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На святкуванні Дня Європи у Києві. Вгорі: Біля павільону Австрії грали музиканти у вбранні
моцартівских часів. Унизу:  Нідерланди прикрасили свій павільйон картиною "під Рембрандта",
де кожен міг уявити себе у ролі його персонажів. Репортаж про святкування Дня Європи на
Хрещатику читайте, будь ласка, на стор. 24+25. Фото Євробюлетеню
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У травні Європейське співтоварис�
тво, як завжди, відзначало День Євро�
пи. Україна вже четвертий рік пос�
піль також приймає участь у святку�
ванні цієї події.  Цієї весни  програма
акцій на Хрещатику була ще більш
насиченою й яскравою, ніж торік. Ре�
портаж із головної вулиці України
дивіться, будь ласка, на 2�й сторінці
обкладинки "Євробюлетеню" та на
сторінках 24�25. 

Європейська Комісія прийняла
попередній бюджет на 2007 рік.
Значна частина витрат у ньому пла�
нується спрямувати на зростання
економіки країн Європи, зайнятості
її населення та на загальному підви�
щенні конкурентоспроможності Ста�
рого світу при тих викликах, що несе
із собою глобалізація. Тепер цей про�
ект має розглянути Європейський
парламент. 

У нашій постійній рубриці "Єврос�
тат" ми розповідаємо про справи сімей�
ні: в яких країнах ЄС зараз найбільше
вступають у шлюб, а де, навпаки, час�

тіше розлучаються. Також ми наводи�
мо цікаву статистику по регіонах Євро�
пи щодо рівня вироблення продукції
на одного працюючого.

Як завжди, друга половина випус�
ку присвячена Проектам ЄС в Україні:
виконанню проектів твінінгу ("близ�
нюків"), підвищенню рівня громадян�
ської освіти, розбудові суспільства,
допомозі соціально незахищеним
сім`ям та дітям. 

На останній сторінці ми пропонує�
мо читачам "Євробюлетеню" прийняти
участь у вікторині. 

РРееддааккццііяя
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Європейський Союз стає все сильнішим гравцем
на міжнародній арені і розвиває тісніші зв'язки в
усьому світі у пошуках гідної відповіді на виклики
глобалізації. 

Н
авіть найбільші країни ЄС є за

надто малими, щоб упоратися з
цими викликами самостійно. ЄС
створює найкращий механізм

для народів, які проживають на його
території, та країн, що входять до ньо

го, для обговорення умов глобалізації:
захисту їхніх інтересів, сприянню їхнім
стратегічним цілям і посиленню право

вого міжнародного порядку заради
майбутнього. 

Про це у переддень Дня Європи зая

вила Комісар ЄС із питань зовнішніх зно

син і Європейської політики сусідства
Беніта Ферреро
Вальднер. "Незалежно
від того, з якими внутрішніми викликами
нам доводиться стикатися, ми орієнтує

мося на зовнішній світ — задля наших
інтересів, але також і задля інтересів на

ших партнерів, із якими Європейська Ко

місія посилює відносини через свої
представництва за кордоном. ЄС потріб

на справді всесвітня мережа друзів, щоб
гідно зустріти виклики та скористатися
можливостями ХХІ
го століття", —
йдеться у її зверненні.

Сьогодні в ЄС проживають 450
мільйонів громадян, ЄС належить 20%
в обсязі світової торгівлі, Євросоюз ви

робляє одну четверту валового націо

нального продукту світу. 55 тисяч ми

ротворців представляють ЄС за його
межами. ЄС — це 55% світової допо


моги іншим країнам. Відтак, громадяни
ЄС прагнуть дедалі потужнішої зовніш

ньої політики. 

На порядку денному — утвердження
ЄС як найбільшого світового донора роз

витку та гуманітарної допомоги та по

дальший розвиток потенціалу швидкого
реагування ЄС. Це дасть можливість мо

білізовувати допомогу в надзвичайних
ситуаціях і сприяти економічному роз

витку, а також забезпечувати підтримку
ключових цінностей демократії, прав лю

дини, якісного державного управління та
верховенства права.

Пріоритетами ЄС мають стати: по

передження конфліктів і управління
кризовими ситуаціями, сприяння пра


вам і безпеці людини та посилення
ефективності багатосторонньої спів

праці. Іншим важливим пріоритетом
стане консолідація Європейської полі

тики сусідства, яка пропонує східним і
південним сусідам ЄС багато переваг,
які раніше пов'язувалися лише з членс

твом в ЄС, а саме: доступ до внутріш

нього ринку ЄС, участь у програмах ЄС
і співпраця у сфері транспортних і
енергетичних мереж. 

Попри те, що негативні результати го

лосування щодо конституційного дого

вору стали безумовним кроком назад
для європейської інтеграції, ЄС продов

жує підготовку до нового розширення.
"Ми сподіваємося, що Болгарія та Руму

нія приєднаються до ЄС 1 січня 2007 ро

ку, а наші партнери на Балканах і Туреч

чина продовжать працювати над впро

вадженням своїх реформ з перспекти

вою членства в ЄС на меті", — заявила
пані Ферреро
Вальднер. 

ЄС ЗАЯВЛЯЄ ПРО ПОСИЛЕННЯ 
СВОЄЇ ПРОВІДНОЇ РОЛІ 
У МІЖНАРОДНИХ СПРАВАХ

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

Під час святкування Дня Європи на Хрещатику. 
Біля павільйону Представництва Європейської Комісії в Україні. Фото ЄК.
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РОЗШИРЕННЯ ЄС: МИНУЛО ДВА РОКИ
Минуло два роки від найбільшого розширення
Євросоюзу. Досягнуто значних економічних успіхів:
10 нових країн ЄС швидко розвиваються, що дає
можливість ліквідувати розрив із багатшими
сусідами. Але й для останніх збільшення єдиного
ринку ЄС із 75 млн. до 450 млн. мешканців вигідне,
адже воно дає нові можливості розвитку торгівлі
та інвестицій. Важливо також, що розширення
стало рушійною силою модернізації у цілому, і ЄС
може конкурувати з новими потужними світовими
лідерами — Китаєм та Індією.

"Черговий етап об'єднання Європи —
не тільки величезне політичне досягнен

ня, це також економічний успіх, — зазна

чив Комісар ЄС Жоакін Альмунья. — Ми
всі виграли, оскільки громадяни нових
країн ЄС отримали покращення життєвих
стандартів. Ми виграли, бо компанії ЄС
скористалися новими бізнесовими мож

ливостями, підвищили ефективність,
стали більш конкурентноздатними на
світовому ринку".

"Розширення допомагає ЄС своєчас

но вирішувати нові економічні проблеми
світового масштабу, — вважає комісар
ЄС Оллі Рен. — Багато негативних прог


нозів було оприлюднено перед розши

ренням, але жоден із них не справдився.
Ми отримали ясне свідчення економіч

них переваг. Усі країни ЄС мають змінити
негативне ставлення до розширення.
Нам треба надати возз'єднанню Європи
кредит довіри, вона цього заслуговує".

З нагоди дворіччя збільшення Євро

союзу на 10 нових країн
членів Євроко

місія оприлюднила Комюніке під назвою
"Розширення, два роки по тому: еконо

мічні досягнення", у якому йдеться про
економічні перспективи. У нових країнах
ЄС у період 1997
2005 рр. показники
економічного зростання становили в се


редньому 3 % на рік. Цей показник кра

щий, ніж у країн
членів ЄС
15 (у серед

ньому 2,5%). Але рівень безробіття скла

дає 13.4%, тоді як в ЄС
15 цей показник
становив 5.5%. Обсяги торгівлі (експорт
плюс імпорт) сягнули в середньому 93%
від ВВП, порівняно з 55% в ЄС
15.

Частка ЄС
15 у повному обсязі тор

гівлі зросла: від близько 56 % у 1993 ро

ці до 62 % у 2005 році. Нові країни ЄС
10
мають істотні торгові дефіцити, що типо

во для цього етапу економічного розвит

ку, а ці показники зменшуються (близько
3% від ВВП в 2005 році).

ЄС
10 також привернув багато іно

земних прямих інвестицій (FDI) — ¤191
млрд. в 2004 році, або 40 % від повного
ВВП, тоді як такі інвестиції фактично не
існували 10 років тому. Ці цифри дійсно
вражають стосовно ЄС
10, але склада

ють всього 4% від повного обсягу інвес

тицій в ЄС
25. У 2005 році обсяги річних
трансферів збільшилися до істотних
2.1% ВВП в ЄС
10, а це тільки 0,1% річ

ного ВВП у країнах ЄС
15.

Розширення ЄС не створило еконо

мічних проблем і не стало причиною ма

сових потоків міграції із сусідніх країн.
Проте воно призвело до швидкого еко

номічного розвитку ЄС
10. 

Старий і Новий світ: пліч�о�пліч заради успіху
Свобода торгівлі, енергетична безпека та поступ
свободи й демократії є головними умовами
утворення глобальної заможної світової спільноти.

Т
аку думку висловив 29 квітня у
Брюсселі Президент Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу під час
виступу на форумі з трансатлан


тичних викликів у добу глобалізації.
"ЄС та США мають співпрацювати у

всіх цих сферах, — наголосив пан Бар

розу. — Ми мусимо заохочувати по

дальшу співпрацю у галузі науки й тех

нології. Ми мусимо створити стабільну
структуру, яка не заважає, а сприяє по

ширенню найкращих практик і техноло

гій. Ми повинні створити такі ринкові

умови, в яких енергозбереження і чисті
технології є прибутковими".

Пан Баррозу визначив головні
завдання для розвитку співпраці двох
країн на найблиіжче майбутнє. На йо

го думку, такими мають стати узгод

ження позицій з авторського права та
регулювання економіки — в галузі
ринку; в галузі безпеки — боротьба з
тероризмом та поширенням зброї ма

сового знищення. І Америку, і Європу
має також об'єднати боротьба за де

мократію в цілому світі. 

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Фото ЄК.



ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №5, ТРАВЕНЬ, 20066

Н О В И Н И  Є С

ЗАПРОПОНОВАНИЙ БЮДЖЕТ ЄС НА 2007 РІК
Європейська Комісія прийняла 
попередній бюджет на 2007 рік. 
Це перший крок у бюджетній процедурі
перед тим, як бюджет буде остаточно
схвалено Європейським Парламентом.

Н
овий бюджет зосередиться
на економічному зростанні й
прогресі. 11.5 % бюджету —
це фінансування збереження

конкурентоспроможності, майже
15% — підвищення економічного
зростання та зайнятості.

Це перший бюджет, розробле

ний під нову фінансову структуру,
яка вестиме фінанси ЄС до 2013
року. Комісія пропонує витратити в
2007 році ¤126.8 млрд., це на 4.6 %
більше у порівнянні з 2006 роком.

Далія Грібаускайте, Комісар ЄС
із фінансового програмування й

бюджету, зазначила: "Бюджет —
це не тільки сухі цифри. Це точне
відображення політичних цілей ЄС,
стимулювання економічного зрос

тання й зайнятості в конкретних
фінансових термінах. Цей бюджет
може зробити істотний внесок у
збільшення економічної конкурен

тоспроможності Європи".

Більш ніж ¤54 млрд. виділяєть

ся на економічне зростання та зай

нятість. Це на ¤6.8 млрд. більше,
ніж у 2006 році. Таке збільшення
має стратегічне значення, оскільки
фінансуються ключові програми,
наприклад, Інноваційна Програма
(+53% порівняно з 2006 роком),
Транс
європейські мережі (+18%) і
програма "Навчання протягом жит

тя" (+30%).

Запропоновані витрати на збере

ження й раціональне використання

природних ресурсів складуть ¤57.2
млрд., тут збільшення незначне —
на 1.2% порівняно з 2006 роком.

Розвиток сільської місцевості
— ¤12.4 млрд., обсяг фінансування
зріс на 3%, порівняно з 2006 роком.

¤1,174 млрд. планується витра

тити на дотримання прав людини.
У цей перелік входять отримання
громадянства, на підтримку сво

бод, гарантій безпеки. Це на 1.2%
більше, порівняно з 2006 роком.

ЄС інвестує ¤6.7 млрд. у зов

нішні дії, у програми нового поко

ління, наприклад, Програму євро

пейського сусідства й співпраці,
розвитку й економічної кооперації.

¤7 млрд. (5.5% бюджету, стіль

ки ж, як і в 2006 році) асигнується
на адміністративні витрати, зокре

ма, на нові посади, необхідні з ог

ляду на розширення ЄС. 

Зустріч із Папою Римським
5@го травня 2006 року у Ватикані 
Папа Римський Бенедикт XVI зустрівся 
з Президентом ЄК паном Жозе 
Мануелем Баррозу. 

Ц
я приватна аудієнція — істо�

рична подія, адже це перша
зустріч Святого Отця з Прези�

дентом ЄК. Серед іншого, мо�

ва йшла про майбутнє Європи та ді�
алог, що триває між різними євро�

пейськими релігіями та культурами.
Президент Баррозу заявив: "Я

щасливий, що можу представити
Святому Отцю сьогоднішнє об

личчя Європи — втілення миру й
стабільності. Сьогодні Європа
об'єднала 25 країн зі спільними
фундаментальними цінностями і

безперервно прагне до вдоскона

лення через процес діалогу і солі

дарність".

Після аудієнції з Папою Рим

ським Президент Баррозу, якого
супроводжував недавно призна

чений посол ЄК у Ватикані Луїс
Рітто, зустрівся з секретарем Па

пи, архієпископом Джованні Ла

йоло. Ватикан і Євросоюз мають
теплі дипломатичні стосунки, по

чинаючи з 1970 року. Святий
Престол підтримав заснування
Європейського Співтовариства із

самого початку, а понтифік Бене

дикта XVI приділяє велику увагу
європейським справам. 

Далія Грібаускайте, Комісар ЄС із фінансового
програмування й бюджету. Фото ЄК.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу. Фото ЄК.
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ПЛАТІЖНІ КАРТКИ В ЄС 
Бізнес@структури та споживачі країн ЄС 
і досі повною мірою не користуються перевагами
конкурентоздатного внутрішнього ринку ЄС. Згідно
попереднього звіту ЄК, не завжди вони 
не мають змогу розраховуватися електронними
платіжними картками. 

Б
уло опитано багатьох учас

ників ринку, виявлено кілька
потенційних бар'єрів входу
до ринку платіжних карток.

Це технічні бар'єри, методи банків

ських розрахунків, особливості
відповідних мереж та ін.

У липні Комісія оприлюднить
звіт про стан із платіжними картка

ми, зокрема про ситуацію з поточ

ними рахунками та фінансування
невеликих фірм.

Комісар ЄК із питань конкурен

тносі Нілі Кроуз зазначила: "Індус

трія платіжних карток в Європі за

лишається національною, і деякі
місцеві банки перешкоджають роз

витку змагальності. Від цього
страждають споживачі й бізнес
с

труктури. Закон про конкурен

тність та закони в цьому секторі
повинні працювати разом — на
створення кращого середовища
для бізнесу".

Європейська індустрія платіж

них карток досить потужна. Вона за

безпечує платіжні засоби для істот

ної частини споживчих платежів у
Європі. Щорічно в ЄС загалом вико

ристовується 23 мільярди платіж

них карток, за якими проводяться
розрахунки на суму ¤1,350 млрд.

Є історичні причини щодо
бар'єрів для їх функціонування.
Значна частина промисловості діє
виключно на національній основі,
тобто існує 25 окремих ринках все

редині ЄС. Більш широке поле дії
платіжних карток — це ефективні

ші можливості для бізнес
струк

тур, підтримка конкурентоспро


можності та інновацій, зростання
добробуту споживачів. Це кращі
послуги за нижчими цінами. Якщо
всі форми міжнародних платежів
(включаючи платіжні картки) бу

дуть проводитися так само легко й
просто, як місцеві платежі, це збе

реже для економіки ЄС від ¤50 до
¤100 млрд. на рік. 

Є ще один вагомий покажчик
того, що ринок ще не є зовсім кон

курентоздатним. Це великі розбіж

ності в цінах у межах спільного
ринку. В різних країнах різниця оп

лати послуг за картками MasterCard
і Visa може сягати 100%. Прибуток
для бізнес
структур також варію

ється до 500% в межах ЄС
25 для
карток Visa і до 650% для Master

Card. Розмір цих відмінностей вка

зує на те, що ціни в деяких країнах
ЄС могли б бути значно зменшені. 

При використанні карток малі
та середні підприємства платять
більші податки, ніж великі підпри

ємства. Розбіжності сягають 70% і,
очевидно, не виправдані операцій

ними витратами.

Основні перешкоди:

 Структурні бар'єри. Верти


кальна інтеграція багатьох націо

нальних систем платіжних карток
перешкоджає новим вступникам
на різних рівнях ланцюга.


 Технічні бар'єри. Різні техніч

ні стандарти в межах ЄС переш

коджають багатьом постачальни

кам послуг діяти ефективно в
пан
європейському масштабі. За

важає відсутність універсальних
розрахункових центрів на деяких
ринках.


 Психологічні бар'єри. Угоди
між місцевими банками збільшу

ють втсупний внесок. Впорядку

вання в системі оплати іноді спот

ворює принцип змагальності між
банками.

Остаточний звіт ЄК буде опри

люднено наприкінці 2006 року.
Проміжні звіти й подальша інфор

мація доступні на сайті: 

http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/others/

sector_inquiries/financial_services/

ІНФОРМАЦіЙНі ТЕХНОЛОГії 
В ЕКОНОМіЦі ЄВРОПИ

ЄС має непогані резуль�
тати запровадження

інформаційних технологій в
економіку, але має зробити
його процес інтенсивнішим.
Цього висновку дійшла Євро�
комісія у своєму першому
щорічному звіті з цифрових
технологій економіки. Го�
ловні завдання, які стоять
перед ЄС — посилити обіг
цифрового контенту, вдоско�
налити системи швидкісного

Інтернету, модернізувати
системи послуг.

"Європейська політика
цифрової економіки вияви�
лась успішною, але не ду�
маю, що цей успіх достатній,
— каже Комісар з інформа�
ційного суспільства й медіа
Вів’єн Редінґ. — На жаль, ми
досі інвестуємо в інформа�
ційні технології вдвічі мен�
ше, ніж США; це треба змі�
нювати".

Комісар ЄС із конкурентності Нілі Кроуз.
Фото ЄК.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
ЯК ВИКЛИК І
ЯК ВІДПОВІДЬ
У новому столітті ЄС
зустрівся з чотирма
головними викликами.
Це безробіття, старіння
населення, проблеми
довкілля та загрози
енергетичній безпеці. 

П
ро це заявила Комісар ЄС з інсти

туційних відносин та комунікатив

ної стратегії Марґо Вальстрьом. Ці
виклики значною мірою було

спричинено глобалізацією та пов'яза

ною з нею взаємозалежністю в сучасно

му світі. Однак глобалізація дає змогу й
відповісти на ці виклики адекватно. 

На думку пані Комісара, три головні

сили допоможуть Європі посісти провід

ні позиції в сучасному світі: цінності, які
об'єднують різні нації континенту; інте

лектуальний потенціал, креативність, які
дозволяють здобувати лідерство через
нестандартні, інноваційні рішення; і, на

решті, лідери, які дають громадянам
змогу брати повнішу участь у процесі ух

валення рішень. 

УКРАЇНА —
ПРИКЛАД ДЛЯ 
НАСЛІДУВАННЯ

П
ан Фраттіні підкреслив, що неа

бияке значення має посилення
внутрішньої безпеки, і серед за

собів його досягнення назвав

угоди про візовий режим та реадмісію,
запровадження біометричних паспор

тів, захист даних тощо. Значна роль тут
має належати регіональній співпраці.

Зокрема, за словами пана Фраттіні,
спрощення візового режиму лежить у тій
же площині, що й питання про реадмісію.
"Нам потрібен час, щоб випробувати це на
практиці, — каже пан Фраттіні. — Наша
пропозиція для Західних Балкан може
стати моделлю співпраці з країнами Полі

тики сусідства. Приклад України, з якою
ми вже провадимо переговори про спро

щення візового режиму, є чудовим зраз

ком нашої готовності співпрацювати з
найближчими сусідами вже зараз". 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ЗОВНІ Й
ЗСЕРЕДИНИ
Європейська політика
в галузі торгівлі
лежатиме на перетині
двох площин:
внутрішньої й
зовнішньої відповіді
на вимоги глобалізації.
Про це заявив Комісар
ЄС із питань торгівлі
Пітер Мандельсон,
виступаючи у Швейцарії. 

мав на увазі практику антидемпінгових
розслідувань. 

Також він назвав Китай головним
викликом глобалізації у сфері торгівлі і
заявив, що розглядаючи його як потуж

ного і перспективного партнера, слід
водночас вимагати від Китаю дотриман

ня авторського права й рівності еконо

мічних можливостей. 

Н
аголосивши на успішному завер

шенні чергового раунду перего

ворів СОТ, пан Мандельсон під

креслив важливість прозорого й

відкритого застосування всіх правил.
На його думку, політику ЄС багато де
треба вдосконалити та зробити відпо

відною до реалій сучасного глобалізо

ваного світу — передусім пан Комісар

Внутрішня безпека
Європи є
визначальною у
стосунках ЄС із
сусідами. Про це
заявив Віце@президент
Єврокомісії з питань
юстиції, свободи та
безпеки Франко
Фраттіні, виступаючи у
Відні на конференції
міністрів ЄС. 

Віце�президент Єврокомісії з питань юстиції,
свободи та безпеки Франко Фраттіні

Комісар ЄС 
з інституційних 
відносин 
та комунікативної стратегії 
Марґо Вальстрьом. Фото ЄК.

Комісар ЄС із питань торгівлі Пітер Мандельсон.
Фото ЄК.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ
СТАНУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІШИМИ
Європейська Комісія прагне зробити бізнес більш
соціально відповідальним. Саме цій меті повинен
слугувати новоутворений Європейський альянс
корпоративної соціальної відповідальності. 

Н
а думку єврокомісарів, нове
об'єднання сприятиме виконанню
багатьох соціальних завдань, се

ред яких: створення робочих

місць для неповносправних, покращен

ня охорони здоров'я, раціональне вико

ристання природних ресурсів та змен

шення забрудненості довкілля. Об'єд

нання відкрите до вступу для будь
якої
компанії чи підприємства в Європі.
Альянс покликаний стати "політичною
парасолькою" для нових чи вже наяв


них соціальних ініціатив великих корпо

рацій, як і для ініціатив малого та се

реднього бізнесу. Він започаткує нове
партнерство та нові можливості для
всіх своїх учасників. 

За словами віце
президента Євроко

місії Ґюнтера Фергойґена, "цей Альянс
допоможе примирити європейську еко

номіку з нашими цілями в галузях дов

кілля та соціальних стандартів. Комісія
обрала менш бюрократичний та ефек

тивніший підхід, який нікого не зо


ДИСКУСіЯ
НА ТЕМУ
ЗАКОНОДАВСТВА
З УПРАВЛіННЯ

3 травня відбулися громадські слу�
хання про законодавство для

компаній. Понад 300 учасників узя�
ли участь у жвавому, місцями навіть
бурхливому, але плідному обміні
поглядами на корпоративне управ�
ління.

Комісар ЄС із внутрішнього рин�
ку й послуг Чарлі МакКріві зауважив:
"Дуже приємно, що зацікавлені сто�
рони виявили свої інтереси на цій
зустрічі. Це допоможе нам підготува�
ти майбутню стратегію ЄС із корпо�
ративного законодавства і забезпечи�
ти за її допомогою збільшення кон�
курентоспроможності європейського
бізнесу".

Головними питаннями, винесени�
ми на обговорення, стали спрощення
та осучаснення законодавства, мо�
більність компаній, відповідальність
менеджерів та права й обов'язки ак�
ціонерів. Обговорення стало успіш�
ною консультацією з громадськістю
напередодні визначення пріоритетів
майбутнього Плану дій.

НОВІ ВЕБ�АДРЕСИ ДЛЯ УСТАНОВ ЄС
Європейські установи
отримали ще одну
нагоду для святкування
Дня Європи: 
з 9 травня веб@сайти
європейських установ
почали працювати
під ".eu" доменом.
Громадяни ЄС могли
користуватися
цим доменом 
з 7 квітня 2006 року.

М
арго Вальстрьом, Віце
прези

дент ЄК, Комісар ЄС з інститу

ційних відносин та комуніка

тивної стратегії, зазначила:

"Нова мережева ідентичність установ
має символічне значення. ЄС повинен
зосередитися не стільки на ".instituti

ons", скільки на ".Europeans". Область
дії домена ".eu" сприятиме тому, що ЄС
стане більш видимим в інтернеті для
громадян ЄС".

EUROPA.eu стане єдиним інтернет

брендом і єдиною оперативною адресою
для всіх установ і агентств ЄС. Їхні адре


си стають частиною сімейства "euro

pa.eu". Нинішні адреси установ, які закін

чуються на ".eu.int", продовжуватимуть
функціонувати протягом перехідного пе

ріоду — це мінімум один рік. 

Нова ".eu" область інтернету, якою
опікувалася медіа
комісар ЄК Вів'єн Ре

дінг, відкрилася для громадян ЄС 7 квіт

ня 2006 року і виявилася надзвичайно
популярною — на сьогодні вже зареєс

тровано понад один мільйон адрес. До
речі, адреса сайту Представництва Євро

пейської Комісії в Україні також змінила

ся на www.delukr.ec.europa.eu.

бов'язує долучатися до об'єднання, а за

лишає це на власний розсуд підпри

ємств. Європа потребує нового громад

ського клімату, в якому підприємцям дя

кують не тільки за добрі прибутки, а й за
чесний внесок у відповідь на соціальні
виклики".

Єврокомісія готується до тривалого
громадського обговорення своїх ініціа

тив, підкреслюючи: такого роду Альянс
неабияк важливий для рівного функціо

нування ринкової економіки. 

Віце�президент ЄК
Гюнтер Верхойген.
Фото ЄК.
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ОМБУДСМАН ВІТАЄ ВІДКРИТІСТЬ
Європейський омбудсман Нікіфорос Діамандурос
вітає намагання Європейської Комісії посилити
прозорість своєї діяльності. 

П
ро це йдеться у його заяві з при

воду виходу "Зеленої книги з про

зорості". "Четверта частина роз

слідувань, які я проваджу, спри


чинені браком прозорості. Тому я актив

но підтримую будь
які заходи, які мо

жуть посилити відкритість європей

ських установ. Я сподіваюся, що обго

ворення, започатковане Єврокомісією,
допоможе нам просунутись у цьому

напрямі", — заявив пан Діамандурос.
Найбільше Омбудсмана цікавлять пи


тання, пов'язані з мінімумом публічності
в оприлюдненні адресатів фінансової до

помоги ЄС. Він каже, що впродовж мину

лого року вже починав розслідування,
пов'язані з браком прозорості у галузі
допомоги сільськогосподарським вироб

никам, і сподівається, що ситуацію мож

на буде виправити. 

Захист працівників 
небезпечних підприємств 
Понад 2 мільйони європейських робітників,
зайнятих у різних сферах, опиняться під захистом
нової багатосекторної угоди про охорону здоров'я. 

П
ідписана 25 квітня в Брюсселі, во

на поширюється на людей, робота
яких пов'язана із вдиханням шкід

ливого кремнієвого пилу, що може

призвести до таких хвороб, як силікоз,
емфізема або рак легенів.

Кремнієвий пил, передусім, вражає
робітників, що працюють на виробництві
скла, цементу, кераміки, бетону тощо.
"Це — перша така угода, яка допоможе
реально поліпшити умови праці в кількох

секторах промисловості", — каже Комі

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

Близько 13 європейських об'єднань
роботодавців уже підписали угоду, зо

бов'язавшись забезпечити кращі стан

дарти умови праці для своїх працівників.
Через шість місяців угода набуде чин

ності на чотирирічний термін, після яко

го буде автоматично поновлюватися
кожні два роки. 

ПРАВА 
ЛЮДИНИ
ЗАХИЩАТИМУТЬ
ЩЕ НАДіЙНіШЕ

Є вропейська аґенція з прав люди�
ни почне діяти вже з 1 січня нас�

тупного 2007 року. 
Про це заявив у Європарламенті

Ганс Вінклер, державний секретар
Австрії, країни, яка зараз головує в
ЄС. Як стверджує пан Вінклер,
Аґенція буде стежити за дотриман�
ням засадничих прав людини. Її ді�
яльність поширюватиметься на
країни�члени ЄС та на країни�кан�
дидати на вступ (Македонію, Хор�
ватію та Туреччину). Зараз також
обговорюють можливість поширен�
ня моніторингу Аґенції на країни
Західних Балкан.

Повноваження Аґенції поки що є
предметом переговорів. Ганс Він�
клер вважає, що серед країн�членів
ЄС існує консенсус щодо того, що
Аґенція має бути потужним утво�
ренням. Так само вона повинна буде
координувати свою діяльність із Ра�
дою Європи — єдиним на сьогодні
органом контролю за дотриманням
прав людини у Європі.

НА ШЛЯХУ 
ДО СОЦіАЛЬНОї
ЄВРОПИ

В іднині Європейський Союз під
час ухвалення законопроектів

звертатиме набагато більше уваги
на їхнє значення для системи соці�
альних служб. 

У зв'язку зі зростанням обсягів
та модернізацією різноманітних со�
ціальних послуг у Європі збільшу�
ється і кількість тих із них, що під�
падають під законодавство ЄС про
чесну конкуренцію. Тому 26 квітня
Єврокомісія в якості продовження
Директиви з послуг ухвалила окре�
мий документ, який визначить фор�
му соціальних послуг. 

Нагадаємо, що ухвалена раніше
директива торкається лише тих
послуг, які мають прибутковий ха�
рактер.

ВПЛИВ ЗМІ НА ПОРОЗУМіННЯ
МіЖ РіЗНИМИ КУЛЬТУРАМИ

22�23 травня у Відні пройшла
конференція під назвою "Расизм,
ксенофобія та ЗМІ: на шляху до по�
ваги й порозуміння між релігіями й
культурами". 

Ця подія стала доброю нагодою
для обговорення потенціалу ЗМІ та
їх впливу на виховання поваги до
різних релігій і культур. Понад два
дні тривало обговорення проблеми
між представниками медіа�струк�
тур, громадських та міжурядових

організацій. Ішлося про важливу
роль ЗМІ у формуванні громад�
ської думки, про методи впливу на
ефективність діалогу між різними
культурами та боротьбу з проява�
ми расизму. 

Конференція проходила в рам�
ках австрійського президентства в
ЄС і була організована спільно з Єв�
ропейською Комісією, Європей�
ським моніторинговим центром із
питань расизму та ксенофобії.
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У ФОКУСІ – ІНТЕРЕСИ СПОЖИВАЧА
Європейська Комісія запускає "ФінФокус" — новий електронний вісник, який
висвітлюватиме цікаві для громадян аспекти фінансового життя Євросоюзу. 

Я
к твердить Комісар ЄС із внутріш

нього ринку та послуг Чарлі Мак

Кріві, "започаткувавши "ФінФокус",
ми продемонстрували своє праг


нення розповісти європейцям про наші
успіхи у сфері фінансових послуг, які по

ліпшують їхнє щоденне життя. Ми споді

ваємося поглибити діалог між Комісією
та споживачами, забезпечивши їм пере

ваги від нашої політики".

Новий вісник випускатиметься двад

цятьма офіційними мовами ЄС, у доступ

ному викладі. Передруковувати його бу

де зручно як для спеціалізованих видань,
так і для національної та регіональної
преси. Його завдання — не тільки інфор

мувати громадськість, а й полегшити
життя тим, хто повсякчас користується
послугами фінансових установ.

Адреса ФінФокусу: 
ec.europa.eu/internal_market/

finances/docs/finfocus

ТОРГІВЛЯ 
МАЄ БУТИ
ЧЕСНОЮ

Т овари з країн третього світу ко�
ристуються в Європі значною по�

пулярністю. Про це свідчить щорічне
зростання на 20% продажу товарів ме�
режі "Чесна торгівля", оборот якої то�
рік склав 660 мільйонів євро.

Ініціатива "Чесна торгівля" поча�
лася в 1950�х роках в Англії, де ста�
ли продавати товари, зроблені ки�
тайськими емігрантами. Тепер це
потужна торгова мережа, яка охоп�
лює понад мільйон малих виробни�
ків у 50 країнах світу; їхні продукти
продаються у тисячах спеціалізова�
них крамниць і супермаркетів в
усьому світі.

Депутати Європарламенту після
слухань про розвиток "Чесної торгівлі"
пропонують дещо видозмінити мере�
жу, зробивши більший акцент на пра�
вах споживачів, прозорості та пробле�

мах довкілля.  

ЄДНАЮчИ КОНТИНЕНТИ

ЄС тільки цього року вкладе
13,5 мільйонів євро у розви�

ток транспортного коридору "Євро�
па�Кавказ�Азія". 3 травня в Софії
відбулася міністерська зустріч у
рамках програми співпраці між ЄС
та чорноморсько�каспійським регіо�
ном. Гроші буде витрачено голов�
ним чином на підготовку фахівців з
авіаперевезень та забезпечення

екологічної безпеки морського
транспорту. 

На сьогодні ЄС проінвестував 76
різноманітних проектів загальною
сумою понад 157 мільйонів євро,
зробивши значний внесок у розви�
ток транспортного коридору "Євро�
па�Кавказ�Азія". Україна також бе�
ре участь у проекті і є одним із го�
ловних одержувачів допомоги.

НОВі ПРАВИЛА 
ПЕРЕВіРКИ РАХУНКіВ

25 квітня Рада Європейського
Союзу ухвалила поправки

до чинної нині системи, що перед�
бачають мінімальні вимоги до ра�
хунків комерційних організацій.
Нові правила розроблено з тим,
аби вдосконалити систему аудиту

в Європі та посилити стабільність
ринку капіталів. 

Вони передбачають більшу
прозорість та публічність проце�
дури перевірки та виявленого нею
фінансового становища підпри�
ємств.

Комісар ЄС із внутрішнього ринку 
й послуг Чарлі МакКріві. Фото ЄК.
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Регіональний розподіл ВВП
на одного мешканця в ЄС
У 2005 році регіональний ВВП із розрахунку
на одного мешканця ЄС@25 коливався від 33%
польському містечку Любельську до 278% 
у центрі Лондона, повідомляє Євростат.

У
середньому в ЄС
25 один регіон із
семи мав показник вище 125%.
Три лідируючі регіони — Лондон
(278%), Брюссель (238%) і Люк


сембург (234%).
Серед 37 регіонів, де ВВП на одного

мешканця перевищував 125%, сім — у
Німеччині, шість в Італії, шість у Великій
Британії, п'ять у Нідерландах, три в Авс

трії, два в Бельгії, два у Фінляндії, по од

ному в Чеській Республіці, Іспанії, Фран

ції, Ірландії, Швеції та Люксембургу. У цій
групі тільки один регіон із країни, нового
члена ЄС: Чеської республіки — Прага

(138%). Слід зазначити, що в деяких ре

гіонах на ВВП значно впливали сезонні
потоки туристів.

Шість найбідніших регіонів у Польщі
— 33
37% ВВП. Серед 60 регіонів ниж

че 75% ВВП: шістнадцять — у Польщі,
сім у Чеській Республіці, шість в Угор

щині, п'ять у Греції й Італії, по чотири в
Німеччині, Франції (території за межа

ми країни) і Португалії, три в Словаччи

ні, по два в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві
й на Мальті. Найбідніший регіон серед
країн — старих членів ЄС — Норте в
Португалії (57%). 

СІМ'Я В ЄС�25: СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД 
З нагоди Міжнародного Дня сім'ї, який щороку 15
травня відзначається за ініціативи ООН, Євростат
(Статистичний офіс Європейського
Співтовариства) опублікував статистику щодо
традиційної сім'ї в 25 країнах@членах ЄС. 

У
прес
релізі наведено дані про шлю

би, розлучення, народження, склад
сім'ї та сімейні витрати. У 2004 році
укладено 2.2 млн. шлюбів, тобто

4.8 шлюбів на 1000 мешканців. Найбіль

ша кількість шлюбів зафіксована на Кіпрі
(7.2 шлюбів на 1000 мешканців), в Данії
(7.0) і на Мальті (6.0), найменша — у Сло

венії (3.3), Бельгії (4.1) та Греції (4.2). 

В 2004 році зафіксовано майже 1
млн. розлучень в ЄС
25 (2.1 розлучень
на 1000 мешканців). Це приблизно одне
розлучення на кожні два шлюби. Серед
країн ЄС із найбільшою кількістю розлу

чень — Чеська Республіка, Литва (в обох
по 3.2) та Естонія (3.1). Найнижча кіль

кість — в Ірландії (0.7 в 2003 році), Італії
(0.8) та Греції (1.1).

Третина всіх новонароджених дітей
з'явилася на світ поза шлюбом. У 2004

році в ЄС
25 народилося майже 4.8 млн.
малюків, це 10.5 народжень на 1000
мешканців. Ірландія (15.2) мала найвищі
показники народжуваності, за нею йдуть
Франція (12.7), Данія, Люксембург і Ве

лика Британія (по 12.0). Найнижчі показ

ники — в Німеччині (8.6), Латвії (8.8) й
Литві (8.9). Найвищі пропорції народжень
поза шлюбом в Естонії (58% в 2003 році),
Швеції (55%), Данії, Латвії (по 45%) та
Франції (45% в 2003 році), найнижчі —
на Кіпрі (3%), у Греції (5%) та Італії (15%).

У 2005 році 67% сімей у країнах ЄС не
мали дітей. Зокрема: сім'ї з однієї особи
— 29%, пари без дітей — 24% та інші
види сімей з дорослих осіб — 14%. Про

порція сімей з однією дитиною склала
16%, із двома дітьми — 13%, із трьома
або більше дітьми — 4%. Серед країн ЄС
не мають дітей більше 70% сімей у Фін


ляндії, Німеччині, Данії та Австрії, тоді як
у Польщі, Литві, Словаччині, на Кіпрі й
Мальті — менше 55% таких сімей.

У 2004 році витрати сімейного бюд

жету в ЄС
25 розподілилися таким чи

ном: 21% — оплата за житло, воду,
електрику, газ та інші палива, 13% —
транспорт, 13% — продукти харчуван

ня, 10% — відпочинок і культура, 6% —
одяг і взуття. Такі пропорції витрат у
більшості країн ЄС. Проте на Кіпрі, в
Литві, на Мальті й у Португалії витрати
на транспорт і продукти харчування бу

ли більшими, ніж витрати на житло. У
Греції, Італії й Португалії більше витра

чалося на одяг, ніж на відпочинок і
культурні заходи. Нарешті, в Австрії й
Великій Британії вищий відсоток витра

чався на відпочинок і культуру, ніж на
продукти харчування. 

ДЕНЬ ВіДКРИТИХ
РИНКіВ ПРАЦі

Є вропейські країни відкривають з 1
травня свої ринки робочої сили. Іс�

панія, Португалія, Фінляндія та Греції
приєднались до Британії, Ірландії та
Швеції, знявши обмеження для праців�
ників із 8 новоприєднаних країн Схід�
ної Європи. Франція, Італія та Люксем�
бург відкриють свої ринки в тих галу�
зях, де бракує власних фахівців, а Бель�
гія та Нідерланди розглянуть це питан�
ня до кінця року, який, нагадаємо, про�
голошено роком мобільності робітни�
ків. Німеччина та Австрія продовжать
дію обмежень до 2009 року, хоч німці
вже відкривають вакансії для 500 ти�
сяч робітників зі Сходу. 

Крайній термін дії обмежень —
2011 рік. 

За два роки понад півмільйона
громадян "нових" країн — членів ЄС
вирушили на пошуки роботи у три
країни, що не мали обмежень щодо
пересування робочої сили для них.
Більшість із таких працівників — по�
ляки. Східна та Західна Європа зроби�
ли ще один крок назустріч одна одній.
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ВВП В ЄС�25 ВИРІС НА 0.6%
Як у єврозоні, так і в ЄС@25 ВВП збільшився
відповідно на +2.0% і +2.2%, порівняно з першим
кварталом 2005 року. 

ВВП
зріс на 0.6% протягом
першого кварталу 2006
року, порівняно з попе

реднім кварталом, від


значає Eurostat. У четвертому кварталі
2005 року темпи приросту були +0.3% у
єврозоні та +0.4% у ЄС
25. Порівняно з
тим же кварталом попереднього року,
ВВП зріс на 2.0% у єврозоні та на 2.2% в
ЄС
25 у першому кварталі 2006 року

(відповідно +1.8% і +2.0% у попередньо

му кварталі).

Для порівняння: ВВП у США протя

гом першого кварталу 2006 року, по

рівняно з попереднім кварталом, збіль

шився на 1.2%, (+0.4% у четвертому
кварталі 2005 року). Порівняно з пер

шим кварталом 2005 року, ВВП у США
зріс на 3.5% (+3.2% у попередньому
кварталі). 

ЕКОНОМіКА
ЄВРОПИ ЗРОСТАє

Є вропейська Комісія оприлюдни�
ла оптимістичні прогнози роз�

витку європейської економіки. У
Брюсселі очікують, що поточного ро�
ку зростання економіки ЄС сягне
2,3%, а в зоні євро — 2,1%. Порівняно
з 2005 роком це досить значне підви�
щення: відповідні цифри тоді сягали
1,6% та 1,3%.

У 2007 році темпи зростання де�
що сповільняться: 2,2% у всіх 25 кра�
їнах�членах ЄС, 1,8% — у єврозоні.
Проте за два роки ЄС збирається
створити близько 3,5 мільйони робо�
чих місць — це на шосту частину
більше, аніж упродовж двох поперед�
ніх років. Збільшення кількості робо�
чих місць дасть змогу скоротити без�
робіття в ЄС із 9% до 8,2%.

ОБ'єМ
РОЗДРіБНОї
ТОРГіВЛі

Індустріальне
виробництво у березні
У березні 2006 року, порівняно з попереднім
місяцем, ціни на промислову продукцію в єврозоні
підвищилися на 0.4%. У березні 2006 року,
порівняно з березнем 2005 року, 
промислові ціни виробників піднялися 
на 5.1% у єврозоні й на 6.6% в ЄС@25.

У
березні 2006 року, порівняно з по

переднім місяцем, загальні промис

лові ціни, включаючи енергетичний
сектор, збільшилися на 0.3% як у

євро зоні, так і в ЄС
25. Ціни на енергоно

сії підвищилися на 0.8% і 0.7% відповідно.

Проміжні товари подорожчали на
0.4% у євро зоні й на 0.5% в ЄС
25. В

обох зонах товари широкого вжитку з об

меженим терміном споживання подо

рожчали на 0.2%, товари з необмеженим
терміном споживання — на 0.1%. Засоби
виробництва подорожчали на 0.2% у єв

ро зоні й на 0.1% в ЄС
25. Серед країн ЄС
найбільш значне збільшення цін відбуло

ся в Данії (+1.3%), Фінляндії (+0.9%),
Угорщині й Швеції (по +0.8%), зменшен

ня — в Литві й Нідерландах (по 
0.2%).

Річні зміни. У березні 2006 року, порів

няно з березнем 2005 року, включаючи
енергетичний сектор, промислові ціни
зросли на 1.8% як у євро зоні, так і в ЄС

25. Ціни в енергетичному секторі підвищи

лися на 17.4% і 23.1% відповідно. Засоби
виробництва подорожчали на 1.0% і 1.2%
відповідно. Серед країн ЄС, найбільш
значне зростання цін спостерігалося у Ве

ликій Британії (+14.7%), Данії (+10.7%) й
Словаччині (+9.9%), зменшення — в Чесь

кій Республіці (+0.3%) й Словенії (+2.0%).

У березні 2006 року, порівняно з
березнем 2005 року, роздрібна

торгівля продуктами харчування, на�
поями та тютюном знизилася на 0.9%
у єврозоні, але підвищилася на 0.2% в
ЄС�25. У секторі промислових това�
рів торгівля збільшилася на 0.5% і
1.3% відповідно.

Серед країн ЄС обсяги роздрібної
торгівлі збільшилися в Латвії
(+16.8%), Естонії (+12.6%), Литві
(+10.6%), Словаччині (+10.4%),
Польщі (+8.2%), Люксембурзі
(+7.6%), Фінляндії (+5.9%), Швеції
(+5.2%), Данії (+4.2%), Кіпрі (+2.6%),
Франції (+1. 6%), Іспанії та Великій
Британії (по +1.2%) та зменшилися у
Бельгії (�2.7%), Португалії (�2.4%),
Німеччині (�2.2%) та Австрії (�1.2%).
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ЄС розширює застосування екологічно
безпечного громадського транспорту у містах.
Невдовзі на вулицях Європи з'являться 
200 нових автобусів, які пересуватимуться на
водневому пальному. 

К
омісар ЄС з енергетики Андріс Пі

бальґс вітає цю ініціативу: "Ця по

дія — важлива віха в історії без

печних екологічних технологій.

Фактично, вона відкриває нову еру. Пи

тання вже не в тому, чи може ця техно

логія працювати, а коли вона стане кон

курентоспроможною".

Автобуси пересуватимуться за допо

могою "паливних клітин" — спеціальних
електрохімічних пристроїв, які виробля

тимуть електроенергію для двигуна, змі


шуючи кисень із повітря та водень. Вони
не роблять жодних викидів. 

Нещодавно закінчились найбільші у
світі випробування водневих машин: із
середини 2003 року 27 екологічно чистих
автобусів перевезли понад 4 мільйони
пасажирів на сумарну відстань більш ніж
1 мільйон кілометрів у таких містах, як
Амстердам, Барселона, Лондон, Мадрид,
Гамбурґ тощо. Для їх обслуговування бу

ло побудовано 9 водневих заправок (по
одній на кожне місто). 

Під час експлуатації нових автобусів
не було зафіксовано жодного ДТП. Те

пер екологічний громадський тран

спорт переходить із стадії експеримен

ту в стадію реалізації. Очевидно, з ча

сом він цілком зможе замінити двигун
внутрішнього згоряння на вулицях єв

ропейських міст. 

Європейський Союз
за вільний інтернет

Єврокомісія
боротиметься
за вільний доступ до
інформації та інтернету
в цілому світі. 

27
квітня були оприлюднені пріо

ритети ЄС у галузі інформацій

ного суспільства. Це був логіч


ний крок у виконанні рішень міжнарод

ного саміту, що відбувся восени минуло

го року в Тунісі. 

"Європейський Союз мусить бути в
перших лавах боротьби за вільне, від

крите і неподільне всесвітнє інформацій

не суспільство, за вільний обмін інфор

мацією та думками в усьому світі", —

НАЗДОГНАТИ
США
ДОПОМОЖУТЬ
ВИНАХіДНИКИ

П рава інтелектуальної власності
— у центрі нових ініціатив Євро�

пейської Комісії, спрямованих на
зростання виробництва і зайнятості.

Як показали останні дослідження,
в основі відставання ЄС від США та
Японії у питаннях інновацій — дещо
менша кількість патентів на винахо�
ди, прилади та технології, що їх отри�
мують європейські фірми. Дотриман�
ня авторських прав є запорукою кон�
курентоспроможності європейської
економіки, а між рівнем інновацій�
ності економіки певної країни та
кількістю зареєстрованих патентів
існує прямий зв'язок. 

Тому ЄС збирається вибудувати
нову структуру патентування в Євро�
пі, і, борючись із піратством, заохо�
чуватиме винахідників робити плоди
своєї праці надбанням громадськості
і виставляти їх на ринок.

сказала Комісар ЄС з інформаційного
суспільства та медіа Вівіан Редінґ. Вона
наголосила: "Слід розробити загальні
принципи дій в Інтернеті, які б прийняли
всі країни і які забезпечили б цілковиту
свободу всесвітньої мережі в кожній кра

їні світу". 

Всесвітній саміт з інформаційного
суспільства був ініціативою ООН і відбу

вався у два етапи: у грудні 2003 року в
Женеві та в листопаді 2005 у Тунісі. Під
час останнього саміту було ухвалено
спільний підхід до розбудови інформа

ційного суспільства, обов'язковий для
всіх країн
членів ООН. 

ВОДЕНЬ ЗАМІСТЬ БЕНЗИНУ
– ВЖЕ СЬОГОДНІ?

Комісар ЄС з енергетики Андріс Пібальґс. Фото ЄК.

Вів'єн Редінґ, Комісар ЄС, відповідальна 
за інформаційне суспільство та медіа. Фото ЄК.
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ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКА ПРАГНЕ ЛІДЕРСТВА

Європа витрачає щороку майже 300 мільйонів
євро на дослідження атомної енергії. Такі дані
випливають з оприлюдненого 27 квітня звіту
Спільного дослідницького центру за 2005 рік. 

ТЕХНОЛОГії
ЯК КЛЮч
ДО ЗРОСТАННЯ

Г оловне завдання для ЄС — обер�
нути нові знання та технології на

економічне зростання та збільшення
кількості робочих місць. Про це зая�
вив Комісар ЄС із науки й досліджень
Янеш Поточнік, виступаючи у Відні.

"Європа зустрічається з багатьма
викликами глобальної конкуренції і
повинна захищати своє процвітання,
довкілля та соціальні цінності, — ка�
же пан Комісар. — Однак у Європи є
великий потенціал і неабиякі можли�
вості. Технології — одна з наших го�
ловних переваг, яка дозволяє нам ро�
бити майбутнє таким, яким ми його
хочемо бачити. Не втратьмо цієї пе�
реваги".

На думку пана Поточніка, саме
технології дозволять розкрити інно�
ваційний потенціал Європи, чого во�
на зараз так потребує. "Ми повинні
працювати разом, щоб ключ, який у
нас є, підійшов до дверей, за якими —
простір для підприємливості, креа�
тивності та інновацій".

Піратам немає місця в ЄС
Європейський Союз посилює боротьбу
з піратством. 26 квітня Європейська Комісія
ухвалила проект директиви про боротьбу
з порушеннями інтелектуальної власності.
Вона передбачає підвищення кримінальної
відповідальності щодо порушників
авторського права. 

В
іце
президент Комісії Франко
Фраттіні, відповідальний за юсти

цію, свободу та безпеку у ЄС, ска

зав, що проект спрямовано, голов


ним чином, саме на зміни законодавства,
що дозволить ефективніше боротися з
піратством, яке завдає неабияких збитків
економіці Європи. 

Зміни передбачають впровадження
спільного підходу у національних зако

нодавствах країн
членів ЄС. Розмір міні

мального штрафу коливатиметься від
100 до 300 тисяч євро, при цьому в наці

ональному законодавстві можуть існува

ти й жорсткіші штрафи. 

РОЗУМНі
АВТОМОБіЛі
РЯТУВАТИМУТЬ
ЖИТТЯ

Б ільшість депутатів Європарла�
менту підтримала пропозицію,

яка дозволить з 2009 року запрова�
дити систему "Розумне авто" і збе�
рігати близько 2,5 тисяч життів що�
року. 

В разі аварії система, вмонтована
в автомобіль, подаватиме сигнал про
місце свого перебування до найближ�
чої рятувальної служби. "Розумне ав�
то" використовуватиме супутникову
технологію. Схожі системи вже існу�
ють, однак саме європейське "Розум�
не авто" стане першою такою систе�
мою, що охопить понад 100 мільйо�
нів чоловік, які щороку подорожу�
ють у Європі за кордон. 

Ц
ентр було засновано 1957 року, ко

ли угодою про утворення Європей

ського економічного співтоварис

тва та Євратома було передбачено

тісну координацію досліджень у галузі
ядерних технологій.

Колись це був звичайний дослідниць

кий центр, а тепер тут працює майже дві
тисячі вчених з усієї Європи, які за мину


лий рік разом надрукували 1581 наукову
публікацію. 

Комісар ЄС із науки й досліджень
Янеш Поточнік каже: "Наша мета зали

шається незмінною — зробити європей

ську науку найкращою у світі та  залучи

ти найкращих світових учених до праці
на користь процвітання Європи". 

Комісар ЄС із науки й
досліджень Янеш Поточнік.
Фото ЄК.
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Як зберегти біологічні види
Європейська Комісія затвердила план на період
до 2010 року, мета якого — зберегти природне
розмаїття, зупинити вимирання різних видів
рослин і тварин. 

З
окрема, пропонуються конкретні
заходи, встановлено межі відпові

дальності установ і країн ЄС. "Ви

мирання багатьох видів рослин і

тварин — непоправна втрата для людс

тва. Нам потрібно інвестувати кошти в
підтримку біологічного розмаїття, у за

хист здоров'я екосистем, що, у свою чер

гу, сприятиме нашому процвітанню.
План дій допоможе об'єднати причетні
до цього структури та ресурси, адже
тільки так ми зможемо виконати наші зо

бов'язання", — зазначив Комісар ЄС з
охорони навколишнього середовища
Ставрос Дімас.

У Плані дій визначається чотири пріо

ритетні області:


 збереження біологічного розмаїття ЄС,

 ЄС і глобальне біологічне розмаїття,

 біологічне розмаїття та зміни клімату,

 розширення бази даних.
Визначається 10 пріоритетних напрям


ків у роботі зі збереження найбільш важ

ливих видів. Це й заходи на підтримку роз

витку сільської місцевості, охорону мор

ського простору, зменшення масштабів
утручання людини в природні процеси,
підтримка біорозмаїття на міжнародному
рівні, зменшення негативного впливу від
міжнародної торгівлі, пристосування до
змін клімату, розширення бази даних.

Природне розмаїття — це база для
розвитку туризму. У ЄС спостерігаються
такі негативні наслідки втручання людини:
занепад рибного промислу, масштабне
погіршення якості ґрунтів, руйнівні повені,
зникнення деяких видів диких тварин.

У рамках програми Natura 2000 було
створено широку мережу заповідних об

ластей ЄС, яка зараз поширюється приб

лизно на 18% території ЄС
25. Недавні
реформи в галузі сільського господарс

тва й риболовства також сприяють збе

реженню природного розмаїття.

Найбільша відповідальність лежить на
країнах, що розвиваються, адже тут про

довжується масштабне знищення при

родного розмаїття. Конвенція ООН про бі

ологічне розмаїття від 1992 року визначи

ла структуру дій на світовому рівні. ЄС ак

тивно підтримує її ефективне виконання. 

Більш докладно читайте на сайті:
http://www.tvlink.org

Комісар ЄС із питань
енергозбереження 
Андріс Пієбалгс відкрив
автоперегони
екомобілів. Мета
змагання — виявити,
який екомобіль проїде
найдовшу дистанцію з
певною кількістю
палива. 

У
змаганні взяли участь більше 3 тисяч
студентів із 250 навчальних закладів
Європи. Перегони, в яких змагалися
сучасні, незвичайні малолітражні ав


томобілі, пройшли на трасі Формули
1 у
Ногано, на південному заході Франції.

"Транспортний сектор має величез

ний потенціал для збереження енергії.

Перегони таких видів авто — чудова
можливість для молодих дослідників
знайти оригінальні рішення, завдяки
яким буде збережено паливо", — зазна

чив пан Пієбалгс.

Екомобілі, які брали участь у змаган

ні, повинні були подолати найдовшу від

стань за умови мінімальної кількості па


лива — всього один літр. Рекордна від

стань зросла від 680 км у найперших пе

регонах в 1985 році до 4000 км у минуло

му році. Альтернативні транспортні засо

би беруть участь в екомарафоні, почина

ючи з 2003 року.

Згідно "Зеленій Книзі", Євросоюз мо

же зберегти на паливі до 20% енергії, що
становить еквівалент ¤60 млрд. на рік.
Упровадження новітніх технологій дасть
можливість створити більш ніж 1 міль

йон нових робочих місць, підвищити
ефективність використання й збережен

ня палива. 

ЧИСТЕ ПОВіТРЯ
ДЛЯ ЛЕГЕНіВ
ЄВРОПИ

П онад 30 мільйонів європейців
страждають на астму, тому тема

чистоти повітря зараз украй нагальна
для Європи. 

Депутати Комітету з довкілля Євро�
парламенту обговорили пропозиції
щодо норм промислових викидів, нада�
ні Єврокомісією. Під час дискусії вия�
вилося, що депутати не хочуть підтри�
мувати ці пропозиції: зелені вважають,
що норми занадто занижено. Депутати
погодилися, що треба доопрацювати
пропозиції, врахувавши ґрунтовні нау�
кові дослідження впливу промислових
викидів на стан атмосфери.

Комісар ЄС із питань енергозбереження 
Андріс Пієбалгс. Фото ЄК.
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ПОСЛИ ПРОГРАМИ ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ
На церемонії, 
яка відбулася 
10 травня 
у місті Грац, Австрія,
представники ЄК 
вітали "послів 
програми 
Леонардо да Вінчі". 

Д
вадцять європейських країн деле

гували по одному представнику. Ці
люди були обрані національними
агентствами й уособлюють яскраві

приклади успішної інтернаціональної мо

більності. Нагородами Європейської
якості було відзначено 24 проекти, які
пропонували можливість навчання та ро

боти за кордоном.

"Міжнародні програми, подібні до
Леонардо да Вінчі, — це значний внесок
у розвиток європейського ринку зайня

тості, — вважає Комісар ЄС з освіти, на

уки та багатомовності Ян Фіґель. — Мо

більність тисяч молодих людей, студен

тів та викладачів, приводить до взаємо

розуміння, до співпраці в рамках різних
освітніх програм Європи".

Починаючи з 2000 року, майже 300 000

осіб з 31 країни взяли участь у програмі
Леонардо да Вінчі. Це переважно студен

ти та викладачі, які набули нового досві

ду та відчули позитивний вплив програ

ми на навчання й роботу.

У сучасному світі все частіше з'явля

ється можливість працевлаштування за
кордоном, все частіше звучать вимоги —
"мобільність, гнучкість, іноземний дос

від". Програма Леонардо да Вінчі надає
можливість набути професійного досві

ду за кордоном. Вона заохочує до роз

витку спеціальних навичок, допомагає
пристосуватися до нового мовного,
культурного і професійного оточення.
Програма Леонардо да Вінчі пропонує
викладачам і фахівцям із професійного
навчання можливість обміну досвідом із
колегами інших європейських країн. 

ДіАЛОГ КУЛЬТУР
У БЮДЖЕТНОМУ
ВИМіРі

18 — 19 травня відбулося засідан�
ня Ради у справах молоді, освіти та
культури, в якому взяв участь Комі�
сар ЄС з освіти, навчання, культури
та багатомовності Ян Фіґель. 

У центрі обговорення — європей�
ська програма розвитку культури на
2007 — 2013 роки (т.зв. "Культура�
2007"). Маючи близько 400 мільйо�
нів євро бюджету, ця програма пок�
ликана розвивати діалог культур, мо�
більність європейських працівників
у галузі культури, сприяти обігу інте�
лектуальної та мистецької продукції. 

Також на засіданні обговорили
визначення європейської культурної
столиці наступного року.

Європейську освіту поважають,
але вдосконалювати є що
За умови кращого інформування, європейська
освіта може стати найпривабливішою у світі. 
Про це свідчать результати опитування понад 
20 тисяч респондентів у шести цільових країнах
(Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Росія й Таїланд).
Чимало респондентів з усіх країн світу 
відповіли також через Інтернет. 

Я
к свідчать результати, європей

ська освіта має добру репутацію
завдяки своїй високій якості,
доступності та довгій універси


тетській традиції. Однак на тлі мас

штабних, мобільних і престижних нав

чальних закладів США європейські
заклади виглядають не так привабли

во. Опитані кажуть, що хотіли б одер


жувати більше інформації про освіту в
Європі.

Комісар ЄС з освіти, навчання, куль

тури та багатомовності Ян Фіґель каже:
"Дослідження свідчить, що у світі євро

пейську освіту сприймають позитивно.
Воно також підказує нам шляхи її вдос

коналення, які допоможуть зробити на

шу освіту конкурентоспроможною". 

Є вропейські школярі одержали
нагороди. 18 травня в Брюсселі

відбулося нагородження дітей, які
перемогли в конкурсі постерів "Євро�
пейський Союз і права дитини". 

Виступаючи перед переможцями,
Віце�президент Єврокомісії Франко
Фраттіні повідомив, що загалом у
конкурсі взяло участь майже 50 ти�
сяч школярів з усієї Європи. Найкра�
щі постери не тільки прикрасять хо�
ли Єврокомісії, а й будуть виставлені
на офіційних веб�сторінках. 

"З 54 статей Хартії про засадничі
права Європейського Союзу 19 прис�
вячено правам дитини", — сказав пан
Фраттіні. На його думку, це свідчить
про неабияку увагу до дітей з боку
офіційного Брюсселя, а такі конкурси,
як цей, допомагають розвивати право�
ву свідомість серед дітей та підлітків.

ПРАВОВУ
СВіДОМіСТЬ
РОЗВИВАЮТЬ
КОНКУРСИ

Комісар ЄС з освіти, науки та багатомовності 
Ян Фіґель (в центрі). Фото ЄК.
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СЕРТИФІКАТ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ПИТАНЬ ІММІГРАЦІЇ 
Європейська Комісія впроваджує спеціальну
програму з вивчення європейських законів —
"Сертифікат про європейські закони 
про імміграцію та притулок". 

П
рограма здійснюється за ініціати

вою академічної мережі "Одіссей".
ЄК вважає створення цієї одноріч

ної навчальної програми вагомим

внеском академічних кіл у розвиток
спільної політики імміграції та надання
притулку. У країнах ЄС давно існує пот

реба в спеціальному тренінгу та надання
можливостей навчання. Це питання важ

ливе для третіх країн, які співпрацюють з
ЄС щодо покращення керування іммігра

ційними потоками.

Віце
президент ЄК Франко Фраттіні,
Комісар, відповідальний за свободу, без

пеку і правосуддя, зазначив: "Курс забез

печує можливість жити в унікальному
європейському оточенні, з інструктора

ми від академічних закладів із багатьох
країн ЄС, працювати на високому інте

лектуальному рівні в групах із 30
40
учасників, стати спеціалістами з юридич

них питань стосовно імміграції й надання
притулку, зважаючи на різні ситуації у
різних країнах Європи. Я з нетерпінням

чекаю, коли студенти отримають перші
сертифікати в липні 2007 року".

Ця програма — перша, яка з теоре

тичної та практичної точки зору забезпе

чить глибоке розуміння європейського
законодавства, закону про імміграцію та
надання притулку.

Мережа "Одіссей" — це академічна
мережа з вивчення юридичних законів у
Європі, створена в 1999 році за фінансо

вої підтримки Європейської Комісії. Кур

си розпочнуться у вересні 2006 році в
Брюсселі, викладання проводитиметься
англійською мовою.

Більш докладно на сайті:
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus

Особи без громадянства
у країнах ЄС
У 2004 році в ЄС@25 повне число осіб, які не
мають громадянства країни, в якій проживають,
становило близько 25 мільйонів, — повідомляє
Євростат. Ця кількість становить 5.5% від
загальної чисельності населення ЄС@25. 

М
іжнародна статистика має приб

лизний характер, тому що існу

ють відмінності в поняттях, виз

наченнях і джерелах даних, а та


кож змінюються правила отримання гро

мадянства. Спостереження робляться на
підставі доступних даних.

Більшість осіб без громадянства
прибули з країн, які не входять до скла

ду ЄС. У 2004 році в Люксембурзі нара

ховувалася найвища пропорція таких
осіб (38.6%), на другому та третьому
місцях Латвія (22.2%) й Естонія (20.0%).
У дванадцяти країнах ЄС кількість осіб
без громадянства становила менше 5%
населення. Більшість осіб без грома

дянства, що живуть у країнах ЄС, були
громадянами країн, які не входять до
складу ЄС, проте в Люксембурзі най

більша група — португальці, Бельгії —
італійці, в Ірландії — британці, а на Кіп

рі — греки. Отож у цих країнах особи
без громадянства 
це, здебільшого, гро

мадяни інших країн ЄС.

Пропорція осіб без громадянства
зросла майже в усіх країнах ЄС. Найіс

тотніші збільшення зафіксовані між 1990
і 2004 роками в таких країнах: у Люксем

бурзі (з 28.7% до 38.6%), Греції (з 1.4%
до 8.1%), Іспанії (з 1.0% до 6.6%), на Кіп

рі (з 4.2% в 1992 до 9.4% в 2002 році), Ір

ландії (з 2.3% до 7.1% в 2002 році) і Авс

трії (з 5.7% до 9.4%). Відсоток осіб без
громадянства залишився майже незмін

ним у Бельгії (з 8.9% до 8.3%), а в Латвії
спостерігалося істотне зменшення між
1998 і 2004 роками (з 27.3% до 22.2%).

Особи без громадянства, що прожи

вають у країнах ЄС
25 становлять такі ві

кові групи: 41% віком 20
39 років, порів

няно з 28% осіб такого ж віку, які мають
громадянство. Відсоток дітей і молоді ві

ком до 20 років приблизно однаковий —
по 20%. Тільки 9% з осіб без громадянс

тва — старші 65 років, порівняно з 17%
підданих. Такий віковий склад зумовле

ний обмеженнями проживання для осіб
без громадянства в країнах ЄС. 

УПРАВЛіННЯ
МіГРАЦієЮ:
ЦИВіЛіЗОВАНО 
і З ПОВАГОЮ 
ДО ЛЮДСЬКОї
ГіДНОСТі

П ерший етап конкурсу проек�

тів із міграції, оголошеного

Європейською комісією 2005 ро�

ку, став дуже успішним. Про це

27 квітня повідомили представни�

ки Єврокомісії. 

Серед поданих заявок було ві�

дібрано 20 проектів, що скориста�

ються фондом у майже 15 мільйо�

нів євро. Переважно вони займа�

тимуться питаннями повернення

мігрантів на батьківщину. Йдеть�

ся як про співпрацю між країна�

ми�членами, так і про координа�

цію дій із третіми країнами і між�

народними організаціями. Голов�

не завдання проектів — допомогти

керувати міграційними потоками

та перешкоджати нелегальній міг�

рації цивілізовано і на засадах по�

ваги до людської гідності.
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ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ В АФРИЦІ
Європейська Комісія та Європейський
Інвестиційний Банк (ЄІБ) заснували Довірчий Фонд
для фінансування інфраструктури в Африці.

К
омісар ЄК із питань розвитку та гу

манітарної допомоги Луї Мішель і
президент ЄІБ Філіп Майштадт під

писали меморандум про взаємо


розуміння. Довірчий Фонд — це фінан

совий інструмент співпраці Африка
ЄС,
один із наріжних каменів нової стратегії
ЄС стосовно Африки, запропонованої
Комісією та схваленої Європейською Ра

дою в грудні 2005 року. Для функціону

вання Фонду на початковому етапі (2006

2007 роки) Комісія має намір мобілізува

ти ¤60 млн. у вигляді грантів, а ЄІБ — до
¤260 млн. у позиках. Брати участь у ро

боті Фонду можуть усі країни ЄС, агент

ства з розвитку та фінансові установи.

Як зазначено у програмі "Цілі Розвит

ку Тисячоліття", інфраструктура — це
ключовий елемент стабільного розвитку,
економічного зростання й покращення
життєвого рівня населення. Стабільний

прогрес неможливий без сильної мережі
інфраструктур транспорту, енергетики,
водопостачання, інформаційних та кому

нікаційних технологій (ICT). Починаючи
цю нову ініціативу в Африці, пан Мішель
зазначив: "Це — інноваційний інстру

мент, який дійсно вигідно відрізняється
від інших, це — можливість підтримати
розвиток Африки в довгостроковій пер

спективі. Жоден окремий донор не змо

же вирішити величезних проблем фінан

сування базової інфраструктури Чорного
Континенту. Тому ми повинні об'єднати
зусилля, кожен у межах своєї компетен

ції. Я запрошую всі країни ЄС у межах не

щодавніх зобов'язань спрямувати відпо

відну частку коштів для сприяння здій

сненню цього важливого проекту".

За оцінками експертів, поточні інвес

тиції в африканську інфраструктуру слід
подвоїти — спочатку збільшити до ¤8

млрд. щороку (до 2010 року), потім під

няти до ¤16 млрд. щороку (наступні
п'ять років). Ці великі кошти вимагати

муть не тільки збільшення обсягів офі

ційних надходжень, але й ефективного
впровадження стратегій розвитку фінан

сових установ та мобілізації приватного
капіталу. У жовтні 2005 року комюніке
ЄК щодо нової африканської стратегії ЄС
констатувало, що головні гальма еконо

мічного зростання — це недостатній роз

виток транспорту, комунікацій, водопос

тачання, енергетики. 

В Африці бракує лікарів 
Комісар ЄК із питань гуманітарної допомоги
Луї Мішель висловив стурбованість ситуацією, 
що склалася в Африці: тут надзвичайно мала
кількість лікарів та медсестер. 

П
ан Луї Мішель зазначив, що кіль

кість медичних працівників із роз

винутих країн, які працюють у
країнах третього світу, вкрай нез


начна. Комісар ЄС закликав до міжна

родної співпраці для допомоги най

більш постраждалим країнам: "Необхід

но мінімізувати негативні наслідки пос

тійної "міграції" медпрацівників. На 1000
чоловік в Африці працює менше 1 ліка

ря, порівняно з більш як 10 на 1000 у
Європі. Інвестування в навчання медич

них працівників на континенті знахо

диться в критичному стані. Треба краще
планувати наші дії для того, щоб подо

лати нинішню кризу".

У результаті пандемії СНІДу, туберку

льозу та малярії, а також через відсут

ність нормальної медичної допомоги

протягом минулої чверті століття, трива

лість життя в 17 африканських країнах
помітно скоротилася. Відсутність лікарів
та медсестер у багатьох африканських
країнах стала істотним бар'єром для
прогресу, до якого спрямовує програма
"Цілі Розвитку Тисячоліття".

У багатьох країнах, що розвиваються,
існує криза людських ресурсів у системі
охорони здоров'я. Роки хронічного недо

фінансування та недостатніх інвестицій в
охорону здоров'я й навчання персоналу,
відсутність елементарного устаткування
та препаратів призвели до суттєвого по

гіршення стану охорони здоров'я. Крім
того, багато медпрацівників виїхали з
сільської місцевості та віддалених райо

нів до міських центрів або за кордон, де
умови значно кращі. 

ІНФОРМАЦіЯ
РЯТУє ЖИТТЯ

Є вропейська Комісія вирішила на�
дати додаткові 3 мільйони євро

для вдосконалення інформаційних
систем, важливих для програм гума�
нітарної допомоги. 

За словами Комісара ЄС із роз�
витку та гуманітарної допомоги Луї
Мішеля, "2005 рік став жахливим з
точки зору численних катастроф,
стихійних і гуманітарних, які завда�
ли людству багато страждань. Ми зо�
бов'язані працювати з усіма зацікав�
леними сторонами, щоб забезпечити
ефективність і вчасність нашої до�
помоги". 

Як показали катастрофи остан�
нього часу, вчасний доступ до інфор�
мації може відіграти вирішальну
роль у подоланні наслідків катас�
троф. Якнайшвидше треба зібрати,
проаналізувати і поширити ключову
інформацію, тоді результативнішою
і дієвішою буде допомога. Нове роз�
ширене фінансування для інформа�
ційних програм дозволить досягти са�
ме таких результатів.

Комісар ЄК із питань
розвитку та гуманітарної
допомоги Луї Мішель.
Фото ЄК.
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ІРАК: НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ У ¤¤200 МЛН. 
Європейська Комісія вирішила в 2006 році 
надати допомогу уряду Іраку в розмірі ¤200 млн.
на подальшу відбудову країни. 

Ц
е — наступний внесок після ¤518
млн., наданих між 2003 і 2005 рока

ми. ЄК демонструє намір підтримати
країну, новий уряд і народ Іраку. Ко


місія також планує відновити присутність
представників ЄК у Багдаді, призначити
голову місії. З новим урядом Комісія має
намір розпочати переговори про торгівлю

й співпрацю в найближчому майбутньому.
Комісар ЄС  із зовнішніх зв'язків та

політики сусідства Беніта Ферреро
Валь

днер зазначила: "Я дуже рада бачити, що
новий іракський уряд дбає про націо

нальну єдність. Ми готові розпочати ро

боту з цим  урядом. Нам потрібно обгово

рити, як програма допомоги на 2006 рік
сприятиме подоланню проблем, із якими
стикається Ірак. Я також запрошую новий
уряд розпочати переговори стосовно Уго

ди про торгівлю й співпрацю. Ми маємо
намір продовжувати виступати надійним
партнером для уряду та народу країни".

Програма допомоги розрахована 
на три основні напрямки.

Покращення якості життя іракців
(¤110 млн.) шляхом відродження й
відновлення соціальної й економічної
структур. Ці кошти будуть спрямовані

до Міжнародного фонду реконструкції
(IRFFI) — різнобічного довірчого фон

ду, керованого Світовим Банком і ООН.
Кошти підуть перш за все на покра

шення рівня освіти та охорони здо

ров'я, створення нових робочих місць і
розвиток адміністративного апарату.
Сприяння розвитку демократії в Іраку
(¤40 млн.) шляхом підтримки полі

тичного процесу: допомога недавно
вибраному урядові, підтримка губер

наторів і місцевих органів влади, ре

ферендуму про конституцію.
Підтримка якісного управління (¤40
млн.) 
здійснення реформи держав

них служб, основних міністерств та
фінансових установ. 
Резерв (¤10 млн.) буде використову


ватися залежно від ситуації, відповідно
до нових урядових пріоритетів. 

ЄС ПРО СИТУАЦіЮ
В ЧАДі

Є вросоюз уважно спостерігає за по�
діями та станом безпеки в Чаді. ЄС

притримується позиції, спільної з по�
зицією Африканського Союзу, і од�
нозначно засуджує будь�яку спробу
захоплення влади шляхом насильства. 

Євросоюз звертається до всіх кра�
їн регіону, зокрема, до сторін, які 8
лютого підписали угоду в Тріполі, з
проханням якнайшвидше здійснити
кроки, необхідні для відновлення
спокою. ЄС також гостро засуджує
нещодавнє вторгнення озброєних
повстанців до табору біженців Гоз
Амер, розташованого неподалік від
суданського кордону. 

Крім того, Євросоюз нагадує всім
сторонам конфлікту про важливість
мирних переговорів, які знаходяться
зараз у вирішальній фазі, і спостері�
гатиме за розвитком ситуації в Чаді.

¤9.5 мільйонів для Латвії
ЄС із питань регіональної політики Данута Хюбнер
підписала угоду про виплату ¤9 487 180 Латвії. 
Ці кошти призначені для відшкодування аварійних
витрат після руйнівного шторму в січні 2005 року. 

Д
опомога надана через Фонд Солі

дарності ЄС. Пані Хюбнер зазначила:
"Латвія особливо постраждала від
шторму на початку минулого року.

Завдяки цьому рішенню, ми можемо за

безпечити фінансову підтримку, щоб від

шкодувати частину значних фінансових
витрат, покращити житлові умови насе

лення, що погіршилися від впливу стихії".

Північну Європу вразив сильний
шторм 8
9 січня 2005 року. Відповідаючи
на запити, зроблені Швецією, Естонією,
Латвією та Литвою, Європейська Комісія
запропонувала виділити з Фонду Солідар

ності ЄС чотири гранти на суму загалом
¤93млн. для подолання наслідків шторму.
Серед трьох балтійських країн у Латвії
постраждала, зокрема, берегова смуга, а
додаткові пошкодження викликала по


вінь. Було пошкоджено близько 6.9 міль

йонів кубометрів лісу, постраждали елет

ромережі, транспортні мережі, комуніка

ції. Збиток оцінено в понад ¤192 млн.

Історія питання. Фонд Солідарності ЄС,
створений у 2002 році, надає допомогу
країнам ЄС у випадку стихійного лиха. Йо

го річний бюджет —  1 мільярд. Постраж

далі країни повинні забезпечити докумен

товану оцінку пошкодження, яке Комісія
розглядає за специфічними критеріями.
Мають бути чіткі гарантії того, що фонди
ЄС використовуються за призначенням.
Умови для надання допомоги зазначають

ся в угоді, яка укладається між Комісією та
країною, що отримує допомогу. 

6 квітня 2005 року Комісія розгляну

ла пропозицію щодо вдосконалення ро

боти Фонду на період 2007
2013 років.

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

Передбачено відшкодування збитків не
тільки в разі природних катастроф, удос

коналення чинників визначення розміру
допомоги та механізми її надання. 
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МОНЕТА НА ЧЕСТЬ 50�Ї РІЧНИЦІ РИМСЬКОГО ДОГОВОРУ

Ж
урі, до складу якого ввійшли
члени Європарламенту та Євро

комісії, вибрали проект монети
номіналом ¤2, яка буде випуще


на наступного року з нагоди 50
ї річниці
Римського договору. Святкування цієї
події відбудеться 25 березня 2007 року.
Римський договір став початком засну

вання Європейського Економічного Спів

товариства, після його підписання почав

ся процес інтеграції Європи.

Нові монети номіналом ¤2 буде
введено в обіг у березні 2007 року. На
монетах буде зображено шість країн

засновників. В ескізі використано ма

люнки великого Мікеланджело, що
зображають Piazza del Campidoglio у
Римі, де 25 березня 1957 року було під

писано Договір. Цей проект — резуль

тат об'єднаних зусиль кількох європей

ських монетних дворів. 

ЖІНКИ�ВЧЕНІ В ЄС
Компанії, персонал яких складається
водночас із чоловіків та жінок, часто
мають кращі економічні показники.
Такий головний висновок звіту
"Жінки в науці й технології",
представленому на конференції, яка
відбулася у Відні та була
організована Європейською Комісією. 

З
віт спирається на дані досліджень
багатонаціональних компаній. Ці
дані збиралися протягом 12 міся

ців. Завдання конференції — дос


лідити, що можна зробити для того, щоб
залучити більшу кількість жінок
вчених
до науки та промисловості. Загалом в ЄС
незначна кількість жінок бере участь у
науковій діяльності, жінки значно менше
представлені в приватному секторі
(18%), ніж у громадському (35%), не
зважаючи на те, що кількість жінок —
випускниць університетів — постійно
збільшується.

Комісар ЄС із питань науки Янеш По

точнік зазначив: "Якщо ми бажаємо, щоб
розвиток науки в Європі підтримувався
на світовому рівні, нам потрібно краще

використовувати потенціал жінок
уче

них. Вони потрібні промисловості, пот

рібні нашим навчальним закладам, отже
необхідно зробити правильні політичні
висновки. Якщо ми не створимо чесної
системи, де всі матимуть рівні можли

вості, ми втратимо такий величезний за

пас талантів і потенціалу, який тільки
можливо втратити".

Конференція виробила рекомендації,
як об'єднати працівників різної статі в
дослідженнях управління промисловіс

тю, і запропонувала стратегію для збіль

шення кількості жінок, залучених до біз

нес
досліджень. На конференції проде

монстрували свої стратегії залучення жі

нок
дослідників такі компанії: Airbus,
Hewlett
Packard, Shell і Xerox.

Паралельно Єврокомісія опубліку

вала останню статистику щодо участі
жінок у науково
технологічному проце

сі — "She Figures 2006". Цифри свід

чать, що кількість жінок
учених в уні

верситетах і бізнес
структурах продов

жує зростати. Відсоток жінок зростає,
однак це не позначається на кількості
жінок, які займають керівні посади ви

щого рівня. Тільки 11% жінок в природ

ничих науках і 6% із жінок у сфері інже

нерії змогли пробитися до вищих рівнів
керівництва.

Більш докладно на сайті 
"She" Figures 2006: 

http://ec.europa.eu/research/
science�society/home_en.cfm 

Комісар ЄС із питань
науки Янеш Поточнік
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У ВИШГОРОДІ ЗАПРАЦЮВАЛИ СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ 
У приміщенні Вишгородської районної державної
адміністрації відбулося офіційне відкриття
інтегрованих соціальних служб для вразливих
сімей і дітей. Відкриття служб є одним із важливих
етапів реалізації проекту Європейського Союзу
"Розвиток інтегрованих соціальних служб 
для вразливих сімей і дітей".

У
відкритті служб узяли участь Рос

тислав Єрема, голова Вишгород

ської райдержадміністрації, Наталія
Рудько, директор районного центру

соціальних служб для сім'ї, дітей та моло

ді, Володимир Кузьмінський, директор
представництва проекту "Кожній дитині" в
Україні та Ілейн Саммон, керівник проекту
Європейського Союзу "Розвиток інтегро

ваних служб для вразливих дітей і сімей"

Мета проекту ЄС: зменшити загальну
кількість дітей, що виховуються в інтер

натних закладах Київської області, шля


хом надання допомоги в розробці та зап

ровадженні інтегрованих соціальних
служб, здатних забезпечувати ефектив

ну підтримку та соціальний супровід со

ціально незахищених сімей з дітьми.

Інтегровані соціальні служби створю

ються в районах, містах Київської облас

ті з метою своєчасного виявлення сімей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах, кризі, а також для забезпе

чення їх, подальшої ефективної підтрим

ки та соціального супроводу. Служби та

кож працюють у напрямку надання допо


моги у розвитку сімейних форм опіки:
прийомних сімей, усиновлення, інших.
Досвід європейських країн свідчить, що
саме інтегровані соціальні служби здатні
запобігати негативним явищам та проце

сам, попереджати передачу дітей до ін

тернатних закладів та сприяти повернен

ню дітей у сімейне оточення.

Елементи інтегрованих соціальних
служб для вразливих сімей і дітей вклю

чають: службу підтримки сім`ї, службу
супроводу сімейних форм виховання,
службу раннього втручання, реінтеграції
та соціалізації вихованців інтернатних
закладів та супроводу дітей, які перебу

вають у конфлікті із законом. 

Інтегровані соціальні служби в рам

ках Проекту ЄС із повним набором соці

альних послуг працюватимуть у Вишго

родському, Фастівському районах та у
місті Бровари. Спеціалізовані соціальні
служби будуть створені в усіх 32 районах
Київської області. 

Інновації у законодавстві
для соціального сектора 
Відбулося засідання робочої групи Проекту ЄС
"Розбудова громадянського суспільства". 

В
ньому також приймали участь
експерти з Міністерства сім'ї, мо

лоді та спорту, Центрів соціаль

ного партнерства, Фонду соціаль


них інвестицій, Школи соціальної робо

ти Національного університету "Києво

Могилянська Академія" й громадських
організацій. 

Чи повинні соціальні служби, що на

дають послуги різним категоріям клієн

тів, бути зареєстровані чи ліцензовані
державою? Що має враховувати зако

нодавство про волонтерську діяль

ність? Що в бюджетній політиці зава

жає ефективному запровадженню За

кону "Про соціальні послуги", і що в ній
треба змінити, аби розвинути недер

жавні соціальні служби?

Ці та інші питання були обговорені

експертами в ході засідання робочої
групи Проекту ЄС. Зважаючи на пропо

зиції Президента України щодо зако

нопроекту "Про волонтерський рух",
який нещодавно було ветовано Прези

дентом, була вироблена нова концепція
законодавства про волонтерську діяль

ність. Вона була презентована експер

том Проекту Миколою Слюсаревським.
Ця редакція буде винесена на розгляд
громадських та благодійних організа

цій, соціальних служб, органів місцевої
влади в областях України, і за результа

тами розгляду буде опрацьовано реко

мендації для нової редакції законопро

екту щодо волонтерської діяльності.

До дискусійних питань відносяться
питання соціального захисту волонте

рів, уникнення зайвого регулювання

розвитку волонтерства з боку держави,
віку волонтерів, врахування стажу во

лонтерської діяльності у трудовому ста

жі тощо. Усі учасники позитивно сприй

няли пропозицію перейменувати зако

нопроект "Про волонтерський рух" на
законопроект "Про волонтерську діяль

ність", оскільки поняття "рух" не має
правового навантаження.

Презентація експертів Проекту Лю

бомира Чорнія та Ольги Романюк дала
поштовх для обговорення правового
регулювання бюджетної політики в со

ціальній сфері. Ще одним представле

ним дослідженням були фонди громад
як механізм здійснення соціальної по

літики. На підґрунті  цього експертна
група планує розробити модель проце

су формування фонду громади в Укра

їні в майбутньому.

Більш детальна інформація на сайті
www.civilsociety.org.ua.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЇ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Відбулося засідання розширеної робочої групи по
організації утилізації твердих побутових відходів у
Вінницькій області "Розробка комплексної стратегії
утилізації твердих побутових відходів".

О
рганізаторами засідання виступи

ли Вінницька обласна державна
адміністрація, Державне управлін

ня екології і природних ресурсів та

проект ЄС "Сприяння регіональному роз

витку в Україні".

З доповідями виступили: Олена
Яворська, начальник державного управ

ління екології і природних ресурсів Він


ницької області, а також експерти проек

ту ЄС "Сприяння регіональному розвитку
в Україні" Роберт Гульд, Василь Петрук,
Олександр Мудрак.

У засіданні взяли участь члени робочої
групи, а також українські й міжнародні екс

перти з питань твердих побутових відходів.

Під час засідання розширеної робочої
групи по організації утилізації твердих

побутових відходів у Вінницькій області
було обговорено наступні питання:

сучасний стан та проблеми організації
утилізації твердих побутових відходів;
сучасна стратегія та політика утиліза

ції твердих побутових відходів, цілі та
заходи;
джерела фінансування та розподіл
відповідальності щодо заходів по
впровадженню комплексної стратегії
утилізації твердих побутових відходів.

За більш детальною інформацією
звертайтеся, будь ласка, до

Наталки Осташ за тел. (044) 501�63�13.

Семінари з питань оцінювання
у галузі громадянської освіти
У рамках проекту "Громадянська освіта — Україна",
що фінансується Європейським Союзом, пройшли
два семінари у Києві та Вінниці, присвячені
обговоренню питань оцінювання школярів. 

П
роблема оцінки учнів стосується
усіх напрямів проекту: розроблен

ня навчальних планів і програм,
підготовки вчителів, особливих ос


вітніх потреб та громадського розвитку і
позакласної роботи. Перший семінар від

бувся у Київському міському педагогіч

ному університеті ім. Б. Грінченка. На
ньому були присутні члени робочих груп
проекту, міжнародні й національні екс

перти, а також працівники університету.
Другий семінар відвідали 30 вчителів іс

торії та громадянської освіти з пілотних
та інших шкіл Вінницької області.

Семінари проводив Джордж Бетел,
міжнародний експерт з оцінювання. Ро

бочі секції включали вступ до мети й зав

дань оцінювання, співставлення оціню

вання з цілями навчальних програм що

до громадянської освіти та обговорення

поточного й підсумкового оцінювання.
Під час роботи в групах учасники аналі

зували чинну практику в українських
школах, особливо в тому, що стосується
громадянської освіти, а також способи
використання оцінювання для вдоскона

лення навчального процесу.

Матеріали семінару були розпов

сюджені серед пілотних шкіл, що прий

мають участь у проекті, а також будуть
доступні в електронному вигляді. Очі

кується, що наступні семінари прово

дитимуться у вересні — жовтні з ме

тою поглибленого дослідження цієї
проблематики. Також на них буде роз

глядатися розроблення надійних мето

дик тестування.

Більш докладна інформація 
за тел. (044) 466�54�67.

ПЕРШі 
ПРОЕКТИ 
ТВіНіНГ 
В УКРАїНі

18 травня 2006 року органами
влади України започатковано

реалізацію перших двох проектів тві�
нінг ("близнюки"). 

В межах цих двох проектів буде
надаватися допомога щодо наближен�
ня стандартів та норм законодавства
України до норм ЄС у сфері цивільної
авіації та електроенергетики. Окрім
цього протягом найближчих місяців
почнеться реалізація проектів твінінг
у газовій сфері, сфері конкурентного
законодавства, норм і стандартів, ор�
ганів внутрішніх справ, транспорту, в
космічній галузі, та аудиту. 

Ця подія є значним кроком уперед
на шляху реалізації Плану дій прог�
рами Європейської сусідської політи�
ки, яка передбачала твінінг як найго�
ловніший інструмент із надання до�
помоги Україні з наближення зако�
нодавства до норм і стандартів ЄС. В
той же час, це є втіленням бажання
України наблизитись до законодавс�
тва і найкращих практик ЄС.
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А
наступного дня, у неділю 20
травня, центральна вулиця Києва
Хрещатик була майже вщент за

повнена киянами, що прийшли

на це європейське свято. Скрізь майо

ріли сині з жовтими зірочками прапор

ці Євросоюзу. Цього року у наметовому
Європейському містечку було пред

ставлено 27 країн: 21 країна ЄС, країни

кандидати Болгарія, Хорватія, Македо

нія, Румунія, а також Туреччина та Ук

раїна. Кожна з них обладнала свій па

вільйон, де гості містечка мали змогу
більше дізнатися про географію, істо

рію, культуру, музику їхніх країн, а та

кож узяти участь в іграх та вікторинах. 

Біля австрійського павільйону грав
класичні твори квартет музикантів, одяг

нених за модою XVIII століття. Поруч бу

ла обладнана виставка картин на тему
"Сучасний Моцарт" підготовлену обдаро

ваними учнями Києва. А театр "Колесо"
показав фрагменти з вистави австрій

ського драматурга Йоганна Нестроя "Ко

лишні справи". А поруч розмістилося
справжнє віденське кафе.

Болгарія пропанувала відвідувачам
великий вибір косметики. Представни

ки туристичних фірм розповідали про
чорноморські курорти країни. Проспек

ти та брошури з мальовничими видами
йшли на "ура". 

Велика Британія організувала кон

курс із кращого знання історії, географії,
літератури. Треба було бачити, з яким за

хопленням глядачі відповідали на питан

ня ведучого. А інші з цікавістю розгляда

ли фотовиставку, присвячену Британії,
та буквально "розмітали" альбоми та ту

ристичні проспекти. 

Біля павільйону Нідерландів височіла
велика картина, намальована в дусі Рем

брандта, з отворами для голів. Дорослі й
малеча радо встромляли в них свої об

личчя та фотографувалися. Так посольс

тво країни намагалося привернути увагу
киян до 400
річчя великого художника,
яке святкується цього року. 

ДЕНЬ ЄВРОПИ НА ХРЕЩАТИКУ
У п’ятницю 19 травня великим святковим
концертом у Національному академічному театрі
опери та балету почалося святкування 
Дня Європи в Україні. З промовою виступив 
пан Посол, Голова Представництва Європейської
Комісії в Україні Ієн Боуг.

Голова Представництва ЄК 
в Україні посол Ієн Боуг. 
Фото Євробюлетеню
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Іспанія влаштувала серед відвідува

чів Євромістечка конкурс гри на гітарі,
що вже став традиційним. А працівни

ки німецького посольства майже шоку

вали публіку — вони виступили в
якості... джазового гурту. Гітара, сак

софон, бас, клавіші — німецькі дипло

мати професійно "завели" слухачів, їх
довго не відпускали зі сцени, що була
споруджена на розі Хрещатика та ву

лиці Прорізної. 

Литва позиціонує себе зараз як одну
з провідних баскетбольних країн Європи.
Тому однією з "принад" литовського па

вільйону був турнір із міні
баскетболу,
влаштований прямо на асфальті Хреща

тика. Поруч діти змагалися за приз на
кращий малюнок. 

Як і минулого року, однією з най

більш цікавих програм відзначилася Ту�
реччина. Це країна, яка стрімко опановує
європейські цінності. На малій сцені Єв

ромістечка виступала рок
група, до
складу якої входили турецькі студенти,
що навчаються у Києві. Глядачів заохочу

вала призами вікторина про сучасну Ту

реччину. Співробітники посольства роз

давали всім бажаючим проспекти про ту

ристичні перлини країни. 

Різноманітну експозицію підготувало
посольство Франції та Французький
культурний центр. Мабуть, Франція —
перша країна Європи за кількістю й якіс

тю культурних та мистецьких проектів в
Україні. У її павільйоні можна було дізна

тися про розклад виставок, концертів та
фільмів, записатися на курси французь

кої мови, відвідати національні страви. 

все, працював дискусійний клуб. Цього
року він був розташований у павільйоні,
значно більшому за розмірами, ніж то

рішній, але місць для всіх бажаючих
прийняти участь у дискусіях  чи просто
послухати виступи все одно було замало.
Серед тих, хто виступив, були Посол, Го

лова Представництва ЄК в Україні пан Ієн
Боуг, посли Німеччини, Австрії, багатьох
інших країн, представники українського
уряду та різних політичних кіл, бізнесме

ни та діячі культури. 

"Вже четвертий рік поспіль День Єв

ропи в Україні відзначають як національ

не свято, — сказав Ієн Боуг. — Це дуже
важливо, тому що Україна, мабуть, є єди

ною країною, що не входить до Євросою

зу та святкує День Європи".

Жваві дискусії як експертів, так і гля

дачів точилися навколо проблем ниніш

нього розвитку Євросоюзу, перспектив
Україні щодо вступу в ЄС та НАТО, поточ

ної політичної ситуації в Україні. А поруч
із павільйоном дискусій малюки малю

вали картини на тему Євросоюзу.

В інших павільйонах Єврокомісії кияни
та гості свята могли отримати безліч ін

формаційних матеріалів стосовно Євро

пейського Союзу, перспектив вступу Ук

раїни до ЄС, проектів, що вони викону

ються ЄК в Україні. 

Працювала Школа європейських мов,
де відвідувачі мали змогу хоч на кілька
слів поповнити свої знання.

Євроклуби збудували на Хрещатику
свою сцену, оздоблену різноманітними
плакатами, стінними газетами, фотовис

тавками. На ній протягом дня виступали
як українські музичні колективи, так і
представники інших країн. 

Завершився День Європи великим
концертом на Майдані Незалежності. 

Акції Представництва Європейської
Комісії в Україні

Але найбільш цікаву та змістовну
програму підготувало Представництво
Європейської Комісії в Україні. Перш за



М О З А Ї К А

КАННСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ�2006 
Відкриття Міжнародного кінофестивалю в Каннах
17 травня ознаменувало особливо успішний рік
для кінопромисловості Європи. 

С
імнадцять європейських фільмів,
які отримали фінансову підтримку
від програми ЄС MEDIA, пройшли
відбір і були представлені на фі


нальному показі. Майбутнє програми
MEDIA, розвиток бізнесових моделей для
Film Online послуг і конкурентоспромож

ність європейських фільмів за кордоном
— такі питання увійшли до порядку ден

ного зустрічі міністрів культури країн ЄС
із Комісаром з інформаційного суспільс

тва та медіа Вів'єн Редінґ, яка відбулася
в Каннах 23 травня.

"Це дійсно добрий урожай, — відзна

чила пані Вів’єн Редінг, вітаючи цьогоріч

ний успіх європейського кіно в Каннах.
— У період між 2001 і 2006 роками Євро

па інвестувала на медіа
програми ¤513
млн. поза межами тих країн, де виробля

лися ці стрічки. Європейські кошти було
витрачено не тільки на популяризацію
культурного розмаїття, яке є основою на

шої європейської ідентичності, але також
на істотне збільшення конкурентоспро

можності європейської аудіовізуальної
промисловості. Я докладу всіх зусиль
для того, щоб гарантувати, що європей

ські кінострічки будуть і надалі отриму

вати тверду підтримку ЄС у майбутньо

му, не зважаючи на поточні фінансові
обмеження бюджету ЄС".

Протягом роботи 59
го Каннського
кінофестивалю Європейська Комісія зо

середилася на покращенні дистрибуції та
розповсюдження європейських фільмів
поза межами Європи. "Європейські філь

ми стають всесвітньо відомими" — така
тема Дня Європи ("la Journe de l'Europe"),

що проводиться в рамках фестивалю і
традиційно присвячується нагальним
проблемам європейської політики у сфе

рі кінематографії.

Не дивлячись на недавній успіх — у
березні французька стрічка "La marche
de l'Empereur" отримала "Оскара" за
кращий документальний фільм 2006

року — рекламних та промоушн
акцій
європейського кіноринку за межами
ЄС усе ще небагато. Сьогодні європей

ські фільми займають близько 12%
австралійського ринку, 8.3% турецько

го, 6.7% російського, 4.6% американ

ського і 2.3% південнокорейського
ринку. Шляхи покращення стану справ
стали основою дискусії між президен

том кінофестивалю Жілем Жакобом,
Комісаром ЄК Редінг, кінопродюсера

ми та міністрами в рамках проведення
Дня Європи на фестивалі. 

У «Євробюлетені» викорисано матеріали
із сайтів Європейської Комісії

http://europa.eu.int/rapid,
http://europa.eu.int/comm,
http://europa.eu.int/comm/

external_relations,
http://europa.eu.int/comm/eurostat,

www.delukr.ec.europa.eu (Представництва
Європейської Комісії в Україні), 

а також міжнародних інформагенцій.

Знаєш — вигравай!
Редакція частопису "Євробюлетень" оголошує вікторину!

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ  ЗНАННЯ ЩОДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ!

1. Скільки країн зараз входять до ЄС? У якому році
відбулося останнє розширення Європейського
Союзу?

2. Якого кольору прапор ЄС? Скільки на ньому
зірок?

3. Який музичний твір був затверджений як гімн
Європейського Союзу?

4. Коли святкується День Європи? Коли і ким було
запроваджене це свято?

5. Коли відзначається європейський День мов?

6. Коли була введена спільна європейська валюта — євро?

7. Які головні керівні інституції Європейського Союзу? У яких країнах вони
розташовані?

8. Нещодавно керівні органи ЄС перейшли на користування новим доменом
першого рівня в інтернеті. Яким саме? 

9. Яка країна головує зараз у Євросоюзі? Яка буде головувати у другому
півріччі?

10. Яке місто було обрано культурною столицею Європи у
2006 році?

Відповіді на запитання вікторини відсилайте до 1 вересня
цього року на електронну адресу eurobullet@yandex.ru. Переможці
отримають призи від Представництва ЄС в Україні: блейзери,

сумки, майки із символікою Євросоюзу. Підведення підсумків
вікторини відбудеться у жовтневому  випуску "Євробюлетеню".
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Керівництво Євросоюзу не тільки футбольні вболівальники, але й гравці. Напередодні
чемпіонату світу з футболу Президент ЄК Жозе Мануель Баррозу та Вольфгагн Шюссель,
канцлер Австрії, яка зараз головує в Євросоюзі, прийняли участь у товариській зустрічі. 
Фото ЄС.



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

Одна з найзахідніших 
країн Європи – Португалія. 
Вона має давню 
та романтичну історію, 
яка виразно закарбувалася 
на зовнішньому вигляді 
столиці країни – Лісабоні.
Сьогодні наша фотоподорож
саме до цього чарівного міста.
Фото ЄК.

Арка 

Лісабон Фортеця 

Реставрадорес 

Національний театр 

Лісабон уночі Нічне місто 

Лісабон, погляд із башти Сан Джордж 

Руїни старовинного монастиря 


