоді люди ма�
ють можливість отримувати освіту в євро�
пейських університетах, займатись науковою
діяльністю. Прикро, визнавати, що з боку
України таких ініціатив не існує. Принаймні
ні мені, ні моїм колегам вони невідомі. 

«НЕ ВАРТО ШУКАТИ РIЗНИЦЮ МIЖ МОЛОДИМИ 
ЛЮДЬМИ З ДОНЕЦЬКА ТА ЛЬВОВА» Донецький
молодiжний дебатний центр є iнформацiйноKметодичним центром для школярiв, студентiв,
викладачiв рiзних освiтнiх закладiв та широкого кола молодi, лiдерiв громадських
органiзацiй та iнших структур Донецької та Луганської областi. Серед iншого, органiзацiя
постiйно реалізує проекти, що мають вiдношення до європейської iнтеграцiї. 
На кiлька запитань «Євробюлетеня» вiдповiв Андрiй Донець — координатор проектiв ДМДЦ
та iнформацiйний представник програми ЄС «Молодь у дiї» в Українi. 



В УКРАЇНI У БЕРЕЗНI СТАРТУВАВ ЧЕРГОВИЙ
ПРОЕКТ «ЄВРОПА В ЧЕМОДАНI». Його спiль�
но реалізують Фонд Конрада Аденауера, Фонд
Роберта Боша, Європейська академія Берлі�
на та польська Фундація Роберта Шумана.

Участь у проекті беруть молоді люди 20–30
років. Суть його така: чотири польсько�німець�
ко�українські групи по шість осіб у кожній про�
тягом тижня подорожуватимуть Україною і зус�
трічатимуться з однолітками із українських уні�
верситетів, молодіжних клубів та неурядових
організацій. Дискусії стосуватимуться тем Єв�
ропи та Євросоюзу.

— Ми вже проводили подібні акції у 2008
та 2009 роках, — розповіла «Євробюлете�
ню» координатор проектів Представництва
Фонду Конрада Аденауера в Україні Вір�
джінія Дронова. — Але тоді були інші фор�
мати. З «Європою в чемодані» їздили екс�

перти з питань Євросоюзу, люди старшого
віку, і це була одна велика група. Але то�
рік під час поїздок Донеччиною ми зрозу�
міли, що з молодими людьми на таких зус�
трічах мають говорити їхні ровесники. У
нас в групі був хлопець із Німеччини —
було дуже помітно, наскільки легко відбу�
вається спілкування між ним і українськи�
ми однолітками.

Вісім українських учасників акції були ві�
дібрані на конкурсній основі. Поїздки україн�
сько�польсько�німецьких груп пройдуть у квіт�
ні�травні. А у червні у Варшаві пройде під�
сумковий семінар акції.
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БЕРЛIНСЬКОГО ХУЛIГАНА ЗАСЛАЛИ 
НА ПЕРЕВИХОВАННЯ ДО КИРГИЗIЇ
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛIТНIХ БЕРK
ЛIНСЬКОГО РАЙОНУ НОЙКЕЛЬН ВIДПРАВИЛА
13KРIЧНОГО ХУЛIГАНА НА ПЕРЕВИХОВАННЯ
В ОДНЕ З КИРГИЗЬКИХ СIЛ, ДЕ ВIН ПОВИK
НЕН ЗДОБУТИ НАВИЧКИ СОЦIАЛЬНОГО СПIВK
IСНУВАННЯ.

Як запевняють представники районної
влади, це крайній захід і фактично єдиний
шанс для підлітка виправитися. Попередні
спроби приборкати його не дали жодного
результату. 

За два роки хлопець здійснив більше 100
правопорушень, був помічений у крадіжках,
пограбуваннях та нанесенні тілесних ушкод�
жень. Повідомляється, що його сім’я — бать�
ко, мати і вісім дітей — прибула в Берлін
два роки тому з розташованого в Польщі
наметового містечка для циган. 

У службі у справах неповнолітніх відзна�
чають, що відправка до Киргизії не є екзо�
тичною розважальною поїздкою. Одне з там�
тешніх сільських господарств уже давно ви�

користовується як центр з перевиховання важ�
ких підлітків. Ним керує визнаний на міжна�
родному рівні фахівець. 

Відзначимо, що заслання важких підлітків для
перевиховання в суворих умовах закордону не
є для Німеччини чимось незвичайним. Примі�
ром, 2008 року управління у справах молоді
Гессена відправило 16�річного юнака на дев’ять
місяців до Сибіру, де він оселився в селі Си�
дельниково, куди ще не проникла цивілізація у
вигляді водопроводу, телевізора й телефону. 

СТАРТУВАВ ПРОЕКТ «ЄВРОПА В ЧЕМОДАНІ»

нюється. Усього щороку в проектах SCI бе�
руть участь близько 5000 молодих людей.

Переглянути базу даних міжнародних во�
лонтерських проектів та зареєструватися для
участі в тому, який сподобався, можна за
адресою www.workcamps.info/ua.htm. Проекти
тривають в середньому два�три тижні й зби�
рають 10–15 учасників. Умови проживання до�
сить прості, волонтери готують самостійно, ра�
зом проводять вільний час. Проекти відкриті
для всіх, незалежно від віку, навичок та ква�
ліфікації. В проекті однаково важлива робо�
та й практичні результати і спілкування між

РОЗПОЧАТО НАБIР У ЛIТНI
ВОЛОНТЕРСЬКI ПРОЕКТИ

З 15 березня розпочався набір учасни�
ків в літні проекти Міжнародної громадян�
ської служби (Service Civil International, SCI).
Це одна з найстаріших міжнародних мереж
волонтерських організацій в світі. Вона має
консультаційний статус в ЮНЕСКО та є чле�
ном Європейського молодіжного форуму. До
мережі входить 40 організацій, в тому чис�
лі Міжнародна волонтерська організація
«СВІТ–Україна». 

На початок березня в міжнародній базі
даних служби було вже більше 580 проек�
тів по всьому світу, і вона постійно попов�

учасниками з різних країн — адже це сприяє
кращому розумінню власної культури та ін�
ших культур, подоланню стереотипів. 

Додаткову інформацію можна отримати
також на сайті МВО «СВІТ–Україна» —
www.svitCukraine.org.



Читайте в наступному номері: Європейський Союз оголосив про плани щодо зменшення різниці у зарплатах між чоловіками і жінками — нині 
в середньому вона становить 18% на користь представників сильної статі. На фото: Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і його заступниця Вівіан
Редінг, яка відповідає за питанння юстиції, фундаментальних прав та громадянства. 

Найпопулярнішим потенційним місцем літнього відпочинку європейців є Іспанія: відповідне опитуванння провів Євробарометр. На фото: Барселона, 
одне з найгарніших міст цієї країни.



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейського Союзу в Україні.
Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10, тел. (+380 44) 3908010.    www.delukr.ec.europa.eu, E#mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu 

31 грудня 2001 року. Євро почало надходити в готівковий обіг. 
Його тримають (зліва направо) тодішні Комісар ЄС з питань сільського
господарства, розвитку сільських територій та рибальства Франц Фішлер,
Президент Єврокомісії Романо Проді та Канцлер Австрії Вольфганг Шюссель.

Сфери діяльності Євросоюзу

Єдина європейська валюта — євро
У безготівковий обіг євро (або єдина європейська валюта) було
введено з 1 січня 1999 року, у готівковий — три роки по тому. 

Нині євро є офіційною валютою 16 країн Євросоюзу: Австрії, Бельгії,
Німеччини, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Люксембургу,
Мальти, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Словенії, Фінляндії 
та Франції. Загальна чисельність населення країн єврозони —
понад 320 мільйонів осіб. Євро також в обороті в таких країнах 
як Ватикан, Сан8Марино, Андорра, Чорногорія і деяких інших. 

Перейти на євро планує низка інших країн ЄС. Естонія, Латвія 
і Литва мали намір зробити це в 2009 році, але через економічні
труднощі приєднання до єврозони довелося відкласти мінімум 
на два роки. Так само з причин економічних негараздів 
під питанням залишаються плани інших держав: раніше Болгарія 
й Угорщина планували перейти на євро до 2011 року, Польща —
до 2012, Румунія — до 2014, Чехія — після 2015 року.

Поки що не висловлює бажання перейти єдину європейську валюту
Велика Британія. У Швеції й Данії раніше пройшли референдуми, 
на яких більшість висловилася проти переходу на євро. 

Керує й адмініструє євро Європейський центральний банк (ЄЦБ),
розташований у Франкфурті8на8Майні, а також Європейська
система центральних банків (ЄСЦБ), котра складається 
з центробанків країн8членів єврозони. ЄЦБ є незалежною
інституцією, і йому належить виключне право визначати монетарну
політику в зоні євро. ЄСЦБ займається друкуванням банкнот, 
а також забезпеченням функціонування платіжних систем. 

Жовтень 2008<го. Величезний постер 
у центрі Братислави нагадує про прихід євро 
в Словаччину — вона приєдналася 
до єврозони з 1 січня 2009 року.
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Якість 
євробанкнот
ретельно
контролюють.

Європейський центробанк 
у Франкфурті<на<Майні.

Протягом 
кількох років після
запровадження
євро ціни 
в єврозоні писали
у двох валютах.


