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До ЄС вступили Болгарія та Румунія

Німеччина головує в Євросоюзі

З історії Європейського Союзу 

Європа: єдність у розмаїтті



Перше засідання ЄС під головуванням Німеччини. Фото ЄК. 

Болгарські фермери, одягнені в традиційні костюми, виконують ритуал
під час традиційного національного винного фестивалю в селі Ілінденці,
що за 120 км на південь від Софії.  Фото ЄК. 

Опера Плаза  в Тімішоарі — найбільшому місті в західній Трансільванії, 
де антикомуністичне повстання 1989 року поклало край тоталітарному
правлінню Чаушеску.  Фото ЄК. 
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Од витоків до сьогодення

Н е варто шукати витоків Європейського

Союзу в Римський імперії. Хоча б тому,

що географічно вона мала центр дов"

кола Середземного моря й простягалася на

терени Африки та Азії, не охоплюючи Ні"

меччину, Скандинавські країни, Шотландію,

Ірландію й Центрально"Східну Європу. Рим"

ська імперія розширювалася силою, була

контрольована центральною державою і

вирізнялася ідеалами та принципами, на

яких сьогодні розбудовується Європей"

ський Союз. Можливо, лише митний союз

за часів Наполеона може розглядатися як

перший передвісник майбутнього ЄС.

Одна з перших публічних пропозицій

об’єднати країни на принципах рівності та

кооперації належить Віктору Гюґо, яку він

висловив у 1851 році. Після гуманітарних

катастроф Першої та Другої світових війн

необхідність утворення європейського спів"

товариства стала очевидною. Ці відчуття

найперше реалізувалися в Європейському

співтоваристві вугілля та сталі, створеному в

квітні 1951 року. Воно об'єднувало Західну

Німеччину, Францію, Італію та країни Бені"

люксу. Перший митний союз став відомий

як Європейське економічне співтовариство,

або Спільний ринок, започаткований Рим"

ським договором 1957 року, який визнаєть"

ся нині «першою засадою» ЄС.

Президент Франції Валері Жіскар д'Ес"

тен пропонував змінити назву Європей"

ський Союз на Об'єднана Європа, але ця

пропозиція не була прийнята.

(Інші матеріали про історію 
та сьогодення Європейського Союзу

читайте в номері)



Хоча й переговорів
не передбачено,
«Веймарська трійка» – 
за тіснішу прив’язку
України до ЄС

Н
імеччина, Франція та Польща висло"

вилися за тіснішу прив’язку України

до Євросоюзу, але не хочуть почина"

ти з Києвом переговорів про вступ до

ЄС. Про це заявила канцлер ФРН Ангела

Меркель після переговорів із президентом

Франції Жаком Шираком і президентом

Польщі Лехом Качиньським. 

Лідери цих країн прибули до ФРН для

участі у двосторонніх неформальних ні"

мецько"французьких консультаціях і про"

ведення зустрічі у форматі «Веймарської

трійки». 

За словами Ангели Меркель, Німеччина,

Франція та Польща хочуть запропонувати

Києву укласти угоду про тіснішу прив’язку

України до Євросоюзу, що «відповідатиме єв"

ропейському призначенню України», але не

передбачатиме проведення переговорів про

її вступ до ЄС.

Офіційна назва «Веймарської трійки» —

«Комітет розвитку німецько"французько"

польської співпраці». Це консультативний

форум представників урядів Німеччини,

Польщі і Франції. Заснований у 1991 році за

ініціативою міністрів закордонних справ

трьох держав. Основне завдання «Веймар"

ської трійки» — координація зовнішньої по"

літики її членів і стимулювання загальноєв"

ропейської інтеграції. Новий альянс пови"

нен був створювати додаткові імпульси для

розширення Європейського Союзу на схід.

Найбільшим досягненням діяльності фору"

му можна назвати швидке долучення Поль"

щі до НАТО та Євросоюзу. Відбулося це бага"

то в чому саме завдяки активній підтримці з

боку керівництва Німеччини та Франції. 

П о гл я д Н а  ч а с і
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В Європі правитиме жінка

С
еред знакових подій року, який щой"

но розпочав свою ходу Європою і сві"

том, — вступ до Європейського Союзу

Болгарії та Румунії. І то вступ, що вия"

вився для цих обох країн"сусідів довгоочіку"

ваним і нелегким. Але вони мужньо прой"

шли цей відтинок свого, без перебільшення,

історичного шляху від наміру ввійти до ро"

дини європейських співтовариств до офіцій"

ного завершення процесу в перший день ни"

нішнього, 2007"го. 

Стартували обидві держави разом, і від

того вже досить віддаленого 1995"го минуло

понад десять років. Й упродовж цього, по"

годьтеся, досить тривалого часу і Болгарія, і

Румунія здійснювали необхідні реформи в

різних сферах буття, які поступово, крок за

кроком, наближали її до мети.

Чи здатна на таке Україна і — коли? Що

треба для того, аби вона гідно, як рівна се"

ред рівних, влилася в європейську сім’ю й

наскільки вірогідно, що це станеться, —

йдеться в інтерв’ю голови представництва

Європейської Комісії в Україні та Бєларусі

Ієна Боуга. З точкою зору пана посла Ієна

Боуга на ці та інші питання розмаїтого

життя ЄС маємо нагоду познайомитися в

цьому номері «Євробюлетеня». Інші публі"

кації часопису внесуть свої барви в мозаїку

нинішнього такого динамічного, супереч"

ливого, а подекуди й небезпечного світу, в

якому доводиться утверджувати себе Укра"

їнській державі.

Загалом же кажучи, перспективи Украї"

ни щодо вступу її до ЄС з висоти 2007"го

здаються оптимістичнішими, ніж раніше.

Але не такі, на жаль, щоб про час вступу

можна було говорити з точністю до най"

ближчих років.

Географічно, як відомо, центр Європи

розташований в Україні, проте належить ще

зробити чимало кроків, аби якомога тісніше

наблизитися до цінностей і стандартів Євро"

союзу. Можливості для цього, безумовно, є, й

безперечною залишається давня істина про

те, що все починається з доброї волі народів

бути разом. І політичної — також. Або й на"

самперед.

Тепер — ще про одну подію, яку в нашо"

му стислому огляді не оминути, зважаючи на

її важливість. Так от: упродовж наступних

Д о в і д к а

шести місяців нинішнього року в Євросоюзі

головуватиме Німеччина. До речі, не вперше

за час півстолітнього існування ЄС канцлер

ФРН Ангела Меркель вже заявила, що сприй"

має цю відповідальну місію національним

викликом і прагнутиме вирішувати ключові

питання європейського співжиття. Зокрема,

сприятиме укладанню нової, вочевидь знач"

но ширшої, угоди між Україною та Європей"

ським Союзом. А її слова про те, що Німеччи"

на цінує важливу роль України в Європі, по"

роджують сподівання, що співробітництво

триватиме насамперед через здійснення

конкретних проектів.

Упродовж останнього часу в Європі й

світі відбулося чимало подій, на які в цьо"

му номері відгукується наш часопис, пода"

ючи найрізноманітнішу інформацію крізь

призму життєдіяльності ЄС в численних

виявах. Тож, продовжуючи цю традицію

попередніх номерів «Євробюлетеня», ми й

надалі розповідатимемо про економічні,

політичні, соціальні процеси на континен"

ті, про те, як співіснують на ньому люди,

об’єднані добросусідським прагненням

жити один з одним у мирі й злагоді, без"

настанно поліпшувати своє життя — і не

лише матеріальне.

Адже велич світу завжди перебуває у

відповідності з величчю духу, що дивиться

на нас, мовив колись до своїх сучасників

визначний німецький поет Генріх Гейне —

співець глибоко національного єства сво"

го народу.

Але хіба й не до нас звернені його слова?
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Більше схиляються до ЄС, аніж до Росії

Європейський Союз має намір підписати низку секторальних угод
з Україною під час головування Німеччини. 

48,4% українців опитаних Центром еконо"

мічних і політичних досліджень імені Олек"

сандра Разумкова, — за вступ України до Євро"

пейського Союзу, а 44,1% вважають пріоритет"

ними відносини України з Росією. Про це по"

відомляють «Українські новини», вказуючи та"

кож, що 31,4% опитаних проти вступу України

в ЄС, 20,2% важко відповісти на це запитання.

Водночас 8,5% виступили за пріоритет у від"

носинах з іншими країнами СНД, 1,9% — зі

Сполученими Штатами Америки.

Соціологічне опитування проводилося у

всіх регіонах України. Всього було опитано

2006 респондентів старше 18 років. Теоре"

тична похибка вибірки — 2,3%.

Як повідомлялося, Президент Віктор

Ющенко прогнозував вступ України до ЄС

раніше, ніж у 2016 році. 

Перспектива 2007: можливість 
нової базової угоди між Україною та ЄС

П
ро це повідомив посол ФРН в Україні

Рейнхард Шефферс. Він зазначив,

зокрема, що в першій половині 2007

року в центрі уваги двосторонніх

відносин України та ЄС буде угода про зону

вільної торгівлі.

Посол привітав Україну й парламент з ух"

валенням законів, необхідних для вступу до

Світової організації торгівлі, що відкриває

шлях до переговорів з Євросоюзом. «Окрім

підписання угоди про зону вільної торгівлі,

ми хотіли б розширити наші відносини та"

кож шляхом підписання низки секторальних

угод в тих або інших сферах наших взаємин»,

— сказав Шефферс. І наголосив, що відповід"

на угода необхідна там, де таких угод немає

взагалі. «Йдеться про те, аби вони були якомо"

га якісніші». Він також повідомив, що під час

головування Німеччини в ЄС відбудеться засі"

дання комісії Україна — ЄС. При цьому зустрі"

чі керівництва України та ЄС в наступні півро"

ку не плануються, оскільки традиційно вони

проходять у другому півріччі.

Як повідомлялося, Німеччина обіцяє під

час свого головування в Європейському Со"

юзі у 2007 році сприяти укладанню з Украї"

ною нової угоди, що передбачає тіснішу

співпрацю з ЄС. Нова базова угода між Укра"

їною та ЄС замінить Угоду про партнерство і

співпрацю між Україною і ЄС та його держа"

вами"членами.

Перемовини мають розпочатися на по"

чатку 2007 року. 

«Українські новини»

Спершу – партнерство

Ф
едеральний канцлер Німеччини

Ангела Меркель заявила про необ"

хідність розвивати програму при"

вілейованого партнерства для тих

країн, які, на її думку, не можуть розраховува"

ти на повноцінне членство в Європейському

Союзі. «Це стосується України, чорномор"

ського та інших регіонів», — сказала вона,

виступаючи в Бундестагу напередодні почат"

ку німецького головування в ЄС. — Тому нам

потрібна приваблива й надійна політика

добросусідства, якою ми наблизимо до Єв"

росоюзу ті країни, які не зможуть до нього

вступити». До таких держав вона зараховує й

Туреччину. Що, до речі, викликає розбіжнос"

ті всередині правлячої коаліції. Так, міністр

закордонних справ країни Стефан Штейн"

майєр — прихильник прийняття Анкари.

Як відомо, Німеччина розпочинає пере"

хідне піврічне головування в Європейському

Союзі. Одночасно Берлін на рік очолить «ве"

лику вісімку».

За матеріалами: 
«Корреспондент», «Euronews»
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Міністр закордонних справ Німеччини 
Стефан Штейнмайєр. Фото ЄК.

Європейська 
політика сусідства 
з Україною
посилюватиметься

П ро це йдеться у заяві МЗС. В Україні

уважно спостерігають за станом ре"

алізації ідеї ЄС щодо вдосконалення

Європейської політики сусідства (ЄПС),

зокрема щодо східних сусідів ЄС. Україна

вітає оприлюднене нещодавно Повідом"

лення Європейської Комісії щодо поси"

лення Європейської політики сусідства.

Водночас, враховуючи значну відмін"

ність між країнами — партнерами Євро"

союзу з огляду на їх міжнародно"правові

параметри, політичний та соціально"

економічний розвиток, а також страте"

гічні зовнішньополітичні цілі, Україна

наголошує на необхідності дотримувати"

ся принципу диференційованого підходу

до кожної країни"партнера.

«Ми сподіваємося, що ЄПС не є аль"

тернативою розширення і не заперечує

подальшого розвитку відносин між ЄС та

його європейськими сусідами», — наго"

лошується в заяві.

Україна також готова відігравати ак"

тивну роль у залученні ЄС до Чорномор"

ської регіональної співпраці і взяти

участь у розробці механізмів взаємодії

ЄС"ОЧЕС. Така двостороння співпраця —

потенційно плідна, враховуючи наміри

ЄС підготувати в першій половині 2007

року комплексне концептуальне бачення

своєї присутності в регіоні Чорного моря,

а також з огляду на головування України в

ОЧЕС з 1 липня по 31 грудня 2007 року»,

— мовиться в заяві.

Нагадуємо, що раніше Європейська

Комісія звернулася до Ради Міністрів ЄС і

Європарламенту про посилення Євро"

пейської політики сусідства.  
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Наближатися до цiнностей
та стандартiв Євросоюзу
Про перспективи співробітництва нашої держави
з ЄС та основні внутрішні проблеми Євросоюзу
розповідає Голова Представництва Європейської
Комісії в Україні Посол Ієн Боуг.

На яких правових та політичних
засадах буде ґрунтуватися нова рамко�
ва угода Україна�ЄС?

Планується, що ми розпочнемо перего"

вори про нову угоду на початку року. Її ос"

новними принципами буде підтвердження

спільних цінностей — демократії та прав

людини, а також інтеграції України до внут"

рішнього ринку Європейського Союзу, в то"

му числі через угоду про вільну торгівлю. Ос"

танній пункт, однак, залежить від вступу Ук"

раїни до Світової організації торгівлі.

Чим нова угода відрізнятиметься
від чинної?

Нова угода надасть Україні можливість

значно тісніших відносин з ЄС у політичній

та економічній сфері.

Деякі європейські політики заявля�
ють, що подальшого розширення Євро�
пейського Союзу вже не буде. Чи озна�
чає це, що українці повинні забути про
перспективи членства в ЄС?

На даний момент чітко зрозуміло, що че"

рез внутрішні причини ЄС не може і не буде

розширювати перелік країн"кандидатів і по"

тенційних кандидатів на членство. Це не оз"

начає, що Україна не може колись вступити

(або не вступить) до ЄС. Поки що ж вона по"

винна зробити все можливе, щоб якомога

тісніше наблизитися до цінностей і практич"

них стандартів Євросоюзу. 

Незабаром буде реформована Євро�
пейська політика сусідства. Яким мо�
же або повинно бути місце України у
цій новій, орієнтованій на регіони
програмі?

Європейська політика сусідства надалі

лишатиметься основою відносин ЄС з краї"

нами цього регіону. Вона передбачає дифе"

ренційований підхід до кожної країни. Те,

що ми та Україна зможемо разом зробити,

залежатиме від рівня політичної волі, який

продемонструє Україна, та від її здатності

втілити у життя заплановані нею реформи.

Чи є шанси на реанімацію Консти�
туції ЄС?

Зараз триває період рефлексії. Країни"

члени поступово досягнуть порозуміння у

тому, яким чином цей процес може бути

продовжений. Після розширення ЄС до 27

країн (зі вступом Болгарії та Румунії) мож"

ливості наявних інституцій досягли своєї

межі, а тому Євросоюз змушений розвива"

тися далі. 

Схоже, що Україна й цього року не
стане членом СОТ. Як це позначиться
на торгівлі між Україною та ЄС?

ЄС все ще закликає Україну зробити все

можливе для якнайшвидшого вступу до СОТ.

Як тільки це станеться, ми зможемо провес"

ти переговори щодо угоди про вільну торгів"

лю. Це значно пожвавить торгівлю між Укра"

їною та ЄС і зробить Україну більш приваб"

ливою для іноземних інвестицій.

Українцям стає дедалі важче отри�
мати шенгенські візи. Як це можна спів�
віднести з планами ЄС про спрощення
візового режиму з Україною?

Це твердження не підкреслене фактами.

У період із січня до вересня 2006 року 92 від"

сотки тих українських громадян, які подали

заявки, отримали шенгенські візи. У той са"

мий період часу минулого року ця цифра

становила 91 відсоток. Ці показники свід"

чать, що висловлювання про те, що шенген"

ські візи «стає важче отримати» не відповіда"

ють дійсності. Запланована до підписання

угода про спрощення візового режиму зро"

бить процес отримання віз до країн — чле"

нів ЄС ще легшим і дешевшим для багатьох

категорій українських громадян.

Міжнародна правозахисна організа�
ція Human Rights Watch розкритикувала
Брюссель за його плани підписання з Ки�
євом договору про реадмісію. На її дум�
ку, в Україні немає умов для утримання
осіб, що просять політичного притул�
ку. Як це вплине на перспективи підпи�
сання такої угоди? 

Це питання детально обговорювалося

під час переговорів між ЄС та Україною. Єв"

росоюз задекларував свою готовність допо"

могти Україні створити необхідні для цього

умови, використовуючи кошти, вже надані

Україні у рамках чинних програм співробіт"

ництва. Що ж до прохачів політичного при"

тулку, то потрібна інфраструктура вже існує.

Європейська Комісія профінансувала ство"

рення тимчасового центру в Одесі, де змо"

жуть перебувати до 250 біженців, а також ще

одного — на 70 осіб — у Мукачевому.

Які шанси того, що ціна шенгенських
віз для українців залишиться незмінною?

Справді, ЄС вирішив, що ціна шенген"

ських віз залишиться на рівні 35 євро для

тих країн, які вже уклали з ЄС угоду про

спрощений візовий режим або які ще пере"

бувають на стадії переговорного процесу

щодо підписання такої угоди. 

www.delukr.ec.europa.eu 
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Од витоків 
до сьогодення

9 травня 1950 року вважається почат"

ком європейської інтеграції. Саме

тоді міністр закордонних справ

Франції Р. Шуман запропонував створити

спільний ринок вугільної та сталеливар"

ної продукції Франції, ФРН та інших за"

хідноєвропейських країн (пропозиція

увійшла в історію під назвою «план Шу"

мана»). Одним із провідних завдань плану

стало примирення Франції та Німеччини

й недопущення між ними війни в майбут"

ньому. Найважливішим засобом досяг"

нення цієї мети мав стати механізм уп"

равління та наднаціонального контролю

над виробництвом і торгівлею стратегіч"

ною для військових потреб продукцією —

вугіллям та сталлю. Контроль мав здій"

снюватися «вищим органом» — прообра"

зом Європейської Комісії.

(Продовження  читайте на 9 стор.)

З і стор і ї  Євросоюзу
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«Старі» й нові разом 

За «новобранцями» 
уважно спостерігатимуть. 
З Брюсселя 
З 1 січня 2007 року площа Євросоюзу збільшилася з 3,94 млн до 4,23
млн квадратних кілометрів. Вступ Румунії та Болгарії до Євросоюзу
завершив п’ятий етап формування ЄС. Очікується, що наступне
розширення ЄС відбудеться не раніше 2010 року.

П
ершого новорічного дня тисячі людей

вийшли на вулиці у столицях обох кра"

їн. Кілька європейських лідерів взяли

участь у великому хороводі в Бухаресті, а

глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вис"

тупив зі спеціальною промовою в Софії. 

За двома останніми «новобранцями» у

Брюсселі уважно спостерігатимуть, вимага"

ючи від них боротьби з корупцією й органі"

зованою злочинністю. Болгарії і Румунії та"

кож заборонено експортувати деякі види

продовольчих товарів. А 55 болгарських лі"

таків доведеться списати або доводити до єв"

ропейських стандартів безпеки. 

Перший день 2007 року ознаменувався

для Євросоюзу ще однією важливою подією: у

«єврозону» вступила Словенія. Ця країна, став"

ши членом ЄС у 2004 році, першою з колиш"

ніх країн Варшавського договору перейшла на

єдину європейську валюту. Євро замінив сло"

венський толар, що проіснував як національна

валюта країни з 1991 року, коли Словенія вий"

шла зі складу Югославії. 

Президент України Віктор Ющенко, віта"

ючи свого румунського колегу Траяна Бесес"

ку зі вступом цієї країни до ЄС, висловив спо"

Партнерство

Польща 
допоможе вступити
в ЄС?

П ольща має намір у 2011 році запро"

понувати план дій щодо вступу Укра"

їни до Європейського Союзу. Про це

повідомив посол Польщі в Україні Яцек

Ключковській в ефірі телекомпанії «То"

ніс». За його словами, Польща хоче, щоб

Україна стала членом ЄС якнайскоріше.

Він зазначив, що Польща головуватиме в

ЄС у 2011 році. «Гадаю, це буде такий рік,

коли ми запропонуємо і Україні, і ЄС зага"

лом не тільки формат, а й можливий план

дій щодо отримання членства через кіль"

ка років після нашого головування», —

сказав Ключковській.

Нагадаємо, Польща вважає, що Ук"

раїна може вступити до Євросоюзу до

2020 року.  

…І Литва 
також?

Л итва готова сприяти вступу Украї"

ни до Євросоюзу, повідомив спів"

голова Асамблеї литовського Сей"

му та українського парламенту Йонас

Ягмінас на спільному засіданні у Віль"

нюсі. Провідною темою зустрічі стало

економічне й гуманітарне співробіт"

ництво між Україною та Литовською

Республікою, а також збагачення Украї"

ни литовським досвідом, який допоміг

би українському законодавству адапту"

ватися для вступу до ЄС. «Ми готові пе"

редати пакет необхідного законодавс"

тва для вступу України в ЄС», — зазна"

чив Йонас Ягмінас. Своєю чергою, голо"

ва української делегації, депутат"«нашо"

українець» Олександр Третьяков заявив:

«Ми хочемо йти шляхом стратегічного

партнерства там, де інтереси Литви і

України стовідсотково збігаються».

Президія Асамблеї вирішила сформу"

вати делегації Верховної Ради та Сейму і

провести засідання Асамблеї в першому

кварталі 2007 року у Вільнюсі, а в третьо"

му кварталі — в Києві. 

дівання на те, що Румунія активно сприятиме

Україні реалізувати плани євроінтеграції.

Як почуваються нові члени Євросоюзу? 

Економіка Румунії та Болгарії розвива"

ється швидкими темпами, але дохід на душу

населення все ще становить близько трети"

ни середнього в ЄС. Деякі експерти вважа"

ють, що процес реформ у Румунії й Болгарії

загальмувався. Тому вони перебуватимуть під

суворим наглядом для відстежування прог"

ресу, зокрема — в боротьбі з корупцією та

організованою злочинністю.

Деякі з вироблених Болгарією та Руму"

нією товарів можуть бути заборонені екс"

портувати до Євросоюзу через їх невідповід"

ність діючим стандартам. Багато хто в Захід"

ній Європі побоюється різкого напливу міг"

рантів у пошуках працевлаштування. Однак

експерти вважають, що ті, хто хотів виїхати

на Захід, уже це зробили. Проте більшість із

15 «старих» членів ЄС, за винятком Швеції та

Фінляндії, встановили низку обмежень на

міграцію та працевлаштування громадян

щойно приєднаних країн. 

За повідомленнями інформагентств 

Президент  Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, прем’єр
міністр Великобританії Тоні Блер,
канцлер ФРН Ангела Меркель. Фото ЄК.
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Першого дня Нового, 2007 року головування в Раді
Євросоюзу від Фінляндії перебрала на себе Федеративна
Республіка Німеччини. Цікаво, що до канцлера ФРН
Ангели Меркель Європейське Співтовариство також
очолювала жінка — фінський президент Тар’я Галонен.

... а президент Європарламенту дав підсумкове інтерв’ю 

Н
айбільшим досягненням своєї роботи Хосеп Боррель вважає

прорив ступеня суспільної відкритості Парламенту. Протягом

останніх двох років «Європарламент зробив якісний стрибок

щодо своєї присутності в засобах масової інформації, — пере"

конаний він. — Про нас дізнається дедалі більше людей».

Під час головування Хосепа Борреля було затверджено склад

нової Європейської Комісії (листопад 2004 року), ухвалено дирек"

тиви про свободу пересування послуг і системи REACH, що регу"

лює питання хімічної продукції ЄС. Важливою подією стало прису"

дження Парламентом премії Сахарова лідерові білоруської опози"

ції Олександру Мілінкевічу. 

Президент Європарламенту обирається на 2,5 роки (половина

п’ятирічного терміну роботи Парламенту). Хосеп Боррель Фонтейєс

був обраний 20 липня 2004 року. Став 22"м президентом в історії

представницького інституту ЄС.  Ц
е 
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Приходить Ангела Меркель,
щоб головувати в Раді ЄС

У ньому Хосеп Боррель Фонтейєс підсумував свою
роботу на посаді президента Європейського Парламенту.
20 січня завершується термін його повноважень. 

«Цього року ідеї європейського об’єднання виповнюється 50

років», — заявила з цього приводу канцлер ФРН Ангела Меркель, —

і у нас є вагомі причини святкувати ці роковини: мир, свобода,

справедливість і демократія стали реальністю в Європі», — наголо"

сила лідер країни — голови ЄС. 

У статусі голови Ради ЄС пані Меркель торкнулася перспектив єв"

ропейської Конституції. «Щоб бути здатною до ефективної дії, Євро"

па потребує конституційного договору, — зазначила канцлер. — Ми

хотіли б долучитися до цього процесу й провести інтенсивні кон"

сультації з нашими європейськими партнерами. Врешті"решт необ"

хідно скласти план дій, аби продемонструвати, яким чином європей"

ський конституційний договір може стати реальністю», — зауважила

у своєму зверненні Ангела Меркель. 

Протягом подальших шести місяців Німеччина вдванадцяте здій"

снюватиме функції країни"голови в Раді ЄС. На час головування ФРН

припадають 50"ті роковини підписання Договору про заснування Єв"

ропейського Співтовариства (25 березня 1957 року). 

Крім того, 1 січня розпочався річний термін головування Німеч"

чини у «великій вісімці». 

Функції головування в Раді ЄС почергово переходять від однієї

держави — члена ЄС до іншої. Термін головування кожної країни

триває шість місяців. (Докладніша розповідь про Ангелу Меркель — на стор. 26—27). 
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Коли верстався номер

Ганс�Ґерт Петтерінґ:

Гідність людини плюс
солідарність народів 
Обрано нового президента
Європейського Парламенту

16 січня депутати Європейського Парламенту обрали
Ганса?Ґерта Петтерінґа новим президентом
представницької інституції Європейського Союзу. Н

ового президента було обрано в результаті першого раунду

голосування. За кандидатуру Петтерінґа проголосували 450

депутатів (понад 65% голосів). Для обрання голови Парламен"

ту потрібно 345 голосів. 

«Людська гідність, шанування права та солідарність європей"

ських народів будуть принципами моєї роботи», — наголосив новий

президент. — Незалежно від наших політичних поглядів та політич"

них ідеалів нашою спільною метою є побудова дедалі інтеґрованішо"

го Європейського Союзу», — наголосив пан Петтерінґ. 

Представник німецького Християнсько"демократичного союзу і

політичної групи Європейської народної партії та Європейських де"

мократів (EPP"ED), Петтерінґ змінить на посаді президента іспан"

ського соціаліста Хосепа Борреля Фонтейєса, який виконував свої

обов’язки протягом останніх двох з половиною років. 

Новий президент — європейський депутат з 1979 року, моменту

перших загальноєвропейських виборів до Європарламенту. У 1999

році він очолив фракцію Європейської народної партії та Європей"

ських демократів (EPP"ED). 

На посаді президента Європарламенту Ганс"Ґерт Петтерінґ

працюватиме до наступних парламентських виборів у червні 2009

року. Очікується особливо плідна співпраця християнського де"

мократа Петтерінґа у зв’язку з головуванням уряду Німеччини в ЄС,

очолюваного лідеркою Християнсько"демократичного союзу Ан"

ґелою Меркель. 

Президент Європарламенту обирається на 2,5 роки — половину

п’ятирічного терміну роботи Парламенту. Ганс"Ґерт Петтерінґ став

двадцять третім президентом в історії представницької інституції ЄС.

Ганс"Ґерт Петтерінґ має намір презентувати свою програму 13

лютого в Страсбурзі. 

Од витоків 
до сьогодення

18 квітня 1951 року «план Шумана» бу"

ло реалізовано через підписання Па"

ризького договору про створення

Європейського співтовариства вугілля та сталі

(ЄСВС). До складу ЄСВС увійшли шість країн:

Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Ні"

меччина та Франція, — «європейська шістка»,

яка в подальшому стала своєрідним локомо"

тивом європейської інтеграції. Договір про

ЄСВС набув чинності 23 липня 1952 року.

27 травня 1952 року країни «європей"

ської шістки» підписують Договір про засну"

вання Європейського оборонного співтова"

риства (ЄОС).

10 вересня 1952 року міністри закордон"

них справ країн"членів ЄСВС доручають

Спільним зборам ЄСВС — прообразу май"

бутнього Європарламенту— розробити про"

ект Договору про створення Європейського

політичного співтовариства (ЄПС). 10 бе"

резня 1953 року Збори закінчили роботу

над проектом Договору.

Однак ані ЄОС, ані ЄПС так і не стали

реальністю. Вирішальну роль тут відіграла

Франція, парламент якої після тривалих

дискусій у серпні 1954 року вирішив від"

класти ратифікацію Договору про ЄОС. А

це зробило недоречним і підписання До"

говору про ЄПС.

Наприкінці 1955 року на конференції

в Мессіні країни «європейської шістки» до"

мовились про заснування Європейського

співтовариства з атомної енергетики (Євр"

атому).

На початку 1957 року керівники урядів

«європейської шістки» вирішили поряд з

Євратомом створити також і Європейське

економічне співтовариство (ЄЕС).

(Продовження читайте на 11 стор.)

З і стор і ї  Євросоюзу

Ганс
Герт Петтерінг (праворуч), новий президент Європейського Парламенту.
Фото ЄК.
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Поступ

ЄС спростить 
візовий режим для громадян
західнобалканських країн
Рішення про уповноваження Європейської Комісії розпочати
переговори з країнами Західних Балкан прийнятно на листопадовому
засіданні Ради ЄС із загальних питань та зовнішніх відносин,
що відбулося в Брюсселі. 

П
еремовини щодо укладення угод про

реадмісію й спрощення візового ре"

жиму стосуються Боснії і Герцегови"

ни, колишньої Югославської Респуб"

ліки Македонія, Чорногорії та Сербії. Оскіль"

ки Албанія вже підписала з ЄС угоду про ре"

адмісію, з цією країною розпочнуться пере"

говори тільки про укладення угоди про

спрощення візового режиму. 

«Ми вітаємо рішення Ради ЄС», — йдеть"

ся у спільній заяві віце"президента Європей"

ської Комісії Франко Фраттіні та Комісара

ЄС з питань розширення Оллі Рена. — Цей

крок відображає прагнення ЄС створити

умови для налагодження контактів між гро"

мадянами країн Західних Балкан та країн

ЄС», — наголошується у заяві.

Майбутні угоди дадуть змогу спрости"

ти процес отримання віз до ЄС і водночас

ефективніше протидіяти процесам неле"

гальної міграції. Очікується зниження вар"

тості віз до Союзу, а певні категорії грома"

дян отримуватимуть тривалі візи з можли"

вістю багаторазових подорожей на тери"

торію ЄС. 

Рада ЄС закликала партнерів завершити

переговори не пізніше червня 2007 року. 

Рішення Ради ЄС було ухвалено через

кілька днів після оприлюднення звіту Євро"

пейської Комісії про поступ західнобалкан"

ських країн на шляху інтеграції до ЄС напе"

редодні Форуму міністрів юстиції та внут"

рішніх справ держав — членів ЄС та країн

регіону. 

Нині лише одна західнобалканська краї"

на — Словенія — входить до Європейського

Союзу. Хорватія та колишня Югославська

Республіка Македонія — країни"кандидати

на вступ до ЄС. Боснія і Герцеговина, Чорно"

горія, Сербія та Албанія — потенційні краї"

ни"кандидати. 

Виклики доби

Європа відбудеться
завдяки спільним
зусиллям

Федеральний кабінет ухвалив
Програму головування Німеччини 
в ЄС у першому півріччі 2007 року.
Її девіз: «Європа відбудеться
завдяки спільним зусиллям». 

Т
им самим Німеччина прагне до ново"

го змістового спрямування Європей"

ського Союзу (ЄС), аби підвищити

ступінь визнання інтеграційного

процесу, — зазначається в тексті Програми.

Кульмінаціями головування Німеччини в

Раді ЄС стануть три саміти країн ЄС у берез"

ні та червні в Брюсселі та Берліні.

Політичними кульмінаціями будуть вес"

няний саміт з ухвалення Плану дій щодо за"

безпечення енергопостачання та обговорен"

ня таких тем, як «Клімат» і «Зниження рівня

забюрократизованості», та червневий саміт,

присвячений німецьким пропозиціям щодо

відновлення конституційного процесу ЄС.

Серед конкретних заходів у Програмі

декларується насамперед завершення ство"

рення внутрішнього ринку, наприклад,

електроенергії та газу. Зниження рівня за"

бюрократизованості має сприяти посилен"

ню конкурентоспроможності підприємств.

У сфері захисту клімату під час німецького

головування в ЄС планується проведення

переговорів з партнерами для визначення

конкретних цілей і тим самим для виведен"

ня ЄС на передові позиції у світі.

У сфері зовнішньої політики під час го"

ловування Німеччини в ЄС зусилля зосеред"

жуватимуться на новій політиці сусідства

ЄС. 24 і 25 березня у Берліні відбудеться са"

міт з нагоди 50"річчя Римських договорів.

Вони вважаються актом заснування ЄС. Тут

має бути закладений наріжний камінь для

продовження інтеграційного процесу в ЄС.

Довідки — за електронною 
адресою info@eu2007.de 
Подробиці див. на сайті

www.eu2007.de 

Віце
президент Європейської Комісії Франко Фраттіні.
Фото ЄК.

Комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен. 
Фото ЄК.
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Небезпека

Всупереч
Дорожній
карті
ЄС занепокоєний появою нового ізраїльського поселення 
на Західному березі річки Йордан. 

З
аява уряду Фінляндії (попередньої

країни — голови ЄС), поширена 27

грудня минулого року, стала відповід"

дю на рішення Ізраїлю побудувати

поселення Маскіот на Західному березі. 

Це рішення «суперечить зобов’язанням,

взятим Ізраїлем у рамках Дорожньої карти»,

— йдеться у заяві. — Такі односторонні дії не"

законні з погляду норм міжнародного права

і можуть фізично унеможливити реалізацію

програми розв’язання ізраїльсько"палестин"

ського конфлікту, що передбачає створення

двох держав. Це рішення також означатиме

переселення певної кількості колишніх ізра"

їльських поселенців Ґази до нових поселень

на Західному березі, що ЄС вважає непри"

пустимим», — наголошується в заяві. 

У ній висловлено жаль, що рішення ухва"

лено майже одразу після довгоочікуваної зус"

трічі прем’єр"міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта

з президентом Палестини Махмудом Аббасом. 

Країна"голова ЄС «закликає всі сторони

утриматися від будь"яких дій, що можуть

поставити під сумнів перемир’я, досягнуте

під час зустрічі лідерів Ізраїлю та Палестини,

та надії, що були нею народжені».

Перед тим уряд Ізраїлю оголосив про бу"

дівництво нового ізраїльського селища на За"

хідному березі річки Йордан. Поселення Мас"

кіот складатиметься з 30 будинків і розселить

певну кількість колишніх ізраїльських меш"

канців сектору Ґаза. Нині на Західному березі

(включно зі Східним Єрусалимом) мешкає

близько 450 000 ізраїльських поселенців. 

У квітні 2003 року міжнародний «квар"

тет» з близькосхідних питань (ЄС, США, Ро"

сія та ООН) ухвалив план розв’язання ізра"

їльсько"палестинського конфлікту, відомий

під назвою Дорожньої карти (Roadmap).

План передбачав поетапне врегулювання

кризи через створення двох держав — ізра"

їльської та палестинської, які «співіснувати"

муть у мирі та безпеці». У своїй першій ре"

дакції план передбачав розв’язання конфлік"

ту до 2005 року. 

ЄС неодноразово заявляв, що створення

двох держав є єдиним шляхом розв’язання

ізраїльсько"палестинського конфлікту. 

Позиція

ЄС засуджує
застосування
смертної кари
урядом 
Іраку

5
січня заяву з цього приводу поши"

рив уряд Німеччини, що головує в

Раді ЄС. «Уряд країни — голови ЄС

нагадує про незмінну позицію Єв"

ропейського Союзу щодо смертної кари.

ЄС виступає проти смертної кари, неза"

лежно від обставин злочину», — наголошу"

ється в заяві. 

Заяву країни — голови ЄС було поши"

рено після того, як уряд Іраку оголосив про

намір стратити Барзана Ібрагіма Аль"Тікрі"

ті, колишнього керівника іракських спец"

служб в уряді Саддама Хусейна, та Авада Га"

міда Аль"Бандара, колишнього голову ірак"

ського Революційного трибуналу. Попри

засудження смертного вироку, ЄС не піддає

сумніву, що обидва були «чільними пред"

ставниками режиму Саддама Хусейна»,

який винен у «вбивствах і тортурах тисяч

невинних людей». 

«Іракці заслуговують на ліпше майбут"

нє», — зазначається в заяві країни — голо"

ви ЄС. «Для цього вкрай важливо прими"

рити всі групи іракського суспільства не"

залежно від їхньої етнічної чи релігійної

ідентичності», — наголошено в заяві уряду

Німеччини. Країна — голова ЄС ствер"

джує, що задля досягнення цієї важливої

мети суд над злочинцями режиму «має

дотримуватися вимог чесного та справед"

ливого процесу». 

30 грудня було страчено колишнього

іракського диктатора Саддама Хусейна. Від"

повідно до вироку, Хусейна було звинува"

чено в ініціюванні вбивства 148 шиїтів, пі"

дозрюваних в організації нападу на ірак"

ського диктатора в 1982 році. ЄС виступив

із різкою критикою смертного вироку. Як і

Саддам Хусейн, Барзан Аль"Тікріті та Авад

Аль"Бандар були засуджені 5 листопада ми"

нулого року. 
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З і стор і ї  Євросоюзу

Од витоків 
до сьогодення

23 березня 1957 року в Римі відбулося

підписання Договору про створен"

ня Європейського економічного

співтовариства (ЄЕС) та Договору про ство"

рення Європейського співтовариства з

атомної енергетики (Євратом).

Метою ЄЕС визначалось усунення внут"

рішніх торговельних бар’єрів усередині

Співтовариства (створення зони вільної

торгівлі, митного союзу і, нарешті, — спіль"

ного ринку — забезпечення вільного руху

територією країн"учасниць Співтовариства

товарів, послуг, капіталу, робочої сили.

Мета Євратому — співпраця країн"чле"

нів у використанні ядерної енергії у мирних

цілях. Обидва договори набули чинності 1

січня 1958 року і ввійшли в історію як Рим"

ські договори.

8 квітня 1965 року було підписано Дого"

вір про злиття виконавчих органів ЄСВС, Єв"

ратому та ЄЕС. 1 липня 1967 року цей Дого"

вір набув чинності, і з’явилась єдина структу"

ра інститутів, що забезпечують розвиток єв"

ропейської інтеграції. Серед них — Європей"

ська Комісія, Рада Європейських Співтова"

риств, Європейський Парламент та Суд Євро"

пейських Співтовариств. У грудні 1974 року

до цих органів додався новий — Європейська

Рада, до якої входять глави держав та урядів

країн"членів Європейських Співтовариств.

(Продовження читайте на 20 стор.)
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Британський досвід 
стане в пригоді
У цьому переконалися учасники Проекту «Україна: Послуги з підтримки
малих та середніх підприємств (МСП) у пріоритетних регіонах», для яких
ЄС організував навчальну поїздку до Великої Британії.

Д
о складу делегації ввійшли представ"

ники Державного комітету України з

питань регуляторної політики та під"

приємництва (ДКРП)  та Кабінету Мі"

ністрів України.  Мета цієї поїздки, здійсне"

ної коштом Євросоюзу, — підвищити здат"

ність ДКРП використовувати Оцінку регуля"

торного впливу (ОРВ) як інструмент політи"

ки поліпшення бізнес"середовища, а також

ознайомитися з окремими програмами під"

тримки МСП та інструментами, запровадже"

ними у Великій Британії. 

Учасники поїздки відвідали Агенцію з

розвитку та відновлення Ессексу (АРВЕ),

«Послуги малим підприємствам» (ПМП), Ре"

візійну комісію, Керівництво кращого регу"

лювання (ККР), Урядове відомство Лондона

(УВЛ), Європейський банк реконструкції та

розвитку (ЄБРР); ознайомилися з програ"

мами підтримки МСП у Великій Британії на

національному та регіональному рівнях,

дізналися про аутсорсинг механізмів на"

дання прямої підтримки МСП приватними

компаніями. Корисним для них був обмін

досвідом з Керівництвом кращого регулю"

вання з використання ОРВ у політичних

питаннях МСП. 

Учасники навчальної поїздки задоволені

професійним рівнем презентацій, що відбу"

лися. А ще тим, що багато організацій, з яки"

ми відбувалися зустрічі, надали її учасникам

можливість розширювати й підживлювати

міжнародну мережу підтримки МСП та регу"

ляторної політики, а також застосовувати де"

які інструменти політики МСП та розвитку

бізнесу МСП, використовувати підходи у

майбутній роботі. 

За докладнішою інформацією
звертайтеся до: Олександра Маркуса

(Експерт з регуляторних питань МСП)
+380 44 285 66 65 

e*mail: alexander.markus@smeuk.org.ua

Вікторії Тетьори (Місцевий експерт
з навчання та розповсюдження) 

+38 (044) 332 41 64 
Victoria.Tetyora@smeuk.org.ua

Добра воля

ЄС узгоджує
спільну 
енергетичну
стратегію 
з країнами
чорноморського
та каспійського
регіонів

Т акий результат міністерської конфе"

ренції з енергетичних питань, що від"

булася в Астані (Казахстан). На ній бу"

ло узгоджено «Дорожню карту» з енерге"

тичної співпраці. Стратегія встановлює

нормативно"правові рамки, що визначати"

муть подальший розвиток інтеґрованого

енергетичного ринку Європейського Сою"

зу та країн чорноморського і каспійського

регіонів. 

«Дорожню карту» підписали Європей"

ська Комісія, уряди Азербайджану, Білорусі,

Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану,

Молдови, Таджикистану, Туреччини, Украї"

ни та Узбекистану. Росія виступила на пере"

мовинах у ролі спостерігача. 

«Конференція прокладає шлях до тісні"

шої енергетичної інтеґрації», — прокомен"

тував подію Комісар ЄС з питань енергети"

ки Андріс Пібалґс. Вона є історичним шан"

сом зміцнити енергетичну взаємодію між

регіонами». 

Це вже друга конференція країн чор"

номорського та каспійського регіонів. Пер"

ша відбулася в Баку у листопаді 2004 року.

На ній було закладено фундамент для май"

бутньої інтеграції енергетичних ринків ЄС

та країн"партнерів.

Спільна енергетична стратегія, ухвалена

на нинішній конференції, передбачає по"

дальші кроки в напрямі інтеграції енерге"

тичних ринків, побудови нових енерго"

транспортних інфраструктур, забезпечення

надійності енергопостачання, підтримки

розвитку чистої енергетики та залучення

державних і приватних інвестицій до енер"

гетичної галузі. 
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Грані неповторного, 
або Глобальна роль Євросоюзу

Н
аселення ЄС становить 450 млн чоло"

вік — більше, ніж населення США і Ро"

сії разом узятих. На ЄС припадає най"

більший торговий оборот і четверта

частина світових матеріальних цінностей.

Допомога, що надається ЄС бідним країнам,

перевищує за своїм обсягом допомогу з боку

будь"якого іншого донора. А валюта ЄС, єв"

ро, на міжнародних фінансових ринках пос"

тупається лише долару США. 

ЄС не прагнув стати світовою силою.

Першочергове завдання ЄС, створеного

невдовзі після Другої світової війни, поля"

гало в згуртуванні націй та народів Європи.

Однак зі вступом до ЄС нових членів та

розширенням сфери його відповідальності

виникла необхідність визначитися щодо

відносин Європейського Союзу з іншою

частиною світу. Подібно до того, як він

працює для усунення торговельних

бар’єрів, розвитку бідних регіонів і сприян"

ня мирній кооперації в межах власних кор"

донів, разом з іншими країнами та міжна"

родними організаціями Євросоюз опіку"

ється також тим, щоб переваги відкритих

ринків, забезпечення економічного зрос"

тання й стабільності в нашому дедалі більш

взаємозалежному світі стали надбанням

кожної людини. Водночас ЄС відстоює свої

законні економічні й торговельні інтереси

на міжнародній арені. 

Одне з основних завдань, які сьогодні

постають перед Європейським Союзом, —

розширення зони миру та безпеки за межі

ЄС. Для виконання цього завдання Євросо"

юз розробляє спільну зовнішню політику та

політику безпеки, прагне стати силою, яка б

реально виступала за стабільність, співро"

бітництво та порозуміння в ширшому сві"

товому аспекті. 

Протягом більш ніж 40 років холодної

війни значна частина земної кулі була

роз’єднана на два табори. По закінченні

холодної війни встановився більш склад"

ний і хисткий світовий порядок, що пот"

ребує активнішої участі ЄС, аби запобіга"

ти конфліктам, підтримувати мир і боро"

тися з тероризмом. ЄС допомагає фінан"

сувати зусилля цивільної адміністрації

ООН у Косово, надає постійну фінансову

підтримку Палестинській Автономії, виді"

лив 1 млрд євро на відновлення економі"

ки Афганістану. 

Реалізація спільної зовнішньої політики

та політики безпеки розпочалася у 2003 ро"

ці водночас із першими місіями ЄС на За"

хідних Балканах та в Центральній Африці. І

це тільки початок. Сприяючи встановлен"

ню безпеки й стабільності в ширшому сві"

товому аспекті, ЄС допомагає створювати

безпечніші умови життя в межах своїх влас"

них кордонів. 

І нарешті, Європейський Союз демонс"

трує, яким чином країни можуть успішно

об’єднати свої економічні та політичні ре"

сурси в спільних інтересах. ЄС служить мо"

деллю інтеграції для країн, розташованих в

інших регіонах земної кулі. 

ЄС засуджує конфіскацію майна
Білоруського гельсінкського комітету

«Я дуже занепокоєна тим фактом, що бі"

лоруська влада конфіскувала майно Біло"

руського гельсінкського комітету, звинува"

тивши його в ухиленні від сплати податків,

— йдеться в заяві Єврокомісара. — Такі дії

здаються політично вмотивованими й спря"

мовані проти бенефіціара програми ЄС"ТА"

СІС». Відповідно до рамкової угоди, підписа"

ної 1994 року між Європейським Співтова"

риством та Білоруссю, бенефіціари програ"

ми ЄС"ТАСІС звільняються від сплати подат"

ків та митних зборів, нагадала представниця

Європейської Комісії. 

У своїй заяві Комісар закликала білорусь"

ку владу припинити утиски проти Білорусь"

кого гельсінкського комітету, який залишився

єдиною зареєстрованою в Білорусі неурядо"

вою правозахисною організацією. Європей"

ська Комісія закликає Мінськ негайно зняти

всі звинувачення проти Комітету й дотриму"

ватися міжнародних зобов’язань Білорусі. 

Комісар висловила свою стурбованість

нещодавнім затриманням білоруських пра"

возахисників, які взяли участь у мирному

мітингу на підтримку політичного в’язня

Олександра Козуліна. Беніта Ферреро"Валь"

днер висловила глибоку стурбованість по"

гіршенням станом здоров’я Козуліна, спри"

чиненим тривалим голодуванням, яке він

оголосив на знак протесту проти умов сво"

го утримання. 

«Я ще раз заявляю про своє рішуче засуд"

ження вироку, винесеного пану Козуліну, і

закликаю негайно звільнити його, а також

інших політичних в’язнів», — наголосила па"

ні Ферреро"Вальднер. 

Екс"кандидата на березневих президент"

ських виборах у Білорусі Олександра Козулі"

на було заарештовано за участь в організації

акцій протесту проти фальсифікації резуль"

татів виборів. Нині Козулін ув’язнений у ві"

тебській виправній колонії. 

Майно Білоруського гельсінкського ко"

мітету було конфісковано 5 грудня минулого

року. Рішення про конфіскацію ухвалив Ви"

щий господарський суд Білорусі після роз"

гляду справи про оподаткування коштів, от"

риманих у рамках програми ТАСІС. 

Поширено заяву Комісара ЄС 
з питань зовнішніх відносин 
та Європейської політики сусідства
Беніти Ферреро?Вальднер. 

Права людини

Комісар ЄС 
з питань зовнішніх 

відносин та Європейської 
політики сусідства 

Беніта Ферреро
Вальднер.
Фото ЄК.
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Про ЄС школярі знатимуть більше

500 шкіл України
візьмуть участь 
в Інформаційних
днях
Європейського
Союзу

Р
озпочалася підготовка Інформа"

ційних днів Євросоюзу в школах

України. Їх ініціювали Представ"

ництво Єврокомісії в Україні та Бє"

ларусі в рамках реалізації Інформаційної

та комунікаційної програми Європей"

ської Комісії. Вони є складовою щорічної

інформаційної програми Представниц"

тва Європейської Комісії в Україні, спря"

мованої на поширення знань та інформа"

ції про Європейський Союз серед україн"

ського населення.

Мета проекту — організація та прове"

дення інформаційних заходів, спрямова"

них на інформування молоді України, бать"

ків та вчителів про ЄС, європейські ціннос"

ті, перспективи відносин ЄС та України, по"

літику ЄС щодо неї тощо. 

Практична реалізація ініціативи пе"

редбачає проведення заходів у формі від"

критих уроків на тему «Що таке ЄС?», вік"

торин, брейн"рингів, конкурсів малюнків,

творів, фестивалів європейського танцю

та європейської кухні тощо. Термін прове"

дення Інформаційних днів — квітень"тра"

вень 2007 року.

Ефективна реалізація цілей проекту

можлива за активної підтримки органів

місцевої влади, громадських організацій,

Євроклубів, обласних та районних засобів

масової інформації, обласних та районних

закладів освіти. До участі у проекті запро"

шуються всі бажаючі. 

За додатковою інформацією
прохання звертатися до виконавців

проекту: Благодійний фонд
«Меридіан», п. Світлана Андрущенко

(тел. (044) 592*07*50, (067) 981*22*32,
meridian_project@yahoo.com). 

Міжнародний діалог

Нове вікно зовнішньої співпраці
Подовжено остаточний термін подання аплікацій
на участь у програмі — 28 лютого 2007 року. 

Нинішня програма стипендій відкриває «Вікно зовнішньої співпраці
ERASMUS MUNDUS» для країн — сусідів ЄС, Росії, Середньої Азії, а також
Ірану, Іраку та Ємену. Стипендії сприятимуть мобільності студентів
бакалаврських та магістерських програм, аспірантів і докторантів між ЄС
та країнами?партнерами, а також обмінам професорсько?викладацького
складу. 2007 року бюджет програми «Вікно зовнішньої співпраці ERASMUS
MUNDUS» становитиме 36,4 мільйони євро. 

З
а сучасної динаміки світової економі"

ки та в умовах розвитку суспільства,

що дедалі більше спирається на знан"

ня, підтримка міжнародної співпраці

між закладами вищої освіти ЄС та інших кра"

їн сприяє взаємному культурному збагачен"

ню націй та кращому розумінню між наро"

дами. Програма ERASMUS MUNDUS сприяє

адаптації освітніх систем країн — партнерів

ЄС в умовах, коли набуті знання дедалі швид"

ше старіють. 

За словами Комісара з питань зовнішніх

відносин Беніти Ферреро"Вальднер, програ"

ма «робить внесок у розвиток країн"партне"

рів і є прекрасним способом сприяти глиб"

шому розумінню між людьми». Нині програ"

ма «поширює нашу політику академічних

обмінів та міжкультурного діалогу на багато

країн світу», — зазначив Комісар ЄС з питань

освіти та культури Ян Фіґель.

З 2007—2008 навчального року стипен"

дії програми ERASMUS MUNDUS надавати"

муться на термін від 3 місяців до 3 років. Роз"

мір стипендій коливатиметься від 800 євро

на місяць (студенти бакалаврської програ"

ми) до 2 500 євро на місяць (представники

професорсько"викладацького складу). Сту"

дент"стипендіат може пройти як часткову

(протягом одного семестру), так і повну

програму підготовки (отримати ступінь ба"

калавра, магістра чи доктора). 

Програма спиратиметься на міжнародні

консорціуми, утворені між університетами

ЄС і третіх країн, і спрямовуватиметься на

підтримку довгострокових інституційних

зв’язків. 

Взяти участь у програмі можуть універ"

ситети, інституції вищої освіти або асоціа"

ції вищих навчальних закладів. Документи

мають подаватися від імені європейського

університету (розташованого на території

держави — члена ЄС, країни"кандидата на

вступ до ЄС, а також Норвегії, Ісландії та

Ліхтенштейну), який підписав Хартію прог"

рами ERASMUS.

Нове вікно зовнішньої співпраці спира"

ється на загальну програму ERASMUS MUN"
DUS, що надає гранти студентам і науковцям

третіх країн для здобуття академічних ступе"

нів у Європі. Програма також підтримує спів"

працю між європейськими та неєвропей"

ськими університетами і заохочує поїздки

європейських студентів і науковців до уні"

верситетів третіх країн. 

Україна, Білорусь та Молдова входять до

числа країн"бенефіціарів програми. 

Прес
конференція Жозе Мануеля
Баррозу, Президента Єврокомісії, і Яна
Фіґеля, Комісара ЄС з питань освіти та
культури, з нагоди 20
річчя програми
ERASMUS. Фото ЄК. 
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ЄС фінансує
реформування
журналістської
освіти в Україні
Міжнародний проект реформування
журналістської освіти ЖОРНА,
підтримуваний ЄС, 
розширює свою діяльність.

Н
а представницькій міжнародній кон"

ференції «Європейський вимір у про"

фесійній освіті та навчанні журналіс"

тів», що відбувалася в Баку і була орга"

нізована підкомітетом із засобів масової ін"

формації Ради Європи, українська універси"

тетська журналістська освіта постала як по"

зитивний приклад міжнародного співробіт"

ництва. З огляду на широку зацікавленість

роботою, здійснюваною в Україні, керівник

проекту ЖОРНА Тоні Хоусон зустрівся з

представниками університетів регіону для

обговорення Болонського процесу і питань

осучаснення навчальних планів. Упродовж

конференції він також був експертом з обго"

ворюваних питань. Директор Інституту жур"

налістики Київського національного універ"

ситету Володимир Різун у промові на конфе"

ренції удокладнив досвід співробітництва

Інституту з проектом ЖОРНА. В.Різун відгук"

нувся про цю співпрацю як про чудове пар"

тнерство. 

Крім того, досвідчений журналіст агент"

ства «Франс Прес» і викладач Вищої школи

журналістики в Ліллі Дімітрі де Кошко два

тижні працював у Таврійському національ"

ному університеті (Сімферополь). Працю"

ючи в різних групах студентів журналістики,

французький експерт, запрошений проек"

том ЖОРНА, основну увагу приділив інфор"

маційним процесам у роботі агентств новин.

Сімферопольські студенти брали участь у

рольових іграх, виконуючи функції співро"

бітників інформаційних агентств. 

«Ми укладали депеші про викрадення зо"

лотої рибки з Севастопольського акваріуму,»

— розповідає студентка І курсу Яна Люшнев"

ська. «Це, звісно, вигадана подія, але для ме"

не така робота видається важливою. Адже я

долучилася до діяльності нехай і віртуально"

го, але інформаційного агентства». Студен"

тка ІІ курсу Катерина Устенкова каже, що за

час тренінгів навчилася складати депеші для

інформаційних агентств, і це, виявляється,

не так просто, як спершу видається. Окрім

роботи зі студентами, Дімітрі де Кошко пра"

цював із сімферопольськими викладачами

журналістики над складанням річних нав"

чальних модулів.

Проект ЖОРНА, який здійснюється за

підтримки Європейського Союзу, співпра"

цює з Інститутом журналістики у Києві та

факультетами журналістики Ужгородського

й Таврійського (Сімферополь) національних

університетів. ЖОРНА — абревіатура назви

проекту «Журналістська Освіта: Розвиток

НАвичок». Команда проекту організує семі"

нари та майстерні для викладачів україн"

ських шкіл журналістики, які дізнаються, як

розробляти і впроваджувати навчальні моду"

лі за вимогами Болонської угоди.

З бюджету проекту виділено кошти на

закупівлю сучасного обладнання професій"

ного рівня для шкіл журналістики в Київ"

ському, Таврійському та Ужгородському на"

ціональних університетах. З лютого 2007

року за допомогою цього обладнання викла"

дачі й студенти у Києві, Сімферополі та Уж"

городі здобуватимуть практичні навички ро"

боти з сучасними технологіями просто в

університетах. Студентська практика в засо"

бах масової інформації залишатиметься

важливою складовою навчального процесу,

але студенти приходитимуть до редакцій

краще підготовленими до роботи з технікою

і знаючи основні технологічні ланцюжки

виробництва. Ще один вимір практичного

сприяння проекту розвитку журналістської

освіти в Україні — видання посібників з жур"

налістики, на що також виділено кошти з

бюджету проекту.

З приводу всіх питань, будь ласка,
звертайтеся: office@zhorna.org.ua,

ЖОРНА, кімн. 124, 
вул. Мельникова 36/1, Київ 04119 

Проект ЄС
«Громадянська освіта
– Україна» підбив
підсумки чергового
етапу своєї діяльності

У
рамках проекту «Громадянська осві"

та — Україна», що фінансується Єв"

ропейським Союзом, в Інституті піс"

лядипломної освіти Національного

університету ім. Т. Шевченка в Києві відбула"

ся конференція для обговорення прогресу

проекту та подальшого планування його ре"

алізації до березня 2008 року. У конференції

взяли участь партнер проекту (Міністерство

освіти), представники 100 пілотних шкіл

проекту та деяких непілотних шкіл, а також

представники інститутів підвищення квалі"

фікації вчителів у пілотних областях та інші

цільові групи проекту.

Заходи, заплановані кожною групою,

обговорювалися з учасниками на окремих

засіданнях. До конференції була підготовле"

на окрема брошура з описом основних за"

ходів, а також рекламно"інформаційні ма"

теріали (календар, ручки, футболки тощо).

Загалом учасники конференції дали по"

зитивну оцінку прогресу проекту і вислови"

ли свою підтримку й зацікавленість у по"

дальшому залученні до проектних заходів.

Адже обговорення того, як впроваджується

проект, а також задумів на майбутнє допо"

магає планувати найоптимальніші шляхи

досягнення ефективних і довгострокових

результатів проекту.

E*mail: David.Royle@ced.kiev.ua
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відповідь на виклики часу

Єврокомісія пропонує
інтегрований пакет 
з питань енергетики 
та зміни клімату 
для зниження викидів 
у ХХІ столітті
Європейська Комісія запропонувала комплекс заходів 
у контексті запровадження нової енергетичної політики
для протидії зміні клімату та підтримки енергетичної
безпеки і конкурентоспроможності ЄС.

П
акет пропозицій встановлює ряд амбітних цілей щодо викидів

газів, які викликають парниковий ефект, і відновлюваних дже"

рел енергії  та має на меті створити справжній внутрішній

енергетичний ринок і посилити ефективність його регулю"

вання. На думку Європейської Комісії підписання міжнародної угоди

щодо рамкових правил, що діятимуть після 2012 року, сприятиме

скороченню викидів у розвинених країнах на 30% до 2020 року. Єв"

рокомісія пропонує уже зараз скоротити викиди газу, що спричиню"

ють парниковий ефект, щонайменше на 20% в ЄС до 2020 року, зок"

рема, через заходи в енергетичній галузі.

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу зазначив:

«Енергетична політика була серед основних питань на початку євро"

пейського проекту. Нині маємо повернути її на центральне місце.

Виклики зміни клімату, посилення залежності від імпорту та підви"

щення цін на енергоносії — ці питання постають перед усіма країна"

ми ЄС. Потрібні спільні дії усіх європейських країн для гарантування

стабільної, безпечної та конкурентоспроможної енергетики. Пропо"

зиції, зроблені Європейською Комісією сьогодні, свідчать про наші

лідерські наміри та стратегічне бачення нової енергетичної політики

для Європи, що відповідатиме зміні клімату. Ми маємо діяти сьогодні

для формування світу завтрашнього». 

Комісар з питань енергетичної політики Андріс Пібалгс зазна"

чив: «Якщо ми зробимо правильні рішення сьогодні, Європа може

повести світ за собою до нової промислової революції: розвитку

низьковуглецевої економіки. Наша мета — створити робочий внут"

рішній ринок для сприяння нешкідливому для довкілля та ефектив"

ному змішуванню енергоносіїв і зробити правильний вибір у сфері

наукових досліджень і розробок, що дасть змогу визначити, чи ми

здійснюватимемо управління втіленням цього сценарію, чи будемо

змушені наслідувати інших». 

Комісар з питань охорони довкілля Ставрос Дімас заявив: «Зміна

клімату є однією з найбільших загроз нашій планеті. Протидія зміні

клімату — невідкладне завдання. Ми узгодили комплекс амбітних, але

реальних цілей, які підтримають наші зусилля в усьому світі, спрямо"

вані на обмеження зміни клімату та його найжахливіші наслідки. Я

закликаю інші розвинені країни світу наслідувати наш приклад, піти

на ті ж заходи щодо зменшення викидів і прискорити роботу над ук"

ладенням міжнародної угоди щодо зменшення викидів газів у світі». 

Перед Європою стоять справжні виклики. Це — вища за 50% віро"

гідність, що глобальна температура підвищиться на більше ніж 5°C

протягом цього століття. За прогнозами, в умовах теперішньої енер"

гетичної та транспортної політики, це означає не спад, а зростання

викидів у країнах ЄС приблизно на 5% до 2030 року. При збереженні

нинішніх тенденцій та політики залежність Євросоюзу від імпорту

енергоносіїв зросте з 50% загального споживання енергетичних ре"

сурсів сьогодні до 65% у 2030 році. Крім того, залишається незавер"

шеним внутрішній енергетичний ринок ЄС, що не дає громадянам і

економіці ЄС можливості повністю скористатися перевагами лібера"

лізації у сфері енергетики. 

Пакет, представлений Європейською Комісією, ставить на меті

запропонувати рішення для усіх цих викликів за трьома основними

напрямками:

1. Справжній внутрішній енергетичний ринок
Мета полягає в тому, щоб дати справжній вибір користувачам

енергоресурсів в ЄС, як приватним, так і комерційним, а також залу"

чити величезні інвестиції, необхідні у сфері енергетики. Єдиний ри"

нок — це добре не лише для конкурентоспроможності, а також і для

стабільності та безпеки. 
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Повідомлення про дослідження сфери конкуренції та внутріш"

нього ринку свідчить про необхідність подальших дій для досягнен"

ня цієї мети через чітке відокремлення виробництва енергії від її роз"

поділу. Воно також закликає до посилення незалежного регулятор"

ного контролю, беручи до уваги європейський ринок, а також націо"

нальні заходи для досягнення мети Європейського Союзу — 10%"го

мінімуму рівнів взаємопід’єднання через визначення ключових обме"

жень і призначення координаторів. 

2.  Прискорення переходу до низьковуглецевої
економіки 
Європейська Комісія пропонує зберегти позицію ЄС як світового

лідера у сфері відновлюваних джерел енергії, закликаючи забезпечи"

ти отримання 20% своїх енергетичних ресурсів з відновлюваних

джерел. Це вимагатиме масивного зростання усіх секторів відновлю"

ваних джерел енергії: електроенергії, біопалива, теплоенергії та охо"

лодження. Мета щодо відновлюваних джерел енергії включатиме зав"

дання запровадити використання біопалива на рівні 10%. Крім цього,

пакет законодавства щодо відновлюваних джерел енергії включати"

ме конкретні заходи для полегшення входження на ринок як біопа"

лива, так і теплоенергії та охолодження. 

Дослідження також відіграють важливу роль для зниження вар"

тості чистої енергії та виведення промисловості ЄС на чільне місце у

галузі низьковуглецевих технологій. Для виконання цих завдань Єв"

ропейська Комісія запропонує стратегічний Європейський техноло"

гічний план у сфері енергетики. Європейський Союз також збіль"

шить щонайменше на 50% свої щорічні витрати на дослідження в

енергетичній галузі протягом наступних семи років. 

Наразі ядерна електроенергетика становить 14% обсягів спожи"

вання енергетики в Євросоюзі й 30% електроенергії ЄС. Пропозиції

Європейської Комісії підкреслюють, що кожна країна ЄС має виріши"

ти, чи покладатися їй на ядерну електроенергетику. Європейська Ко"

місія рекомендує, що у випадках, коли рівень ядерної енергетики

знижується в ЄС, це має компенсуватися запровадженням інших

низьковуглецевих джерел енергії. Інакше мета зменшення викидів га"

зів, що викликають парниковий ефект, стане ще більш проблемною. 

3.  Енергоефективність
Європейська Комісія ще раз наголошує на завданні заощадження

20% загального обсягу споживання первинних енергоресурсів до

2020 року. Якщо вдасться успішно виконати це завдання, то до 2020

року ЄС використовуватиме приблизно на 13% менше енергоносіїв,

ніж сьогодні, заощаджуючи 100 млрд євро і близько 780 тонн CO2
щороку. 

Європейська Комісія пропонує прискорити запровадження тран"

спортних засобів з економним використанням пального; посилити

стандарти та покращити маркування приладів; покращити побутове

споживання енергоресурсів у ЄС і ефективність генерування, переда"

чі та розподілу тепло" та електроенергії. Європейська Комісія також

пропонує укласти нову міжнародну угоду щодо енергоефективності. 

Пропозиції за цими трьома напрямками потрібно буде підкрі"

пити послідовною зовнішньою політикою, що заслуговуватиме на

довіру. 

Єдина міжнародна енергетична політика ЄС 

Європейський Союз не здатний виконати свої завдання у сфері

енергетики та зміни клімату самотужки. Це потребує співпраці як з

розвинутими країнами, так і з країнами, що розвиваються; як зі спо"

живачами, так і з виробниками енергоресурсів. Європейський Союз

планує розробити дієві механізми солідарності для врегулювання

кризових ситуацій щодо поставок енергоносіїв і активної розробки

спільної зовнішньої енергетичної політики для поступового об’єд"

нання підходів щодо третіх країн. Він намагатиметься розвивати

енергетичні партнерства з постачальниками на принципах прозо"

рості, передбачуваності та взаємності. 

Спираючись на процес консультацій щодо Зеленої книги, опри"

людненої у 2006 році, Єврокомісія вже досягла прогресу в розробці

більш послідовної зовнішньої енергетичної політики. Про це свід"

чить створення мережі кореспондентів енергетичної безпеки. Євро"

пейська Комісія пропонує низку конкретних заходів для посилення

міжнародних угод, включаючи Угоду про енергетичну хартію, кліма"

тичний режим після Кіотського протоколу, поширення торгівлі час"

тками викидів на глобальних партнерів і продовження двосторонніх

угод з третіми країнами, щоб зробити енергетику невід’ємною части"

ною усіх зовнішніх відносин ЄС, особливо у контексті Європейської

політики сусідства. У якості основних нових ініціатив Європейська

Комісія пропонує розвивати комплексне африкансько"європейське

партнерство та укласти міжнародну угоду щодо енергоефективності. 

Конкретні заходи потрібні негайно. Взяті разом вивчення галу"

зі, перегляд стратегії та план дій утворюють основу запропонованої

нової Європейської енергетичної політики. Цей процес має на меті

перетворити принципи у конкретні законодавчі пропозиції. Євро"

пейська Комісія подасть свої пропозиції у сфері енергетики та змі"

ни клімату на затвердження під час засідання Європейської Ради на"

весні цього року, а також запропонує відповідне законодавство у

світлі цих дискусій. 

Усі необхідні документи можна знайти за адресою: 
http://europa.eu/press_room/

presspacks/energy/index_en.htm

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс
Пібалгс, Президент Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу та Комісар ЄС з питань охорони
навколишнього середовища Ставрос Дімас.
Фото ЄК.
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Відкрито Центр метрології
природного газу в Боярці 

Євробарометр

Європейці 
готові до змін
на ринку праці Комісар ЄС Андріс Пібалгс і віце?прем’єр?міністр України 

Андрій Клюєв відкрили Центр метрології природного газу в Боярці,
споруджений за фінансової підтримки ЄС. 

С
творення такого Центру — перший

спільний крок України та ЄС до забез"

печення прозорої системи транзиту

газу до Європи. 

«Центр працюватиме за найновішими

європейськими технологіями й сприятиме

торгівлі газом між Росією, Україною та ЄС

завдяки підвищенню прозорості, надійності

та точності», — зазначив Комісар Пібалгс. 

Спорудження метрологічного центру

здійснювалося за допомогою спільного фі"

нансування Європейської Комісії та НАК

«Нафтогаз України» у рамках Міждержавної

програми транспортування нафти та газу до

Європи (INOGATE). Центр забезпечуватиме

застосування єдиних стандартів визначення

якості та оцінки потоків природного газу,

що транспортується з Росії до країн Європи

відповідно до міжнародних стандартів вимі"

рювання обсягів і якості. 

Очікується, що у майбутньому Центр на"

буде статусу регіонального й обслуговувати"

ме потреби України, Білорусі та Молдови, а

також здійснюватиме стандартизацію та

оцінку якості нафтопродуктів і вимірювання

потоків нафти і нафтопродуктів. Також пла"

нується, що Центр стане засобом розвитку

системи моніторингу безпеки та надійності

української мережі транзиту та поставок вуг"

леводнів. 

Під час свого візиту в Україну Комісар

Пібалгс не лише відкрив Центр, а й обгово"

рив прогрес, досягнутий під час впровад"

ження Меморандуму про взаєморозуміння

між Україною та ЄС щодо співпраці в енерге"

тичній галузі з міністром палива та енерге"

тики України Юрієм Бойком, заступником

міністра вугільної промисловості Володими"

ром Фічем, першим віце"президентом з пи"

тань економічної політики та корпоратив"

ного розвитку НАК «Енергоатом» Микитою

Костянтиновим, керівником Департаменту

ядерної енергетики та атомної промисло"

вості Мінпаливенерго Наталією Шумковою,

керівником Депаратаменту нафтогазової пе"

реробки Мінпаливенерго Леонідом Косянчу"

ком. Комісар Пібалгс також мав можливість

обмінятися поглядами з віце"прем’єр"мініс"

тром України Андрієм Клюєвим і Секрета"

рем Ради національної безпеки та оборони

Віталієм Гайдуком. 

Україна — одна з ключових країн, що

здійснюють транзит поставок вуглеводнів до

ЄС, забезпечуючи 40% імпорту природного

газу до країн ЄС. Через це гарантування без"

печної, прозорої та надійної транзитної сис"

теми має першочергову важливість для Укра"

їни та ЄС. Співпрацю між двома сторонами

було посилено завдяки підписанню у грудні

2005 року Меморандуму про взаєморозумін"

ня між Україною та ЄС щодо співпраці в

енергетичній галузі, який включає серед ін"

шого дорожню карту з посилення безпеки

енергопостачання і транзиту вуглеводнів. У

рамках цього документа Україна та ЄС взяли

на себе зобов’язання гарантувати безпечний,

прозорий та надійний транзит газу в регіоні

та на європейський ринок. 

П
ро це свідчать оприлюднені нещо"

давно результати досліджень Євроба"

рометра. «Громадяни ЄС подають

чіткий сигнал про свою готовність

до необхідних змін на європейському рин"

ку праці», — прокоментував результати Ко"

місар ЄС з питань зайнятості Владімір Спід"

ла. — Вони дедалі більше усвідомлюють

роль ціложиттєвого навчання в розв’язанні

проблем працевлаштування». 

Відповідно до результатів дослідження,

72% європейців вважають, що Союз пози"

тивно діє на створення нових робочих

місць та розв’язання проблем безробіття.

Майже 80% переконані, що ЄС позитивно

впливає на поліпшення доступу громадян

до освіти й професійного навчання. 

Близько 70% респондентів дотримують"

ся думки, що «трудові угоди мають бути гнуч"

кішими, аби уможливлювати створення но"

вих робочих місць. Понад 80% громадян ЄС

свідомі того, що ринок праці в ЄС стає мо"

більнішим і перспективи отримати «роботу

на все життя» менш імовірні. Дедалі більше

європейців підтримують принцип «гнучкої

захищеності» (flexicurity) робочих місць.

84% європейців упевнені в тому, що

протягом найближчих шести місяців збере"

жуть роботу. Близько половини певні того,

що, втративши своє місце, вони швидко

знайдуть нове. 

Переважна більшість респондентів

(88%) вважають, що регулярне навчання й

тренінги для підвищення кваліфікації чи

здобуття нових навичок поліпшують їхні

перспективи працевлаштування. 87% під"

тримують ініціативи ЄС щодо поширення

практики навчання на робочих місцях.

Протягом останнього року 24% опитаних

навчалися на курсах і тренінгах.

Дані останніх років свідчать про поліп"

шення ситуації на ринку праці Європей"

ського Союзу. Протягом минулого року рі"

вень безробіття в Євросоюзі істотно зни"

зився (з 9,1% у 2005 році до 8% у вересні

2006), а темпи зростання рівня зайнятості

збільшилися майже вдвічі. 

Очікується, що впродовж найближчих

двох років у ЄС буде створено близько 7

мільйонів нових робочих місць, що знизить

рівень безробіття до 7,3%. 

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс Пібалгс
та міністр палива та енергетики України Юрій Бойко.
Фото ЄК.
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Єврокомісія оприлюднює звіт
про поступ країнEкандидатів

Оприлюднено звіт Європейської Комісії про результати Туреччини, 
Хорватії та колишньої Югославської Республіки Македонія 
у процесі приєднання до Євросоюзу. 

Коли партнерові найважче,

Єврокомісія
подвоює
фінансову
допомогу
Про відчутне збільшення
фінансової підтримки ЄС Молдові
було оголошено на організованій
Європейською Комісією та
Світовим Банком зустрічі
міжнародних донорів, що відбулася
12 грудня минулого року в
Брюсселі.

Д
окумент містить оцінку зрушень, до"

сягнутих трьома країнами"кандидата"

ми, та огляд сфер, що потребують ін"

тенсивнішого реформування. 

Хорватія досягла відчутних результатів

у здійсненні політичних, економічних та

правових реформ, стверджує Єврокомісія.

Країна втілює програми боротьби з коруп"

цією та захисту прав меншин. Вона досяг"

ла успіхів у стабілізації макроекономічних

показників та наближення внутрішнього

законодавства до норм європейського

права. Водночас держава має здійснити

подальші реформи судової влади та дер"

жавного управління, а також посилити бо"

ротьбу проти корупції. Особливу увагу слід

приділити стабілізації торговельного та

платіжного балансів, зменшенню зовніш"

нього боргу та підвищенню рівня виконан"

ня правових норм. 

Колишня Югославська Республіка Маке"

донія перебуває на шляху виконання зо"

бов’язань щодо політичних реформ. Підви"

щено рівень макроекономічної стабільності

та передбачуваності. Досягнуто успіхів у по"

літичній та економічній децентралізації дер"

жави. Водночас залишаються проблеми у

сфері державного управління, функціону"

ванні фінансового ринку та ринку праці, а

також у рівні виконання правових норм. 

Найкритичнішою виявилася оцінка си"

туації в Туреччині. Протягом останнього ро"

ку темп реформ уповільнено, стверджує Єв"

ропейська Комісія. Особливо це стосується

проблем свободи слова, свободи віроспові"

дання, прав немусульманського населення,

соціально"економічних прав жінок, прав

курдської меншини та громадського контро"

лю над армією.

Окремий акцент було зроблено на не"

виконанні Туреччиною положень Угоди

про асоціацію з ЄС, а також Додаткового

протоколу, що поширює пункти угоди на 10

нових країн"членів ЄС. Передусім це стосу"

ється допуску кораблів Республіки Кіпр до

турецьких портів.

«Сьогодні ми вирішили дати шанс дип"

ломатичним зусиллям, — заявив з цього

приводу президент Європейської Комісії

Жозе Мануель Баррозу. — Якщо Туреччина

повною мірою не виконає своїх зобов’язань,

то це може вплинути на процес подальших

перемовин», — зазначив він.

ЄС продовжує надавати фінансову допо"

могу країнам"кандидатам. Цього року обсяг

коштів, наданих Союзом для їхньої підготов"

ки до вступу, становить 500 мільйонів євро

для Туреччини, 140 мільйонів євро для Хор"

ватії та 43,6 мільйонів євро для колишньої

Югославської Республіки Македонія. 

«Молдова здійснила значний поступ в

імплементації Плану дій», — прокоментува"

ла подію Комісар ЄС з питань зовнішніх від"

носин Беніта Ферреро"Вальднер.— Водно"

час країні потрібно здійснити подальші рі"

шучі кроки в напрямі реформування сфер

захисту прав людини та засадничих свобод,

судової реформи та поліпшення інвестицій"

ного клімату. — Маю щастя оголосити, що

саме тоді, коли Молдова стикається з внут"

рішніми та зовнішніми викликами, Євро"

пейська Комісія подвоює свою допомогу»,

— зауважила представниця Комісії. 

Протягом наступних чотирьох років у

рамках Європейського інструменту сусідс"

тва та партнерства (ENPI) Молдова отримає

209 мільйонів євро. Крім того, Комісія зап"

ропонувала Раді ЄС надати країні додаткові

45 мільйонів євро на розв’язання проблем

платіжного балансу. 

Загальний обсяг допомоги, що її Євро"

пейський Союз надав Молдові за останні 15

років, становить 300 мільйонів євро. Кошти

пішли на впровадження інституційних, пра"

вових та адміністративних реформ, стиму"

лювання економічного розвитку та приват"

ного сектору, а також на пом’якшення соці"

альних наслідків перехідного періоду. 

У нинішній зустрічі міжнародних доно"

рів взяли участь представники Європей"

ської Комісії, Світового Банку, Міжнародно"

го валютного фонду, Європейського інвес"

тиційного банку, Європейського банку ре"

конструкції та розвитку, а також Організації

Об’єднаних Націй. 

Іспит на зрілість

Єврокомісія оприлюднює звіт
про поступ країнEкандидатів
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Н
априкінці минулого року Європарла"

мент та Рада ЄС ухвалили Регламент,

мета якого — підвищити вимоги до

того, що стверджується на упаковках

продуктів. Відтепер жорсткі норми застосо"

вуватимуться до характеристик на кшталт

«низький вміст жиру», «продукт, багатий на

протеїни» чи «зменшений вміст цукру». Тіль"

ки ті харчові товари, що відповідають визна"

ченим загальноєвропейським стандартам

якості, зможуть супроводжуватися подібною

інформацією. Належні вимоги висунуто що"

до тверджень про позитивний вплив тих чи

інших продуктів на профілактику захворю"

вань або підтримку здорового способу жит"

тя. Товари, які претендують на «зниження

ризику серцево"судинних захворювань» чи

«зменшення вірогідності остеопорозу», про"

ходитимуть спеціальну експертизу, яка оці"

нюватиме легітимність таких тверджень. 

За словами Комісара ЄС з питань охоро"

ни здоров’я Маркоса Кіпріану, Реґламент

«дасть змогу громадянам ЄС ліпше усвідом"

лювати те, що вони споживають, і не впада"

ти в оману через незрозумілі чи неправдиві

твердження на етикетках». Крім цього, Євро"

парламент та Рада ЄС ухвалили Регламент

щодо вітамінізованих харчових продуктів.

Документ містить список вітамінів та міне"

ралів, які дозволяється використовувати в

харчовій промисловості, а також мінімальні

та максимальні рівні наявності таких речо"

вин у харчових продуктах. 

Щоб 
вода

прозорилась
в Дінці

17
січня 2007 року в столиці Укра"

їни відбувся семінар зі складан"

ня Плану управління річковим

басейном у рамках проекту «Уп"

равління транскордонним річковим басей"

ном. Фаза ІІ. Басейн р. Сіверський Донець».

Семінар фінансував Європейський Союз, а

організували його консорціум компаній

«Мотт МакДоналд Лтд» та «Аркадіс Євро"

Консалт» за підтримки Сіверсько"Донець"

кого басейнового управління водних ре"

сурсів (БУВР).

На семінарі було презентовано кілька

програм з цієї проблеми, зокрема Програму

екологічного оздоровлення басейну Сівер"

ського Дінця та Міжрегіональну екологічну

програму з охорони та використання вод

басейну Сіверського Дінця. Ці програми бу"

ло враховано під час розробки Плану. Ос"

новний підсумок семінару — узгоджений

підхід до планового керування річковим ба"

сейном Сіверського Дінця. Погоджено також

перелік заходів, потрібних для розробки та"

кого Плану.

Додаткова інформація — 
за адресою:  Україна, м. Слов’янськ,

вул. Комунарів, 35; 
тел./факс: +380 (626) 62 14 75; 

e*mail: severdonets@ukr.net.

Щоб 
вода

прозорилась
в Дінці

Фрази якості не додають
Запроваджено нові вимоги до інформації, 
що супроводжує харчові продукти.

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

Од витоків 
до сьогодення

У 1968 році завершується формування

зони вільної торгівлі та митного сою"

зу — перших двох етапів інтеграції —

Європейського економічного співтова"

риства (ЄЕС).

Наприкінці 1969 року сформовується

спільний ринок — третій етап інтеграції

ЄЕС. Первісні цілі ЄЕС, визначені Рим"

ським договором 1957 року, виявилися до"

сягнутими. Необхідно було визначати по"

дальші завдання для розвитку європей"

ської інтеграції.

На початку 70"х років розпочався про"

цес розширення ЄЕС.

1 січня 1973 року членами ЄЕС стали

Велика Британія, Данія, Ірландія.

1 січня 1981 року членом ЄЕС стала

Греція.

1 січня 1986 року членами ЄЕС стали

Іспанія та Португалія.

(Продовження читайте в
наступному номері «Євробюлетеня») 

З і стор і ї  Євросоюзу
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В Україні створено Український
моніторинговий Центр з питань
алкоголю та наркотиків
відповідно до стандартів
Євросоюзу
У конференц?залі столичного готелю «Прем’єр?палац» 
відбулося офіційне відкриття Української національної обсерваторії 
з питань алкоголю та наркотиків (УНОАН). 

Екологія людини

Торгувати
людськими
органами
неприпустимо

Б
еручи до уваги досвід Європейсько"

го директорату з питань якості ме"

дикаментів у наданні консультацій, а

також його партнерські зв’язки на

європейському та світовому рівнях, Рада

Європи вирішила поширити діяльність Ди"

ректорату на два нові дуже важливі нап"

рямки: 

— переливання крові. Програма діяль"

ності в цьому напрямку базується на трьох

основних принципах: неприпустимість ви"

користання препаратів людського поход"

ження в комерційних цілях; добровільне та

безоплатне донорство; захист здоров’я до"

норів та одержувачів крові. 

— трансплантація органів. Основопо"

ложними принципами цієї програми є: по"

вага до людської гідності, дотримання та

подальше вдосконалення захисту прав лю"

дини й основних свобод, забезпечення не"

використання у комерційних цілях препа"

ратів людського походження, захист до"

норів та одержувачів. 

Ця діяльність розпочнеться на початку

2007 року. 

Європейський директорат з питання

якості медикаментів — один із основних

європейських органів, який гармонізує та

координує діяльність у галузі стандартиза"

ції, регулювання та контролю за якістю ме"

дикаментів. 

Діяльність цієї інституції розпочала"

ся у 1964 році після підписання конвен"

ції «Про Європейську фармакопею», а з

1994 році поширилася на інші галузі,

тобто на контроль за якістю ліків для лю"

дей та тварин. Від самого початку своєї

діяльності Європейський директорат з

питання якості медикаментів налагодив

тісні стосунки з Євросоюзом та іншими

організаціями"партнерами з метою

сприяння створенню послідовних регла"

ментуючих рамкових документів, які від"

повідали б потребам охорони здоров’я

суспільства. 

П
роект, фінансований Євросоюзом,

здійснюється за тісної співпраці з Мі"

ністерством охорони здоров’я Украї"

ни. Діяльність Центру дасть змогу на"

шим співвітчизникам, особливо молодим,

глибше зрозуміти проблеми постачання

наркотиків, зловживання ними та підвищити

ефективність вирішення цих проблем. Сис"

тема моніторингу також функціонуватиме

як апарат планування майбутніх ефективних

дій, а головне — стане частиною комплек"

сної системи аналогічних обсерваторій кра"

їн Євросоюзу та інших держав.

Нині подібні схеми розроблено більш

ніж у 40 країнах.

Зустріч відкрили представники Програ"

ми розвитку ООН та Єврокомісії в Україні:

пані Йоанна Казана Вишневецька, заступник

Постійного представника Програми розвит"

ку ООН в Україні, та пан Бернгард Боген"

спергер, аташе Представництва Єврокомісії

з питань тероризму та організованої зло"

чинності. У заході взяли участь народні де"

путати Лілія Григорович та Сергій Шевчук. 

Головними та офіційними партнерами

УНОАН є: Міністерство внутрішніх справ Ук"

раїни, Служба безпеки України, Державна

митна служба України, Державна прикор"

донна служба України, Міністерство охоро"

ни здоров’я України, Міністерство сім’ї, мо"

лоді та спорту України, Державний комітет

статистики України, Міністерство освіти та

науки України, Соціальна служба для молоді

та недержавні організації. На офіційне від"

криття було також запрошено вищих поса"

дових осіб згаданих урядових інститутів,

представників міжнародних організацій та

представників засобів масової інформації.

В рамках Програми «Білорусь, Україна,

Молдова — антинаркотична дія» (БУМАД),

яка фінансується Європейським Союзом,

заплановано зміцнити діяльність державних

установ та недержавних організацій у сфері

збирання, аналізу та розповсюдження даних

щодо зловживання наркотиками на націо"

нальному рівні. Зазначену діяльність було

здійснено шляхом створення Системи опе"

ративного моніторингу та створення єдино"

го центру — УНОАН, де ця інформація уза"

гальнюватиметься й аналізуватиметься. Ре"

зультати аналізу дадуть можливість розгля"

дати феномен наркотизму в різних аспектах,

а саме соціальному, медичному, епідеміоло"

гічному; визначати динаміку, тенденції злов"

живання наркотиками та психотропними

речовинами, ідентифікувати групи ризику.

Регулярна оцінка даних може виступати в

ролі системи раннього попередження для

центральних і місцевих органів влади.

Зазначена система моніторингу щодо

алкоголю та наркотиків максимально набли"

жена до стандартів ЄС у цій галузі. В пер"

спективі стане можливим порівнювати

проблеми з наркотиками в Україні з показ"

никами, загальноприйнятими в ЄС. 

Інформаційна довідка: БУМАД є програ"

мою, в рамках якої надається допомога Бєла"

русі, Молдові та Україні. Загальним завданням

цієї програми є зменшення інтенсивності

торгівлі наркотиками на території цих країн,

а також поширення їх на терени ЄС і навпаки. 

У рамках програми діятиме збалансова"

ний підхід, який враховує аспект юридичної

заборони, а також аспекти зниження попиту

на наркотики й співробітництво регіонів. На

виконання Програми Європейська Комісія

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

Для докладнішої  інформації
завітайте на : http://bumad.un.kiev.ua. 
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Т
ака думка прозвучала у доповіді прези"

дента Європейської Комісії Жозе"Ма"

нуеля Баррозу. Виголошена вона була

на симпозіумі «Глобальна Європа —

соціальна Європа», що відбувся 5 грудня ми"

нулого року в Брюсселі. 

«Економічний та соціальний поступ —

два елементи одного цілого, європейсько"

го цілого», — наголосив чільник Єврокомі"

сії. — Відкриті ринки та соціальна солідар"

ність не суперечать, і не мають суперечи"

ти одне одному, — зазначив він. — Соці"

альна справедливість та економічна ефек"

тивність можуть працювати на спільний

результат… Найефективніший спосіб до"

сягнення соціальної згуртованості — за"

безпечення повної зайнятості, перекона"

С
лухання пройшли у підкомітеті з пиE
тань прав людини. Обговорювалися

ситуація навколо свободи російської

преси після трагічної загибелі російE
ської журналістки Анни Політковської. «ПоE
літковську було вбито, бо вона говорила

правду», — заявила у своєму виступі голова

підкомітету з питань прав людини Елен

Флотр. — Європарламент також шукає правE
ди й справедливості», — наголосила депутат. 

На слуханнях виступив Віталій Ярошев"

ський, заступник головного редактора «Но"

вої газети», в якій працювала журналістка. «У

Росії не залишилося незалежної преси», —

заявив він. — Директори телеканалів — кло"

ни один одного, які займаються пропаган"

дою режиму», — наголосив журналіст. 

За словами французької дослідниці Марі

Мандрас, Росія стає «дедалі авторитарні"

шою» країною, в якій існує «система безкар"

ності» злочинців.

Після трагічної загибелі Анни Політков"

ської Європарламент ухвалив резолюцію, в

якій закликав інституції та країни ЄС у пере"

мовинах про укладання нової угоди з Росій"

ською Федерацією зробити основний ак"

цент на питаннях демократії, прав людини

та свободи слова. 

Перемовини щодо нової рамкової угоди

між ЄС та Російською Федерацією розпоча"

лися на саміті «ЄС — Росія», що відбувся 24

листопада в Гельсінкі. Термін дії нинішньої

Угоди про партнерство та співпрацю Росії та

ЄС закінчується у 2007 році. 

Напередодні саміту газета Financial Ti"

mes опублікувала статтю президента Росій"

ської Федерації Владіміра Путіна. У статті він

наголошує на тому, що «Європі нема чого

боятися Росії» і що сторонам слід «поважати

історичне розмаїття європейської цивіліза"

ції» та не «нав’язувати одна одній штучних

стандартів». 

Російська Федерація відіграє ключову

роль для європейського енергетичного рин"

ку. На російський імпорт припадає 24% за"

гального споживання газу та 25% споживан"

ня нафти в ЄС. 

Водночас на неформальному саміті ЄС

президент Європарламенту Хосеп Боррель

заявив, що Європа «не обмінюватиме права

людини на енергоресурси». 

ний президент Єврокомісії. — Держави

добробуту мають спертися на міцний фі"

нансовий фундамент, аби мати здатність

забезпечувати сталу соціальну допомогу

майбутнім поколінням», — переконаний

Баррозу. 

За ситуації нових суспільно"економіч"

них викликів державам"членам та інституці"

ям ЄС слід працювати над розробкою нових

соціальних моделей, вважає голова Комісії.

Баррозу запропонував ініціювати загально"

європейське обговорення проблем європей"

ської соціальної моделі, аби «оприлюднити

факти та ідеї», а також «накреслити шляхи у

майбутнє». 

У травні 2006 року Єврокомісія висту"

пила з пропозицією провести масштабний

аналіз соціальної ситуації в Європейському

Союзі. На початку 2007 року Комісія прове"

де детальні консультації з соціальними пар"

тнерами, представниками неурядових орга"

нізацій та іншими зацікавленими сторона"

ми. Ґрунтуючись на їхніх висновках, навес"

ні 2007 року Комісія презентує огляд соці"

альної ситуації в ЄС, що стане основою єв"

ропейської програми дій із забезпечення

рівності можливостей та соціальної солі"

дарності. 

Шляхи поєднання соціальних моделей

держав — членів ЄС із нинішньою лібералі"

зацією світових та європейських ринків —

одне з центральних питань дискусій щодо

майбутньої соціальної моделі ЄС. 

Момент істини

Європа не обмінюватиме права людини на енергоресурси

Соціум

Пора нових
моделей.
Соціальних
Відкритість ринків та соціальна
солідарність не суперечать одне
одному

Комісар ЄС з питань праці Владімір
Спідла (праворуч). Фото ЄК.
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ЗМІ та бізнес: діалог за підтримки ЄС

У
продовж листопада 2006 року фі"

нансований ЄС проект «Послуги з

підтримки малих та середніх під"

приємств у пріоритетних регіонах»

разом з місцевими партнерами — пред"

ставниками Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підпри"

ємництва (ДКРП) — організували три

круглих столи для представників засобів

масової інформації у Житомирі, Рівному

та Чернігові. В обговореннях брали участь

журналісти регіональних ЗМІ, регіональні

постачальники послуг з підтримки бізнесу

та представники місцевих підприємств і

компаній.

Мета круглих столів — розповісти ре"

гіональним ЗМІ про діяльність проекту в

трьох пріоритетних регіонах зокрема та

обговорити актуальні питання розвитку ма"

лих і середніх підприємств (МСП) у регіо"

нах в цілому. Очікувалося, що представники

регіональних ЗМІ отримають відгуки щодо

можливостей і проблем у висвітленні діяль"

ності окремих МСП й проблем розвитку

сектору взагалі.

Під час заходу відбувалися дискусії, які

модерували експерти проекту. Особливу за"

цікавленість в учасників викликали дебати

щодо взаємин між ЗМІ та місцевими підпри"

ємствами. Найбільше дискутувалися такі пи"

тання, з якими зіштовхуються регіональні

ЗМІ, висвітлюючи діяльність місцевих під"

приємств, рівень компетентності журналіс"

тів та доступу регіональних ЗМІ до бізнесо"

вої інформації.

Було висловлено думку, що кожному з

регіонів слід виробити низку заходів для

покращення ситуації, зокрема, розробити

інтегровану програму розвитку ЗМІ, яка

зближує інтереси ЗМІ та підприємств. Круглі

столи стали першим і важливим кроком у за"

початкуванні конструктивного діалогу між

підприємствами та представниками засобів

масової інформації.

Попри те, що ЗМІ в Україні стають деда"

лі активнішими, підприємства часто скар"

жаться на якість бізнес"новин. Підприємці

вважають, що лише кілька видань пропону"

ють інформацію, справді корисну для під"

приємців і приватних підприємств. Стосун"

ки між компаніями та журналістами також

не є легкими — незрідка спостерігається ат"

мосфера обопільної недовіри. Керівники

підприємств з пересторогою спілкуються з

пресою, вважаючи, що вона не завжди пра"

вильно тлумачить факти.

Два інші засідання груп експертів у ме"

жах круглих столів для представників ЗМІ

було присвячено ролі та впливу організацій

з підтримки бізнесу в регіональному розвит"

ку та впливу кадрового капіталу на діяльність

МСП. Під час обговорень у цих групах екс"

пертів наголошувалося, що організації з під"

тримки бізнесу можуть поліпшити конку"

рентоспроможність місцевих підприємств

шляхом розвитку ноу"хау, створити мережі

підприємств для доступу до ринків, фінансу"

вання, технологій. Вони й самі можуть стати

успішними підприємствами в процесі перег"

ляду свого місцевого призначення.

Учасники проекту сподіваються, що

круглі столи для ЗМІ дали змогу підвищити

знання й активізувати дискусії щодо їх учас"

ті в розвитку регіонального бізнесу. Також

проект сподівається, що ці заходи сприяли

створенню кращих умов для подальших іні"

ціатив, аби підвищити рівень надання послуг

для розвитку бізнесу й підтримки концепції

«організацій, що навчаються». 

За докладнішою інформацією, 
будь ласка, звертайтеся до офісу

проекту за тел.: 8 044 332 41 65,
тел./факс: 8 044 332 41 64.

Віце
президент
Європейської Комісії 
з питань інституційних
відносин і стратегії
комунікації Марго
ВАЛЬСТРЬОМ (у центрі)
презентує нові
інструменти комунікацій 
і ключових подій 
у 2007 році. Фото ЄК. 
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Конференція, що відбулася
нещодавно у Вероні, стала
четвертою в рамках європейської
транспортної політики. 
У конференції взяли участь понад
30 міністерських делегацій. 

«Протягом останнього року кількість не"

щасних випадків на європейських дорогах

зменшилася на 8%», — відкриваючи конфе"

ренцію, зазначив Комісар ЄС з питань тран"

спорту Жак Барро. — Якщо ми збережемо

цю тенденцію, то зможемо досягти нашої

амбітної мети: у 2001—2010 роках удвічі

зменшити кількість нещасних випадків».

З"посеред інших проблем, які розгляда"

лися на конференції, особлива увага приді"

лялася безпеці дітей. Зокрема, було оголоше"

но конкурс на підвищення їх транспортної

безпеки та рівня дитячої освіти з цих питань.

Переможцями конкурсу було оголошено од"

ну нідерландську та дві італійські ініціативи. 

У 2005 році на дорогах Євросоюзу заги"

нуло понад 41 000 осіб. Водночас статистика

свідчить, що протягом останніх п’яти років

цей показник постійно зменшується. 

2001 року Єврокомісія розробила план

дій, спрямованих на зменшення нещасних

випадків у дорожньо"транспортних приго"

дах. За її орієнтирами, 2010 року кількість

жертв дорожньо"транспортних аварій має

зменшитися наполовину.

Впродовж п’яти років, що минули від по"

чатку реалізації програми, кількість жертв на

європейських дорогах зменшилася на 25%.

Лідирують у цьому процесі ("42%) Франція,

Португалія ("41%), Люксембург ("38%), Фін"

ляндія ("33%), Данія ("35%) та Бельгія ("33%).

Програми, розроблені Європейською Комісією, було прийнято 
на засіданні Європарламенту, що відбулося 25 жовтня. 

У
перше за історію освітньої політики

Європейського Союзу ухвалено єдину

програму щодо питань освіти євро"

пейців від дитячого до похилого віку.

Програма навчання упродовж усього життя

(Lifelong Learning Programme), яка діятиме

найближчі сім років (2007—2013), об’єдну"

ватиме наявні освітні ініціативи «Сократ»,

«Леонардо да Вінчі», «Коменський», «Еразм»,

«Ґрюнтвіґ», «Електронне навчання».  Бюджет

програми — 7 мільярдів євро. 

Водночас було ухвалено нову програму

розвитку молоді. Ініціатива «Молодь у дії»

спрямована на поліпшення соціально"еко"

номічної інтеграції молодих людей та ак"

тивніше громадянське їх залучення. Вона

сприятиме співпраці виробників політики з

представниками молоді. Програма ство"

рить умови для ліпшої комунікації молодих

європейців з однолітками з інших країн,

зокрема країн"сусідів. Бюджет ініціативи —

885 мільйонів євро. 

«Освіта й навчання — своєрідний це"

мент, що зміцнює суспільство перед викли"

ками економічних та демографічних змін»,

— прокоментував подію Комісар ЄС з питань

освіти, навчання, культури та багатомовнос"

ті Ян Фіґель. — Завдяки новій Програмі нав"

чання впродовж усього життя європейці

будь"якого віку «зможуть використовувати

стимули нових навчальних можливостей», —

зазначив він. — А ініціатива «Молодь у дії»

допоможе молодим європейцям отримати

«можливість відігравати активну та конс"

труктивну роль у майбутньому Європи», —

наголосив Єврокомісар.

Нові програми було розроблено Євро"

пейською Комісією. Перед розглядом у Єв"

ропарламенті вони були схвалені Радою

Міністрів ЄС. 

Інтеграція через освіту

Нові програми 
з розвитку
європейської
освіти та молоді

Інтеграція через освіту

Нові програми 
з розвитку
європейської
освіти та молоді

Транспортна політика

ЖЕРТВ 
НА ДОРОГАХ 
БУДЕ МЕНШЕ

Ян Фіґель, 
Комісар ЄС 
з питань освіти,
навчання, культури
та багатомовності.
Фото ЄК.
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Право на захист

Євросоюз захищає 
своїх громадян у всьому світі
і пропонує нові кроки у цьому напрямку

Ініціативи Єврокомісії вміщено до Зеленої книги з питань 
консульського та дипломатичного захисту.

«Адекватний захист громадян ЄС за кор"

доном має надаватися дедалі більшій кількос"

ті осіб, що подорожують, працюють або меш"

кають за межами ЄС», — прокоментував по"

дію віце"президент Єврокомісії Франко Фрат"

тіні, — Європейський Союз є захисником сво"

їх громадян у всьому світі», — наголосив він. 

Відповідно до статті 20 Договору про зас"

нування Європейської Спільноти та статті 46

Хартії про засадничі права Європейського

Союзу, кожен громадянин ЄС, подорожуючи

чи мешкаючи в країні, де немає представниц"

тва його рідної держави, має право на дипло"

матичний та консульський захист іншої кра"

їни — члена ЄС. Втім, як свідчать результати

дослідження Євробарометра, про існування

такої норми знають лише 23% європейців. 

Прагнучи розв’язати цю проблему, Євро"

пейська Комісія пропонує включити текст

статті 20 до всіх паспортів громадян ЄС.

Крім того, Комісія пропонує поширити пра"

во консульського захисту на тих членів ро"

дин громадян ЄС, які є громадянами третіх

країн. У Зеленій книзі також передбачено

спрощення процедур надання фінансової

допомоги громадянам ЄС, які опинилися в

складному становищі. 

Комісія висловлює ідею створення

спільних консульських служб держав —

членів ЄС. Передусім це стосується євро"

пейських представництв у балканських

країнах, країнах Карибського басейну, Ін"

дійського океану та Західної Африки. Крім

того, Комісія пропонує започаткувати

програми спільного навчання посадовців

держав"членів та інституцій ЄС. 

Нині громадяни ЄС щороку здійснюють

близько 180 мільйонів подорожей за межі

Європейського Союзу. Протягом найближ"

чих трьох років такі подорожі планує здій"

снити близько половини мешканців ЄС. За

такої ситуації виникає потреба в удоскона"

ленні механізмів захисту громадян ЄС. 

ЄС: 2 мільйони євро – біженцям
Драматичний розвиток політичної ситуації в Сомалі та складні внутрішні
конфлікти знову постали в центрі міжнародної уваги, заявив Єврокомісар
у справах розвитку та гуманітарної допомоги Луї Мішель.

Є
вропейська допомога, додав він, стане

свідченням незмінних зусиль Євросо"

юзу, спрямованих на розв’язання гу"

манітарних проблем і забезпечення

миру та стабілізації в Сомалі. 

Допомога Єврокомісії покликана забез"

печити основні потреби біженців: притулку,

харчування, медичного та санітарного дог"

ляду. Кошти використовуватимуться на те,

щоб гарантувати  санітарні норми продуктів

харчування, очищення води, надання першої

медичної допомоги. 

Від початку 2006 року потоки біженців із

Сомалі постійно зростають. Щодня до Кенії

прибувають близько 1 200 громадян сусідньої

країни. Нині у кенійських таборах для біжен"

ців перебуває понад 150 000 сомалійців. 

Зростання потоку біженців зумовлено

ескалацією громадянського конфлікту між

Тимчасовим федеральним урядом Сомалі та

ісламістським рухом «Верховна рада іслам"

ських судів». Тимчасовий уряд має міжнарод"

не визнання, проте контролює незначну те"

риторію країни. Особливо кривавими стали

нещодавні битви в столиці Сомалі Моґадішо.

Гуманітарна ситуація погіршується через за"

суху, що позбавила значну кількість населен"

ня засобів до існування. 

У травні 2006"го Єврокомісія оголоси"

ла про надання 70 мільйонів євро на здій"

снення Програми відродження Сомалі,

зокрема — на допомогу найбіднішим та

найвразливішим категоріям населення

країни. Ці кошти було виділено з ресурсів

Європейського фонду розвитку. 

Крім цього, Комісія продовжує реалізо"

вувати програму допомоги африканським

країнам, що страждають від засухи. Протя"

гом останніх двох років сімом східноафри"

канським країнам — Джибуті, Еритреї, Ефі"

опії, Кенії, Сомалі, Судану та Уганді — було

надано 92 мільйони євро, з яких 31 міль"

йон спрямовано на потреби гуманітарної

допомоги. 
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Допомога продуктами харчування: Демократична Республіка Конго —
розподіл продуктів. Фото ЄК.
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Особистості

Наважитися і – перемогти
Уперше в історії Німеччини  уряд очолила жінка — лідер Християнсько?
демократичного союзу Анґела Меркель. Не дивно, що підвищену увагу
виявляють до неї публіцисти. В німецькому видавництві Dtv побачила світ
біографія цього політика під лаконічною назвою «Анґела Меркель». 

ника голови ХДС, генерального секретаря пар"

тії. Згодом, у 1999"му, вона чітко дистанціюва"

лася від скандалу навколо так званих «чорних

кас» ХДС, в центрі якого опинився її колишній

ментор Коль. Цікаво, що попри все Коль перед

виборами публічно «благословив» Меркель в

іпостасі кандидата на посаду канцлера. 

Ґерд Ланґгут: 

«Це був «жест солідарності» літнього
відставника. Але це аж ніяк не означає, що
особисті стосунки Коля і Меркель можна
назвати щирими. Я думаю, що ці відносини
зажди залишатимуться напруженими. Ад"
же саме завдяки зусиллям Меркель Коля поз"
бавили звання почесного голови партії».

Інколи міжнародна преса порівнює Ан"

ґелу Меркель із британським екс"прем’єром

Маргарет Тетчер, а дехто навіть називає її ні"

мецькою «залізною леді». Але політолог

Ланґгут застерігає від таких порівнянь. Вся

схожість, наголошує він, закінчується на то"

му, що обидві жінки потрапили в політику,

так би мовити, з «чорного ходу». Не можна

порівнювати і їхніх чоловіків. На думку Ґер"

да Ланґгута, Йоахим Зауер навряд чи задо"

вольниться другорядною роллю «першого

джентльмена» країни, яку свого часу відігра"

вав чоловік Тетчер Денніс. Зауер — досить

самостійна й упевнена в собі людина, відо"

мий вчений"хімік, і він навряд чи захоче пе"

ребувати в тіні своєї дружини, навіть якщо

вона буде канцлером. 

«Це дуже цікаве питання, — як пан Зау"
ер почуватиметься на офіційних церемоні"
ях, куди бажано з’являтися в супроводі сво"
го партнера. Чи взагалі він приходитиме
туди? Гадаю, що відповідь на це запитання
дасть лише час. Йоахим Зауер — досить ці"
леспрямована людина, на першому місці в
якої — наукова кар’єра».

Анґела Меркель — друга дружина в Йоа"

хима Зауера, так само, як і сам Зауер — дру"

гий чоловік у Анґели Меркель. Вони позна"

йомилися досить давно. Свого часу він допо"

магав їй писати докторську дисертацію. Ґерд

Ланґгут стверджує, посилаючись на своїх

респондентів, що вдома в цього подружжя

всім заправляє саме Зауер. 

А першим чоловіком лідера ХДС, від

якого вона, до речі, успадкувала прізвище і

пральну машину, був її колишній однокур"

сник Ульріх Меркель. Як наголошується в

біографії, свій перший шлюб Меркель

сприйняла без належної серйозності: вирі"

шальним тоді стало те, що одруженим сту"

дентам надавали окрему кімнату в гурто"

житку. Такий шлюб протримався лише чо"

тири роки. Сьогодні Ульріх Меркель голо"

сує за «зелених». 

Політолог та публіцист Ґерд Ланґгут на"

водить зокрема такий епізод з її біографії.

Колись у школі вона мала  стрибнути з

трьохметрового трампліна в басейн. Ма"

ленька Анґела стала на дошку, вона злякала"

ся і довго не наважувалася на стрибок. Про"

лунав дзвінок на перерву. І в цей момент во"

на наважилася і стрибнула… 

Випадок у басейні, на думку Ґерда Ланґ"

гута, розкриває секрет політичного успіху

Анґели Меркель: вона не береться за спра"

ву без тривалої і ретельної підготовки. Але

коли рішення ухвалено й немає дороги на"

зад, то пані Меркель боротиметься до ос"

таннього. 

«Гадаю, що її стартові позиції не гірші,
ніж у Шредера під час його приходу до влади.
Меркель підготовлена до цієї посади, оскіль"
ки вісім років була міністром: спочатку — з
питань жінок і молоді, потім — довкілля. Во"
на мислить досить прагматично, і їй не
притаманне бажання нав’язати власний іс"
торичний план розвитку суспільства».

Так Ґерд Ланґгут характеризує протес"

тантку з колишньої НДР Анґелу Меркель у

написаній ним біографії цього політика.

Боннський політолог опитав понад 150 осіб,

яким так чи інакше доводилося мати справу

з Меркель. 

Незрідка політична кар’єра є наслідком

вдалого збігу обставин, переконаний автор. На

його думку, Меркель здатна брати для себе

максимум з таких обставин. Судіть самі: в ос"

танні місяці існування НДР тоді ще мало кому

відомий політик дістала благословення самого

Гельмута Коля; від імені Християнсько"демок"

ратичного союзу взяла участь у парламент"

ських виборах й отримала депутатський ман"

дат, перемігши в одному з округів федеральної

землі Мекленбург"Передня Померанія. 

Після цього її партійна кар’єра стрімко

пішла вгору: Меркель дослужилася до заступ"

Віце
президент ЄК з питань підприємств і промисловості Гюнтер Верхуген,
міністр закордонних справ та імміграції Люксембургу Жан Ассельборн та
федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (зліва направо). Фото ЄК.

Канцлер ФРН 
Ангела Меркель.
Фото ЄК.



Президент  Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, 
канцлер ФРН Ангела Меркель та віце�президент ЄК з питань
підприємств і промисловості Гюнтер Верхуген. Фото ЄК.

Президент ЄC Жозе Мануель Баррозу приймає президента Ради з
прав людини ООН Луїса Альфонсо де Альбу. Фото ЄК.

Презентування пам’ятної
марки головування 
в Раді ЄС. Фото ЄК.

Віце�президент Європейської Комісії з питань інституційних відносин і комунікаційної стратегії 
Марго Вальстрьом приймає переможців конкурсу «Що ЄС зробив для мене». Фото ЄК. 

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент  Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу. Фото ЄК.



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

Німеччина

Де плинуть води Майну й Рейну,

там, де віки через мости 

долають стежку і шосейку,

й лісок… Німеччино, це ти!

Була ти грізна і єлейна,

але буття не рвалась нить,

і голос Гете, й серце Гейне

в тобі зворушливо звучить.

Як відомо, з першого дня Нового, 2007 року головування в ЄС перебрала на себе
Німеччина. Тому чергову віртуальну подорож європейськими країнами ми присвячуємо
містам і містечкам цього багатого історією і надзвичайно мальовничого краю, 
де глибока давнина гармонійно поєдналася із сучасністю, незаймана природа з чудесами
новітньої архітектури. Тут побачили сонце над головою мислителі, поети, полководці, 
які своїм талантом уславили Європу й світ. Фото ЄК 

Один із куточків Саксонії

Дрезденська галерея

Парк�палац у Бланкенбурзі

Рейн

Православний храм і мавзолей
Гете і Шиллера


