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ÂÂ³³ää  ððååääààêêöö³³¿¿

Травень в Україні пройшов 
під прапором Євросоюзу. 
Òîé, õòî áóâ íà öüîãîð³÷í³é àêö³¿,

ùî ¿¿ âëàøòóâàëè êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ íà
ñòîëè÷íîìó Õðåùàòèêó, ìàáóòü, íå
çàáóäå öüîãî ñâÿòà. ªÑ äóæå àêòèâíî
³ âäàëî ñåáå ïðåçåíòóâàâ, à ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè ïðîÿâèëè äî íüîãî íåàáèÿêó
çàö³êàâëåí³ñòü, ðîçì³òàþ÷è ³íôîð-
ìàö³éí³ ïðîñïåêòè, äîâ³äíèêè, ÷àñî-
ïèñè òà ³í. Ìîæëèâî, âïåðøå çà âñ³
ðîêè ñòàëîñÿ òàêå ìàñîâå çíàéîìñòâî

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ç ðåàë³ÿìè ñó÷àñíî¿
ªâðîïè. 

Ïîò³ì õâèëÿ öüîãî ñâÿòà — Äíÿ
ªâðîïè — ïðîêîòèëàñÿ ïî âñ³é Óêðà¿-
í³, ç îñîáëèâèì íàãîëîñîì ó Äîíåöü-
êó òà Îäåñ³. Ïðî íàéá³ëüø ö³êàâ³ ìî-
ìåíòè àêö³¿ ìè ïèøåìî â íàøîìó ÷à-
ñîïèñó. 

²íøà òåìà, ÿêó ìè âèñâ³òëþºìî íà
ñòîð³íêàõ öüîãî âèïóñêó — öå äåÿê³ àñ-
ïåêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â êðà¿íàõ ªÑ.

Òðàâåíü 2005 ðîêó çàëèøèòüñÿ â
³ñòîð³¿ ªâðîñîþçó ÿê ì³ñÿöü, ó ÿêîìó
Ôðàíö³ÿ òà Ãîëëàíä³ÿ ñêàçàëè "í³"
Êîíñòèòóö³¿ ªâðîïè. Âò³ì, òàêèé ðå-

çóëüòàò ìîæíà áóëî ïðîãíîçóâàòè ùå
çà ï³âðîêó, â³í áóâ íå çîâñ³ì íå-
ñïîä³âàíèì. Íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò ãî-
ëîñóâàííÿ ó Ôðàíö³¿ òà Ãîëëàíä³¿
ò³ëüêè îçíà÷àº, ùî ïîë³òèêàì òðåáà
áóäå ç³áðàòèñü, ³ íå îäèí ðàç, òà ùå
äîêëàäí³øå ðîçãëÿíóòè âñ³ çàñàäè, íà
ÿêèõ ìàº áóòè ïîáóäîâàíèé ªâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç. Àëå âñ³ ò³ çäîáóòêè,
ùî âæå ðåàë³çîâàí³, é íàäàë³ áóäóòü
ä³ÿòè òà ñïðèÿòè çì³öíåííþ ïîë³òè÷-
íèõ, åêîíîì³÷íèõ, êóëüòóðíèõ çâ’ÿç-
ê³â ì³æ êðà¿íàìè ªâðîïè.

ÐÐååääààêêöö³³ÿÿ

стор. 4 

стор. 12

стор. 15

стор. 6
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О
скільки ми відзначаємо
ці дати із баченням і ба

жанням реалізувати на

ше унікальне співтова


риство, ми також розміркову

ємо над останніми досягнен

нями нашого Союзу і нашими
амбіціями щодо майбутнього.
Європейський Союз постійно
розвивається і шукає шляхів
збереження темпів цього роз

витку із урахуванням зміни
потреб громадян і змін навко

лишнього світу.

Минулий рік став кульміна

цією багаторічної наполегливої
праці — до ЄС приєднались 10
нових членів. 1 травня 2004 ро

ку Чеська республіка, Кіпр, Ес

тонія, Угорщина, Латвія, Литва,
Мальта, Польща, Словаччина, і
Словенія стали членами Євро

пейського Союзу. Всупереч ба

гатьом прогнозам, розширен

ня Євросоюзу з 10 до 25 членів

не спричинило хаосу. Фактич

но це був нечуваний успіх, і ми
вже отримуємо певні винаго

роди. Наразі ми є Союзом, до
складу якого входять 450 міль

йонів громадян, ми маємо най

вищий в світі показник ВВП, ми
— найбільший торгівельний
блок у світі та  найбільший до

нор у царині гуманітарної допо

моги і сприяння розвитку. 

Ми схвалили Угоду щодо
Конституції ЄС, яка наразі має
бути ратифікована всіма чле

нами Європейського Союзу.
На мою думку — це дуже
значне досягнення. Це мати

ме значний вплив щодо нашої
здатності вести узгоджений
діалог на міжнародному рівні.
Протягом тривалого періоду
часу ми боролися за те, щоб
відігравати на світовій полі

тичній арені роль, що відпові

дає нашим економічним ці


лям. Наразі у нас з'явились
необхідні інструменти. Після
затвердження Конституції бу

де створено посаду Європей

ського міністра закордонних
справ для координування всіх
аспектів зовнішньої політики
Союзу. Також при Міністрові
буде створено нову службу —
Європейську службу зовніш

ніх дій. Закордонні Представ

ництва ЄС будуть підзвітні
Міністрові, і відігріватимуть
значно більшу роль щодо за

безпечення узгодженості по

слань, що їх ЄС надсилає сво

їм партнерам.

Ми знаємо, що ті виклики,
що стоять перед нами в сьо

годнішньому глобалізованому
світі, можуть вирішуватись
тільки на міжнародному рівні.
І якщо ми бажаємо ефективно
спрямовувати наш вплив,
підтримуючи багатосторонній

підхід і розвиваючи наші фун

даментальні цінності, ми має

мо перенести всю нашу полі

тичну вагу на міжнародну сце

ну. Нещодавні дослідження
показали, що все більше лю

дей по всьому світу вважають,
що ЄС має позитивний вплив
на міжнародній арені, і вони
хотіли б бачити посилення та

кого впливу. Це дуже чітке по

слання щодо того, чого світ
очікує від нас, і зараз ми по

винні зростати, щоб відповіда

ти цьому виклику.

Пріоритетними напрямка

ми, схваленими Європейсь

кою Комісією на цей п'ятиріч

ний термін (2004 — 2009) є
єдність, безпека і добробут.
Це стосується як внутрішніх,
так і зовнішніх справ ЄС. Ми і
надалі будемо найбільшим
донором у світі щодо розвит

ку і гуманітарної допомоги; ми

ЗВЕРНЕННЯ КОМІСАРА ЄС 
БЕНІТИ ФЕРРЕРОВАЛЬДНЕР 
з нагоди 9 травня (Дня Європи)

Щороку в травні ми
відзначаємо закінчення
останньої великої війни, і
народження із того
страшного досвіду нової
форми організації Європи,
що дала нам
безпрецедентний період
миру. Цей рік є особливим,
оскільки в цьому році
відзначається 60 років з
дня закінчення тієї війни. Це
— найдовший мірний період,
який знала Західна Європа.
А 9 травня, або День
Європи, — річниця декларації
Шумана, яка проклала шлях
до сьогоднішньої Європи, і
принесла нам цей мир.

Єврокомісар із питань зовнішніх відносин
і політики сусідства Беніта Ферреро�Вальднер 
Фото ЄС
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будемо розвивати наші мож

ливості швидкого реагування,
що дозволить мобілізовувати
допомогу при надзвичайних
обставинах (наприклад, як у
випадку із трагічним цунамі в
Індійському океані); сприяти

мемо розвитку економіки і на

ших головних цінностей —
демократії, прав людини, на

лежного управління і верхо

венства закону.

Пріоритетами в нашій зов

нішній політиці будуть за

побігання конфліктів і кризо

ве управління; сприяння до

триманню прав людини і без

пеки; посилення принципу
ефективності багатосторон

ніх стосунків. ЄС впевнений,
що запобігання виникненню
конфліктів є не тільки мо

ральним імперативом, але та

кож і менш витратним підхо

дом у довготривалій перспек

тиві. Ми повинні вирішувати
проблеми, що лежать в осно

ві конфліктів і унеможливлю


вати підтримку тероризму.
Ми і надалі будемо захищати
права людини, приділяючи
особливу увагу питанням без

пеки життя людини — відпо

відаючи на цілий спектр за

гроз, що дошкуляють най

більш вразливим верствам
населення по всьому світу,
серед них голод, смертельні
хвороби, погіршення стану
навколишнього середовища і
фізична небезпека. Ми буде

мо підтримувати систему
Об'єднаних Націй як гаранта
міжнародного права і арбітра
миру по всьому світу, а також
братимемо активну участь у
дебатах щодо реформування
цієї системи, що матимуть
місце в поточному році.

Перед нами стоятиме ці

лий ряд викликів, таких, як
інформування наших грома

дян щодо переваг нової Кон

ституції, робота щодо подаль

шого розширення Євросоюзу.
Нещодавно ми підписали Уго


ди про вступ до ЄС із Бол

гарією та Румунією, і як тільки
наш моніторинг підтвердить,
що ці країни успішно викону

ють взяті зобов'язання, вони
стануть членами ЄС. Окрім
цього в грудні 2004 країни

члени ЄС вирішили, що за
умови виконання певних пе

редумов, в цьому році буде
розпочато переговори щодо
членства із Хорватією і Туреч

чиною. Також великий обсяг
роботи має бути виконано із
Балканськими країнами, що
мають намір вступити до ЄС.

Це рік, коли ми починаємо
виконання Політики Європей

ського Сусідства (ПЄС). На

решті подолавши 60
літній
розділ Європи, ми рішуче від

кидаємо можливість створен

ня нових ліній розділу в
Європі і хочемо капіталізувати
стосунки нових членів Євро

союзу із їх сусідами задля за

безпечення стабільності в ЄС,
а також — добробуту і безпе

ки за межами його кордонів.
Ми розробили ПЄС для роз

витку особливих відносин із
цими новими сусідами, з тим,
щоб наблизити їх до наших
цінностей і стандартів. У
відповідь на їх значні кроки
щодо посилення верховенст

ва права, належного уп

равління, дотримання прав
людини, демократії, і еконо

мічних реформ, ми пропо

нуємо нові можливості щодо
участі в Єдиному ринку ЄС,

тісне співробітництво в енер

гетичному і транспортному
секторах, а також — мож

ливість участі в програмах ЄС. 

ЄС стає все більш силь

ним гравцем на міжнародній
арені, що ми можемо викори

стовувати як підґрунтя для
розвитку більш тісних сто

сунків із нашими партнерами
по всьому світу. Ми хочемо
будувати Європу, зацікавлену
в підтриманні контактів із
іншими країнами — це в на

ших інтересах, і в інтересах
наших партнерів. Через мере

жу закордонних Представ

ництв, Європейська Комісія
працює з метою започатку

вання ще більш глибоких сто

сунків із партнерами. Нам не

обхідна всесвітня мережа
друзів, щоб відповідати на
виклики і використовувати
можливості 21
го століття.

Все це робить ЄС більш
привабливим партнером для
інших країн. Ми швидко змі

нюємось, а такі досягнення,
як розширення ЄС і нова Кон

ституція, надають нам усім
більше можливостей. Я, в ме

жах мандату Комісара зов

нішніх стосунків і Політики
Європейського Сусідства, че

каю розвитку цих принципів і
подальшої спільної роботи із
всіма нашими міжнародними
партнерами. 

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

У Європейському
містечку 
на Хрещатику
Фото  ЄК

У Європейському містечку 
на Хрещатику 
Фото  ЄК
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Майдан під багатозірковим
прапором
Парад Днів Європи в Україні

відкрив 14
го травня Київ. 
На офіційній церемонії відкрит


тя, що відбулася о 18 годині на
Майдані Незалежності, транслюва

лося відеозвернення Голови Євро

пейської комісії Жозе Мануеля Бар
розу, який привітав українців з
Днем Європи. 

Звертаючись до багатотисячної
аудиторії на Майдані, Ж. М. Баррозу
сказав, що 2005 рік є визначним в
українсько
європейських відноси

нах. За його словами, ухвалений в
лютому план дій Україна
ЄС ще
більше зблизить Україну та Євро

пейський Союз. Він нагадав, що під
час зустрічі з Президентом України
Віктором Ющенком було погоджено
зосередити всю увагу на впровад

женні Плану дій Україна
ЄС, який, на
переконання Ж.Баррозу, сприятиме
досягненню добробуту і демократії.

«Також ми погодилися, що за

раз слушний момент, щоб відсвят

кувати повернення України до
європейської сім’ї», — сказав він. 

Ж.Баррозу відзначив: не випад

ково, що День Європи в Україні
святкується на тому ж Майдані Не

залежності, де, незважаючи на зи

мовий холод, мужній український
народ кілька місяців тому вимагав
демократії — однієї з тих ціннос

тей, які відзначаються в День Євро

пи. «Я вклоняюся перед народом
України, я вклоняюся вашому пре

зиденту за мирні досягнення пома

ранчевої революції, яка викликала
симпатії до України і захоплення в
ЄС» — сказав він. «Ви, народ Ук

раїни, тепер вийшли на шлях глиб

шої інтеграції у ЄС, прийняття його
цінностей. Ми ніколи не відверне

мось від вас», — запевнив він. 

Привітав киян із Днем Європи і
Президент Україна Віктор Ющенко.
“Це наше свято, бо ми — європей

ська нація”, – наголосив він. — Ук

раїна є невід’ємною частиною
європейської цивілізації ще з часів
античних міст на берегах Чорного

моря. Славні  рядки у історію Євро

пи вписані нашими предками —
Володимиром Великим і Яросла

вом Мудрим. Серед джерел євро

пейської демократії — Козацька
Республіка Богдана Хмельницько

го і  Конституція Пилипа Орлика”. 

Як підкреслюється у привітанні,
“кров’ю батьків і дідів наших кон

тинент визволений від нацизму. Їх
подвиг дав європейцям унікальний
шанс покінчити зі старим розбра

том, розпочати об’єднання народів
навколо спільних цінностей нашої
цивілізації”. 

Віктор Ющенко зазначив, що
“цьогорічне свято має особливий
український вимір. Українська на

ція довела, що сповідує ці ідеали
так само, як і інші вільні європей

ські народи. Разом з нами Європа
відчула — її серце б’ється у Києві”.  

“Вступ до Євросоюзу не захмар

на мрія”, — зазначив глава держави.
—  “Кожен наш крок на цьому шля

ху — це нові робочі місця, створені
завдяки усуненню бар’єрів на євро

пейському ринку. Це європейські
соціальні стандарти. Це гарантії прав
кожного громадянина і  правосуддя,
справедливе для всіх. Кожен наш
крок спрямований на розкриття всіх
можливостей нашої країни”. 

“Ми відзначаємо День Європи у
час надій”, — відзначив В.Ющенко.
За його словами, “як Президент
України, я не пошкодую зусиль,
щоб вони справдилися. Я вірю в
Україну. Ми зможемо успішно
пройти непростим, але дуже плід

ним європейським маршрутом”. 

Після привітань відбувся вели

кий святковий концерт на Майдані
Незалежності. Символічно, що од

ними з перших на сцені виступили
донеччани – учні Школи хореогра

фічної майстерності Вадима Пи

сарєва. Участь у концерті брали
чеська співачка Анна К та німець

кий гурт „Раймон”, а також україн

ські виконавці – Анні Лорак та гур

ти „Плач Єремії” і „ВВ”. 

Втім, у святкову атмосферу
можна було зануритися ще задовго
до офіційної церемонії відкриття: на

ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

Український День Європи
відзначався за гнучким
графіком за принципом
„плаваючої” дати. 
Це мало свої переваги,
дозволяючи повноцінне
проведення свята в кількох
містах. „Ми хочемо привернути
увагу до цінностей, на яких
базується ЄС: демократії,
повазі прав людини, ринковій
економіці, — зазначив глава
Представництва Єврокомісії
в Україні Ієн Боуг.
— Але наша мета також
продемонструвати
важливість України для
Європейського Союзу,
показати його присутність у
вашій державі”.

Фото  ЄК
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малій сцені Європейського містечка
на Хрещатику виступали гості з
Австрії, Словенії, Угорщини, Туреч

чини, Фінляндії, України, а саме міс

течко було цього року воістину гран

діозним. Понад 20 країн влаштували
там свої павільйони! Від Майдану
Незалежності до рогу вулиці Богда

на Хмельницького Хрещатик був за

повнений святковою публікою.
Здебільшого це була молодь, що
прийшла „з першоджерел” дізна

тись, що таке Європейський Союз,
отримати консультації щодо навчан

ня в країнах ЄС чи просто відчути
повітря справжньої Європи. Але ба

гато було й літніх людей, вони ціка

вилися, що має принести Україні
західний вектор розвитку. 

Дехто взяв із собою дітей. В од

ному з павільйонів була влаштова

на дитяча студія з малювання, діт

лахи старанно працювали малюв

цями, щось ліпили та клеїли. А що

до дорослих, то, певно, ніхто з них
не залишився без уваги та відповіді
на свої запитання. Крім суто пізна

вального напрямку спілкування,
відвідувачі Европейського містечка
мали змогу просто відпочити.
Можна було завітати до затишного
віденського кафе та послухати кла

сичну австрійську музику у „живо

му” виконанні, скуштувати іспансь

ку паелью, угорські пироги, насо

лодитись справжнім бельгійським
чи ірландським пивом (за яким, до
речі, були неабиякі черги). Біля ту

рецького павільйону справжню
феєрію влаштував фольклорний
ансамбль, серед учасників якого
можна було впізнати співачку, що
приїхала до Києва на „Євробачен

ня”. Іспанці провели конкурс на
кращу гру на гітарі. Приз – поїздку
до їх країни – виграла студентка
київської консерваторії Марія Шу

раєва. Посольство Швеції влашту

вало вікторину на знання цієї
країни. Німці встановили де

рев‘яний щит, що нагадував фут

больні ворота, та пропонували всім
бажаючим забити пенальті в отвори
в цьому щиті. Музиканти з Ірландії
вражали глядачів етноджазом. 

Втім, головне, заради чого був
влаштований День Європи на Хре

щатику – це, зрозуміло, пізнаваль

на програма. У рамках свята пра

цював Павільйон публічних де

батів. Представництво Єврокомісії
запросило бізнесменів, політиків

та експертів взяти в ньому участь
та відповісти на запитання відвіду

вачів Європейського містечка. 

Велику зацікавленність вони ви

явили до теми “Як ЄС може поспри

яти підвищенню рівня життя та до

статку в Україні?”. У її обговоренні
прийняли участь економіст Ігор Бу
раківський, посол Швеції в Україні
ЙонКрістер Оландер, посол Естонії в
Україні Паул Леттенс, президент ком
панії UMC Ерік Франке та представ
ник компанії Nokia Мікко Еломаа. 

Цю тему змінила інша, не менш
цікава: “Як розширення ЄС змінює
країни, які нещодавно увійшли в
ЄС?”. Тут на вопроси глядачів від

повідали посол Ірландії в Україні
Джозеф Хайєс, посол Угорщини в
Україні Янос Тосом, керівник Депар
таменту європейської інтеграції
Міністерства закордонних справ Ук
раїни Ігор ДІР і посол Словаччини в
Україні Урбан Руснак. 

На тему “Конституція Європи:
прокладання дороги для об’єдна

ної Європи?” дискутували голова
Представництва Європейської Ко

місії в Україні посол Ієн Боуг, віце
премґєрміністр України з питань
європейської інтеграції Олег Риба
чук, посол Бельгії в Україні Пґєр Ко
ло, а також політолог і радник
премґєрміністра Григорій Немиря. 

Втім, представників бізнесу,
мабуть, більше зацікавив Бізнес

клуб, біля намету якого весь час
було багато уважних глядачів. На
засіданнях клубу обговорювалися
актуальні питання співробітництва
України та ЄС у сферах економіки,
освіти й культури. В них брали
участь представники Єврокомісії в
Україні, відомі українські та міжна

родні експерти, економісти, фінан

систи, освітяни, діячі культури. 

Перша з тем, що обговорювали

ся, називалася так: „Актуальні пи

тання співробітництва України та ЄС.
Практика отримання крупних міжна

родних займів”. У її висвітленні
приймали участь голова Представ
ництва Європейської Комісії в Україні
посол Ієн Боуг і в.о. голови правління
ПУМБ Олександр Довгополюк. 

На тему “Інвестиційний клімат в
Україні: проблеми та перспективи”
розмірковували віцепрезидент Єв
ропейської Бізнесасоціації Хорхе
Інтріаго і начальник Управління кор
поративного бізнесу ПУМБ Євген Зе
ленський. 

Дискусію на тему “Здійснення
експортно
імпортних операцій між
Україною та країнами ЄС” провели
голова торговоекономічного відді
лу Представництва Єврокомісії Тімо
Хаммарен і начальник Управління
корпоративного бізнесу ПУМБ Євген
Зеленський.

У наметі Представництва Євро

пейської комісії можна було отри

мати інформацію про Європейсь

кий Союз, а також про те, які про

грами ЄС робить в Україні.

Крім того, був влаштований па

вільйон публічних дебатів на тему
євроінтеграції, павільйон школи
європейських мов. Окремо треба
сказати про павільйон Представ

ництва Європейської Комісії в Ук

раїні та намет громадських недер

жавних організацій. Біля них весь
час було людно, відвідувачі нама

галися отримати відповіді на різно

манітні питання, а також вибрати
літературу для того, щоб ознайо

митися з сучасним станом у ЄС
вдома або, можливо, для свого по

дальшого співробітництва зі струк

турами Євросоюзу у власній фірмі
чи громадському осередку. 

Немає сумніву, що ця масштаб

на акція сприятиме подальшому
порозумінню між Європейським
співтовариством та громадянами
України. 

Ірина Лемиш

Фото  ЄК
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Одеса: На Дерібасівській
видкрилися "Європа"

З
самого ранку 19 травня за

думливі статуї Одеського
оперного театру спостеріга

ли як працьовиті волонтери,

врівноважені дипломати та зосере

джені артисти наповнювали гомо

ном тиху площу: чи то прикрашаю

чи свої павільйони, чи відшліфову

ючи кожну ноту. 

У другій половині дня Європей

ський інформаційний ярмарок від

крив свої двері для гостей. Цікаву
та свіжу інформацію про політич

не, економічне, культурне життя
Європейського Союзу нададавали
у павільйоні Представництва Євро

пейської Комісії в Україні. Відвіду

вачі мали можливість дізнатись
все про українсько
європейські
відносини у павільйоні, присвяче

ному Плану дій Україна
ЄС. Пре

зентації проектів, підтриманих Єв

ропейським Союзом, нікого не за

лишили байдужим. Більшість з них
були спрямовані на викорінення
глибоких соціальних проблем, та

ких як торгівля людьми та допомо

га дітям вулиці. 

У павільйоні громадських ор

ганізацій кипіли дискусії на тему
євроінтеграції України. Австрійські,
грецькі, чеські, словацькі, німецькі

дипломати люб'язно розказували
про досвід членства своїх країн у
ЄС. Широке різноманіття літерату

ри про політику, бізнес, науку,
культури, туризм в Італії, Естонії,
Туреччині, Фінляндії, Франції та
Польщі чекало на гостей у павіль

йонах цих країн.

Британська Рада у цікавій інте

рактивній формі надавала корисну
інформацію про Англію, Уельс,
Шотландію та Північну Ірландію.
Греція змусила затамувати подих
всіх, хто спостерігав за хорео

графією її народних танців. У па

вільйоні конкурсів на справжніх
знавців ЄС чекали випробування на
теми історії, розширення та інсти

туцій ЄС. Після напруженої розу

мової діяльності гості смакували
страви традиційної кухні євро

пейських країн. 

У павільйоні молодіжних Євро

клубів, учні та студенти демонстру

вали свої знання у круглих столах,
семінарах про ЄС. Деякі молоді
одесити приєдналися до одного із
представлених Євроклубів. 

Гостей, що доволі нагулялися
по Європейському містечку, чекав
затишок Віденського кафе, яке
можна було легко знайти по спо

кусливому аромату кави. Насолод

жуючись живою музикою, класич

ними творами австрійських компо

зиторів, відвідувачі обговорювали
побачене та почуте.

Після офіційної церемонії
відкриття свята о 18 годині розпо

чався концерт. Ані Лорак настільки
завела публіку, що одесити друж

ньо співали пісню УПА "Лента за
лентою набої подавай" разом із Та

расом Чубаєм. Справжній сплеск
емоцій вибухнув, коли на сцену ви

скочив фінський гурт "Бомфанк Ем
Сіз". Традиційно для Дня Європи
концерт закінчили бриняча струна
та барабани гурту "ВВ". На знак ус

пішного проведення Дня Європи
небо запалив фейерверк. 

Донецьк: Музика нас з'єднає

П
ід час проведення Дня Європи
у Донецьку 22 травня на площі
Леніна температура повітря та
політичної напруженості була

дещо вищою. Оглядаючи павільйо

ни Європейського інформаційного
ярмарку, можна було водночас спо

стерігати, як по інший бік памятни

ка Володимиру Іллічу розташували
свої табори партія регіонів та ко

муністична партія України. В основ

ному пенсіонери та студенти чергу

вались у варті перебування у наме

тах та передавали "естафету" розма

хування голубими прапорами партії
Регіонів. Але це не заважало
значній кількості мешканців До

нецька цікавитися, що за незвична
акція проводиться на головній
площі міста під іншими прапорами
— темно
синіми з жовтими зірка

ми. Перелічувати всіх її учасників
немає сенсу — це були представни

ки Європейської Комісії в Україні,
дипломати посольств  країн ЄС, во

лонтери. Серед відвідувачів євро

пейського інформаційного ярмарку
був парубок, одягнутий у форму
солдата Російської імперії, з чорно

жовто
білим дореволюційним пра

пором, який представляв Російську
общину. Але, як сказав Олег Скрип

ка: "Політика нас роз'єднала, але
музика нас з'єднає." На початку кон

церту декого хвилювало, чому ве

дучий одягнутий у футболку пома

ренчевого кольору, проте вже неза

баром усі разом насолоджувались
виступами популярних співаків.

Що ж до інформаційного яр

марку, то тут панувала святкова  ат

мосфера. Освіжаючі бризки фонта

ну, які перепліталися із тендітними
звуками австрійського квартету, за

глушувались безкінечним потоком
питань відвідувачів щодо актуаль

них проблем євроінтеграції України.

Христина Кушнір

ХВИЛЯ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПИ 
покотилася зі столиці
до Одеси та Донецьку 

Фото  ЄК

Після
напруженої

розумової
діяльності

гості
смакували

страви
традиційної

кухні
європейських

країн
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ГОЛЛАНДІЯ СЛІДОМ
ЗА ФРАНЦІЄЮ
СКАЗАЛА «НІ»
КОНСТИТУЦІЇ ЄС

К
ількість тих, що взяли участь у референдумі, бу

ла достатньо високою — 62,8%., значно більше,
ніж під час торішніх виборів до Європейського
парламенту, коли участь взяли 39% голландців,

що мали право голосу.
Як вважають експерти, цей подвійний удар завдав

суттєву шкоду справі об`єднання Європи. Тим більше,
що його нанесли країни, які стояли у витоків євроїнте

грації. 

Одразу після оголошення попередніх результатів
прем’єр
міністр Голландії Ян Петер Балкененде за

явив, що дуже розчарований перемогою "ні" в консти

туційному референдумі, але зважатиме на його ре

зультат.

Балкененде підкреслив, що процес ратифікації
конституції ЄС повинен бути продовжений в інших
країнах, окрім тих, які вже її ратифікували. До сьо

годнішнього дня конституцію ратифікували 9 країн
Євросоюзу. Голландія друга після Франції країна, яка
не проголосувала за конституцію ЄС. 

На референдумі Конституції ЄС
голландці переважною
більшістю голосів забракували
конституцію ЄС. Проти
Конституції висловилися 61,6%
тих, що голосували, за — 38, 4%. 

ª âðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ ââà-
æàº, ùî Ñåðá³ÿ ³ ×îðíîãî-

ð³ÿ (êîëèøíÿ Þãîñëàâ³ÿ) ãî-
òîâà äî ïî÷àòêó ïåðåãîâîð³â
ïðî óêëàäåííÿ ç ªÑ Óãîäè
ïðî àñîö³àö³þ é ñòàá³ë³çàö³þ.
Òàêèé âèñíîâîê ì³ñòèòü
â³äïîâ³äíà äîïîâ³äü êîì³ñ³¿. 

"Öå — ïî÷àòîê ºâðîïåéñü-
êîãî øëÿõó äëÿ Ñåðá³¿ ³ ×îð-
íîãîð³¿, — çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ
ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ Îëë³
Ðåí. — Êðà¿íà äîñÿãëà âåëè-
êèõ çðóøåíü ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ îñòàíí³õ ðîê³â, ³ òåïåð
íàñòàâ ÷àñ ïåðåõîäèòè äî íî-
âîãî åòàïó". Çàêëèêàâøè íå

ñïåêóëþâàòè íà ìîæëèâèõ
äàòàõ ïðèºäíàííÿ êðà¿íè äî
ªÑ, êîì³ñàð âèñëîâèâ ñïîä³-
âàííÿ, ùî êðà¿íè-÷ëåíè ñõâà-
ëÿòü ðåêîìåíäàö³þ ªâðîêîì³-
ñ³¿ äî ãðóäíÿ öüîãî ðîêó, êî-
ëè â³äçíà÷àòèìåòüñÿ 10-ð³÷÷ÿ
óêëàäåííÿ Äåéòîíñüêî¿ ìèð-
íî¿ óãîäè. 

Áðþññåëü òàêîæ ïðîäîâ-
æóº âèâ÷àòè ìîæëèâ³ñòü ïî-
÷àòêó ïåðåãîâîð³â ç óêëàäåí-
íÿ àñîö³éîâàíî¿ óãîäè ç Áîñ-
í³ºþ é Ãåðöåãîâèíîþ. 

http://www.europa.eu.int/comm/
press_room/index_en.htm 

СЕРБіЯ і ЧОРНОГОРіЯ 
ГОТОВА ДО ПЕРЕГОВОРіВ 
ПРО АСОЦіАЦіЮ

Í ³ìåöüêèé áóíäåñòàã ðàòè-
ô³êóâàâ Êîíñòèòóö³þ ªÑ.

Â õîä³ ïî³ìåííîãî ãîëîñóâàí-
íÿ çàêîíîïðîåêò ï³äòðèìàëè
569 äåïóòàò³â, 23 áóëè  "ïðî-
òè", óòðèìàëîñÿ äâîº. Äëÿ óõ-
âàëåííÿ äîêóìåíòà áóëî íå-
îáõ³äíî äâ³ òðåòèíè ãîëîñ³â
ïàðëàìåíòàð³¿â.  Òåïåð çàêîí
áóäå íàïðàâëåíî íà çàòâåðä-
æåííÿ áóíäåñðàòà (ïàëàòè çå-
ìåëü ÔÐÍ). 

Í³ìå÷÷èíà ñòàëà äåâ’ÿòîþ
êðà¿íîþ, ùî ï³äòðèìàëà Êîí-
ñòèòóö³þ ªÑ. 

Êàíöëåð ÔÐÍ Ãåðõàðä
Øðåäåð, âèñòóïàþ÷è ç óðÿäî-
âîþ çàÿâîþ, íàçâàâ òåêñò
Êîíñòèòóö³¿ ªÑ "äóæå õîðî-
øèì ³ ÷åñíèì êîìïðîì³ñîì".
"Çâè÷àéíî, âîíà (Êîíñòè-

òóö³ÿ) âèïðàâäîâóº íå âñ³ íà-
ä³¿, ³ íå óñóâàº âñ³õ ïîáîþ-
âàíü, — çàÿâèâ â³í. — Ïðîòå
òåêñò Êîíñòèòóö³¿ — õîðîøèé
³ ÷åñíèé êîìïðîì³ñ, ùî ñòàâ
ðåçóëüòàòîì íàïðóæåíî¿ ðî-
áîòè Êîíâåíòó ªÑ ï³ä çâàæå-
íèì êåð³âíèöòâîì Âàëåð³ Æè-
ñêàð ä’Åñòåíà". 

Çà ñëîâàìè êàíöëåðà, çà-
âäÿêè Êîíñòèòóö³¿ â ªâðîñî-
þç³ çá³ëüøóþòüñÿ ìîæëèâîñò³
äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü ³ "îäíî-
÷àñíî â³í çàëèøàºòüñÿ ïîë³-
òè÷íî êåðîâàíèì". Êð³ì òîãî,
Ã. Øðåäåð ï³äêðåñëèâ, ùî ªÑ
ñòàíå "á³ëüø äåìîêðàòè÷íèì ³
áëèæ÷èì äî ãðîìàäÿí".

http://europa.eu.int/comm/
index_en.htm

НіМЕЦЬКИЙ БУНДЕСТАГ
РАТИФіКУВАВ 
КОНСТИТУЦіЮ ЄС

Ï àðëàìåíò Ñëîâà÷÷èíè ðà-
òèô³êóâàâ Êîíñòèòóö³þ

ªâðîñîþçó.  
Ïàðëàìåíòàð³ óõâàëèëè

Êîíñòèòóö³þ 116 ãîëîñàìè
ïðîòè 27, ÷åòâåðî óòðèìàëèñÿ. 

Ñëîâà÷÷èíà ñòàëà âîñü-
ìîþ êðà¿íîþ, ÿêà ï³äòðèìàëà

äîêóìåíò. Òàêèì ÷èíîì, âæå
òðåòèíà êðà¿í ªâðîñîþçó óõ-
âàëèëè Êîíñòèòóö³þ. 

Àáè Êîíñòèòóö³ÿ ªâðîñîþ-
çó íàáðàëà ÷èííîñò³, çà ¿¿ ðà-
òèô³êàö³þ ìàþòü ïðîãîëîñó-
âàòè âñ³ 25 êðà¿í — ÷ëåí³â ªÑ. 

СЛОВАччИНА РАТИФіКУВАЛА
КОНСТИТУЦіЮ ЄС

Ян Петер Балкененде, прем’єр�міністр Голландії, 
та Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
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В
они також обговорили ситу

ацію в Судані, Демократичній
республіці Конго й Іраку. Лі

дери підтвердили спільне зо


бов'язання перед Африкою як
чіткий пріоритет у діях заради про

гресу, миру та безпеки, підкрес


ливши зростаючу роль Африкан

ського Союзу.

Генеральний секретар ООН і
Президент ЄК висловили задово

лення з приводу значного прогре

су, досягнутого за останні роки
ООН і ЄС, у подальшому розвитку
партнерства, особливо стосовно
запобігання конфліктам, кризово

го менеджменту і гуманітарної до

помоги. Згадавши цілу низку "стра

тегічних партнерських угод", вони
погодилися й надалі посилювати
співпрацю в економічній та соціа

льній сфері.

Баррозу і Аннан наголосили на
спільній меті — зміцнення багато

профільних установ. Генеральний
секретар зазначив, що ЄС підтри

мує реформи ООН і триваючі кон

сультації з питань реформ. Він та

кож схвалив триваючі обговорення
про шляхи співпраці ООН і ЄС з
регіональними і субрегіональними
організаціями, відповідно до про

позицій, викладених у його про

мові "Про розширення свобод".

Президент ЄК підкреслив, що
Комісія готова додати свій внесок в
успішне проведення Саміту ООН.
Він зазначив, що необхідно підси

лити колективні зусилля у досяг

ненні "Цілей розвитку тисячоліття",
додавши, що ЄС був у центрі цієї
діяльності й робив пропозиції що

до збільшення кількості та якості
фінансів, спрямованих на розви

ток, підсилення послідовності
політики розвитку і зосередження
уваги на північно
африканському
регіоні.

Президент Комісії підкреслив
важливість дотримання прав лю

дини на шляху прогресу й безпеки,
яка корелюється з потребою вдос

коналення інструментів ООН у Сек

ретаріаті та на міжурядовому рівні.
Він також привітав пропозиції про
збільшення миротворчих потуж

ностей ООН. У контексті конфе

ренції про перегляд Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї
(NPT) президент Комісії зазначив,
що ядерне питання — особливо
роль Міжнародного агентства з
атомної енергетики — слід приве

сти у повну відповідність до ре

форм ООН.

Генеральний секретар ООН і
Президент ЄК підкреслили, що
2004 рік був вирішальним для Ор

ганізації Об'єднаних Націй і всього
світу в широкому діапазоні про

блем. Дієві рішення були прийняті
на вересневій зустрічі на вищому
рівні. Генеральний секретар реко

мендував Європейському Союзу
дотримуватися стійкого лідерства
в кількох ключових питаннях і по

дякував ЄС за підтримку й зо

бов'язання в підготовці Саміту на
вищому рівні. Обидва лідери за

значили, що в рамках підготовки
до Саміту світових лідерів важливо
провести ряд зустрічей на високо

му рівні, зокрема сесію Генераль

ної Асамблеї з питань ВІЧ/СНІД та
фінансування програм розвитку.
Інформація на сайті:

http://europa.eu.int/comm/external_rela
tions/news/barroso/sp05_130505.htm

ЗУСТРІЧ
ПРЕЗИДЕНТА

БАРРОЗУ І
ГЕНЕРАЛЬНОГО

СЕКРЕТАРЯ
ООН АННАНА

У середині травня
Генеральний
секретар Організації
Об'єднаних Націй і
Президент
Європейської Комісії
зустрілися в НьюJ
Йорку. Вони
розглянули
співробітництво між
ЄС і ООН і
обговорили
підготовку до Саміту
світових лідерів,
який ООН
проводитиме у
вересні 2005 року. 
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Ç àãàëîì ïîçèòèâí³ ïðîãíîçè
ùîäî ðîçâèòêó åêîíîì³êè ªÑ

îïðèëþäíèëà ªâðîêîì³ñ³ÿ: öüî-
ãî ðîêó ÂÂÏ ó êðà¿íàõ çîíè ºâðî
â ªÑ çðîñòå íà 1,6%, à â ñîþç³ â
ö³ëîìó — íà 2%, à 2006-ãî çðîñ-
òàííÿ ùå çá³ëüøèòüñÿ é ñòàíî-
âèòèìå 2,1% òà 2,3% â³äïîâ³äíî. 

Îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè é
ùîäî çàéíÿòîñò³: öüîãî ðîêó âî-
íà çðîñòå íà 0,7%, à íàñòóïíîãî

— íà 0,8%. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà-
÷àòèìå ñòâîðåííÿ â ªÑ ïðîòÿ-
ãîì 2005-2006 ðîê³â 3 ìëí. ðî-
áî÷èõ ì³ñöü. Çìåíøèòüñÿ òàêîæ
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé äåô³öèò
äåðæáþäæåò³â êðà¿í ªÑ — öüîãî
ðîêó ç 2,7% äî 2,6%.

http://www.europa.eu.int/comm/
economy_finance/publications/

european_economy/forecasts_en.htm

ЕКОНОМіКА ЄС ЗРОСТАТИМЕ, 
ЗАЙНЯТіСТЬ ЗБіЛЬШУВАТИМЕТЬСЯ

Ä åðæàâè "ñòàðîãî" ªÑ óïåâíå-
íî î÷îëþþòü ñâ³òîâèé ðåé-

òèíã âàðòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè,
ñêëàäåíèé áðèòàíñüêîþ ô³ðìîþ
Mercer Human Resource Consul-
ting. 

Ïåðøîþ éäå Áåëüã³ÿ, äå ñå-
ðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ðîá³òíèê
îáõîäèòüñÿ ðîáîòîäàâöþ â 53
577 ºâðî íà ð³ê, çà íåþ Øâåö³ÿ
(52 800) òà Í³ìå÷÷èíà (50 445).
Ïîçàäó çàëèøèëèñÿ ÑØÀ (33
195) òà ßïîí³ÿ (45 839). Îãëÿä
çàñâ³ä÷èâ òàêîæ âåëè÷åçíèé

ðîçðèâ ó âàðòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè
ì³æ ªÑ 15-òè òà êðà¿íàìè, ùî
ïðèºäíàëèñÿ äî íüîãî ìèíóëîãî
ðîêó. 

Òàê, ïîêàçíèê Ëàòâ³¿ ñòàíî-
âèòü ëèøå 4 752 ºâðî, Ëèòâè —
5 649, Ñëîâà÷÷èíè — 6 541.
Íàéäîðîæ÷îþ â öüîìó ñåíñ³ ç
íîâèõ ÷ëåí³â ªÑ º Ñëîâåí³ÿ —
18 765, à íàéäåøåâøîþ ç³ ñòà-
ðèõ — Ïîðòóãàë³ÿ ( 18 889). 

http://www.mercerhr.com www.
euractiv.com 

КРАїНИ ЄС ЛіДИРУЮТЬ
У РЕЙТИНГУ ВАРТОСТі РОБОчОї
СИЛИ

2003 -ãî ðîêó ê³ëüê³ñòü àâ³à-
ïàñàæèð³â ó íèí³øí³õ

25 ÷ëåíàõ ªÑ çðîñëà ïîð³âíÿíî ç
ïîïåðåäí³ì íà 4,9% ³ ñòàíîâèëà
590 ìëí. îñ³á, ïðè÷îìó òðè
÷âåðò³ ¿õ êîðèñòóâàëèñÿ
ì³æíàðîäíèìè àâ³àðåé-
ñàìè. Òàê³ äàí³ îïðè-
ëþäíèâ ªâðîñòàò.
Í à é ç í à ÷ í ³ ø å
çðîñòàííÿ çà-
ô³êñîâàíå â
òèõ êðà¿-
íàõ, ÿê³
ïðèºäíà-
ëèñÿ äî Ñî-
þçó ìèíóëî-
ãî ðîêó — Ñëî-
âà÷÷èí³ (25,9%),
×åõ³¿ (18%), Åñòîí³¿
(17,8%) òà Ëèòâ³
(13,6%). 

Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
àâ³àïàñàæèð³â áóëî çà-
ðåºñòðîâàíî ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿
— 178 ìëí, à ëîíäîíñüêèé

Õ³òðîó çàëèøàâñÿ 2003-ãî íàé-
çàòðåáóâàí³øèì àåðîïîðòîì
ªâðîïè: ÷åðåç íüîãî ïðîéøëè

63 ìëí. ïàñàæèð³â. 
Çà Õ³òðîó ñë³-

äóþòü í³ìåöüêèé
Ôðàíêôóðò-íà-

Ìàéí³ òà ïàðèçüêèé
Øàðëü-äå-Ãîëëü (ïî

48 ìëí.), äàë³ —
àìñòåðäàìñü-

êèé Ø³ïîë
(40 ìëí.)
òà ìàäðèä-
ñüêèé Áà-
ðàõàñ (35

ìëí.). À íàé-
ìåíøå ïàñàæè-

ð³â êîðèñòóâàëè-
ñÿ 2003-ãî ãåëüñ³í-

ñüêèì àåðîïîðòîì
Âàíòàà (9,7 ìëí.) òà àå-

ðîïîðòîì Ë³ñàáîíó (9,5
ìëí.).

http://www.europa.eu.int/comm/
eurostat

В ЄС ЛіТАЮТЬ ДЕДАЛі БіЛЬШЕ

ІНФЛЯЦіЯ В
ЄВРОСОЮЗі
НЕ ЗРОСТАє 

Ù îð³÷í³ ïî-
êàçíèêè ³í-

ôëÿö³¿ â ªâðîçîí³
òà 25 êðà¿íàõ-÷ëå-
íàõ ªÑ ñò³éêî òðè-
ìàþòüñÿ íà ð³âí³ â
2.1%, ïîâ³äîìëÿº
ªâðîñòàò (ãîëîâ-
íèé ñòàòèñòè÷íèé
îô³ñ ªâðîïåéñü-
êîãî Ñï³âòîâàðèñò-
âà). Ìèíóëîãî ðîêó íîð-
ìà ñêëàäàëà 2.0 %. Ó êâ³òí³
2005 ðîêó â ªâðîçîí³ ùîì³ñÿ÷íà
³íôëÿö³ÿ ñêëàëà 0.4%, ó 25
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ùîð³÷íà ³íôëÿ-
ö³ÿ — 2.1%.

Показники інфляції у
країнахчленах ЄС.
Ó êâ³òí³ 2005 ðîêó íàéíèæ÷³

ð³÷í³ ïîêàçíèêè áóëè çàô³êñî-
âàí³ ó Øâåö³¿ (0.4%), Ô³íëÿíä³¿
(1.1%), Í³äåðëàíäàõ (1.3%), ×å-
ñüê³é ðåñïóáë³ö³ òà Í³ìå÷÷èí³
(ïî 1.4%). Íàéâèù³ ïîêàçíèêè —
â Ëàòâ³¿ (7.1 %), Åñòîí³¿ (4.7%),
Óãîðùèí³ (3.8%) òà Ëþêñåìáóð-
ç³ (3.7%). Ó ïîð³âíÿíí³ ç áåðåç-
íåì 2005 ðîêó, ïîêàçíèêè ð³÷-
íî¿ ³íôëÿö³¿ ï³äâèùèëèñÿ â äâà-
íàäöÿòüîõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ,
çíèçèëèñÿ â äâàíàäöÿòüîõ êðà¿-
íàõ ³ çàëèøàëèñÿ íåçì³ííèìè â
îäí³é êðà¿í³. Íàéíèæ÷³ 12-ì³-
ñÿ÷í³ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè äî êâ³ò-
íÿ 2005 ðîêó áóëî çàðåºñòðîâà-
íî ó Ô³íëÿíä³¿ (0.3%), Øâåö³¿
(1.0%), Äàí³¿ (1.1%) òà Í³äåðëàí-
äàõ (1.4%), íàéâèù³ — ó Ëàòâ³¿
(6.9%), Óãîðùèí³ (5.7%) Ñëîâà÷-
÷èí³ (5.5%) òà Åñòîí³¿ (4.3%).

Єврозона.
Ãîëîâí³ ñåêòîðè ç íàéâèùè-

ìè ïîêàçíèêàìè çà êâ³òåíü 2005
ðîêó: âèòðàòè íà æèòëî (4.7%),
íà àëêîãîëü ³ òþòþí (4.3%) ³
òðàíñïîðò (4.2%). Íàéíèæ÷³ ïî-
êàçíèêè: êîìóí³êàö³¿ (-1.8%),
â³äïî÷èíîê ³ êóëüòóðà (-0.7%) ³
îäÿã (0.5%). Òðàäèö³éíî ö³íè íà
ïàëèâî ìàëè íàéá³ëüøèé âèñõ³ä-
íèé âïëèâ íà ïîêàçíèêè (+0.35
ïðîöåíòíèõ ïóíêò³â), ïîäîðîæ-
÷àëà íàôòà (+0.21) ³ òþòþí
(+0.12), òîä³ ÿê ñòàëè äåøåâøè-
ìè ïðåäìåòè îäÿãó (-0.11) ³ òå-
ëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè (-0.11).
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Є
С був представлений прем'єр
мі

ністром Луксембургу Жаном
Кло

дом Юнкером, Генеральним секре

тарем Хав'єром Солана і Президен


том Європейської Комісії Хосе Мануелем
Баррозу, а також міністром Жаном Ас

селборном та комісарами ЄК пані Бені

тою Ферреро
Вальднер та паном Піте

ром Мандельсоном.

На додаток до рішення саміту ЄС
Ро

сія в Санкт
Петербурзі 31 травня 2003
року про створення в довгостроковій
перспективі спільного економічного про

стору, спільного простору свобод, безпе

ки і правосуддя, простору співробітницт

ва в області зовнішньої безпеки, а також
простору наукових досліджень та освіти,
включаючи аспекти культури, в рамках
Угоди про партнерство та співробітницт

во (PCA), лідери ЄС і Росії прийняли єди

ний пакет ініціатив про створення чоти

рьох спільних просторів. У цьому пакеті
намічені основні цілі відносин ЄС
Росія
та план дій, необхідних для їх здійснення
на середньострокову перспективу.

Спільний економічний простір. Мета
спільного економічного простору полягає
в тому, щоб створити відкритий інтегрова

ний ринок між ЄС і Росією. Робота над ним
скасує бар'єри для торгівлі й інвестицій і
підтримає реформи й конкурентноздат

ність, які засновані на принципах відсутно

сті дискримінації, прозорості й розумного
керівництва. Серед широкого діапазону
дій, передбачених у проекті, буде розпоча

то діалог регулюючих органів ЄС
Росія в
сфері промислових продуктів, а також тіс

не співробітництво з питань інвестицій,
змагальності та фінансового обслугову

вання. Також передбачається покращення
співпраці в сфері телекомунікацій, транс

порту та енергетики, в питаннях регулятив


них стандартів та розвитку інфраструкту

ри. Крім того, сторони домовилися зміцни

ти співпрацю в космічній області та в об

ласті охорони навколишнього середови

ща, особливо стосовно кліматичних змін
та відповідності Кіотському протоколу.

Спільний простір свобод, безпеки і пра
восуддя. Основні принципи спільного про

стору свобод, безпеки і правосуддя — де

мократія, повага до закону, дотримання
прав людини і фундаментальних свобод, в
тому числі незалежність ЗМІ й ефектив

ний розгляд справ незалежними судовими
інстанціями. В найближчій перспективі ро

бота над цим простором передбачає прий

няття угод про спрощення візового режи

му, наслідком чого стане покращення кон

тактів між туристами і приватними особа

ми ЄС і Росії, а також спрощення ділових
та офіційних поїздок. Разом з Росією, ЄС
продовжить вивчення можливості безві

зових подорожей у довгостроковій перс

пективі. Регулярні консультації з прав лю

дини, які були успішно розпочаті в берез

ні, також входять у цей простір, як і спів

праця з питань боротьби з тероризмом,
організованою злочинністю та корупцією.

Спільний простір зовнішньої безпеки.
План дій спільного простору зовнішньої
безпеки підкреслює спільну відповідаль

ність ЄС і Росії з дотримання міжнарод

ного порядку, заснованого на ефектив

ному мультилатералізмі, підсилення цен

тральної ролі Організації Об'єднаних На

цій, підтримку ефективної діяльності від

повідних міжнародних і регіональних ор

ганізацій, особливо ОБСЄ і Ради Європи.
ЄС і Росія будуть зміцнювати співпрацю
та продовжувати діалог з питань безпеки
та кризового менеджменту з метою спів

ставити глобальні та регіональні зміни й
ключові загрози із сьогоденням, особли


во стосовно тероризму, розповсюджен

ня ядерної зброї, існуючих регіональних
та локальних конфліктів.

Сторони звернуть особливу увагу на
забезпечення міжнародної стабільності,
включаючи прикордонні з Росією та ЄС об

ласті. Вони будуть співпрацювати з метою
виконання резолюції про замороження
конфліктів у Європі (наприклад, у таких
областях, як Придністров'я, Абхазія, Пів

денна Осетія та Нагорний Карабах) відпо

відно до зобов'язань ОБСЄ й ООН. ЄС і на

далі забезпечуватиме підтримку шляхом
гуманітарної допомоги, економічного від

новлення й зусиль, спрямованих на вико

ренення бідності й порушень прав людини.

Спільний простір наукових досліджень,
освіти й культури. Створення спільного
простору наукових досліджень, освіти й
культури націлене на збереження куль

турної та інтелектуальної спадщини. Бу

дуть визначені ключові міри для підтри

мки економічного росту, підсилення кон

курентноздатності, зміцнення зв'язку
між науковими дослідженнями та інно

ваціями, заохочення більш тісного спів

робітництва в області освіти, в тому числі
конвергенції форматів університетських
курсів і кваліфікацій та пропаганди куль

турного та мовного розмаїття.

Лідери ЄС і Росії розглянули майбут

ній розвиток відносин ЄС
Росія після за

кінчення у 2007 році першого періоду дії
Угоди про партнерство і співробітництво
(PCA). Також відбулося конструктивне
обговорення внутрішніх подій у ЄС і Ро

сії, в тому числі ситуації в Чечні, та широ

кого спектру міжнародних проблем. 

Інформація на сайті:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/

russia/summit_05_05/index.htm

10 травня 2005 у Москві пройшов
п'ятнадцятий Саміт на вищому рівні
РосіяJЄС. На саміті Президента
Російської Федерації Володимира
Путіна супроводжували прем'єрJміністр
Михайло Фрадков, міністр закордонних
справ Сергій Лавров, міністр торгівлі
Герман Греф, міністр енергетики Віктор
Христенко, спеціальний представник з
розвитку відносин з Європейським
Союзом Сергій Ястржембський.

П'ЯТНАДЦЯТИЙ САМІТ ЄС1РОСІЯ

Міністр закордонних справ Россії Сергій
Лавров, Міністр закордонних справ
Люксембургу Жан Ассельборн та Єврокомісар
із питань зовнішніх відносин і політики
сусідства пані Беніта Ферреро�Вальднер
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З
економічного боку Комісія пропо

нує сфокусувати зусилля на по

кращенні співпраці в області зако

нодавства, на підтримці науки та

інновацій. З політичного боку в докумен

ті переглядаються варіанти, спрямовані
на підняття американсько
європейських
відносин на новий, більш ефективний
рівень. Пропозиції підготовані для спіль

ного саміту на вищому рівні, який відбу

деться 20
ого червня. На ньому повинні
бути визначені пріоритетні напрямки та
заходи, які необхідно здійснити, щоб
уникнути регулюючих розбіжностей між
ЄС і США. Головна мета полягає в тому,
щоб дати поштовх трансатлантичній тор

гівлі й інвестиціям та стимулювати еко

номічне зростання.

Комісар Беніта Ферреро
Вальднер
зауважила: "Ми не маємо нових суттєвих
зрушень у партнерських відносинах із
США. Теперішня співпраця — це добре,
але я виступаю за якісні зміни у відноси

нах, відкриття їхнього справжнього по

тенціалу".

Комісар Пітер Мандельсон вважає:
"Комюніке відповідає зобов'язанням, взя

тим на минулорічному американсько

європейському саміті на вищому рівні. За

пропоновані практичні пропозиції мають
за мету зробити трансатлантичний ринок
більш відкритим і ефективним. Пропозиції
стосуються модернізації торгівельних
зв'язків, поліпшення співробітництва між
нашими законодавцями і відкриття ринків
в областях, які не входять в СОТ."

Обсяг двосторонньої торгівлі й інвес

тицій між ЄС і США — найбільший у світі.

В 2003 році повний обсяг торгівлі між
Америкою та Європою в товарах і послу

гах склав 600 млрд. Але деякі нетарифні
й регулюючі бар'єри продовжують пере

шкоджати розгортанню повного потенці

алу відносин. Комюніке містить пропо

зиції в області законодавчого співробіт

ництва, послуг, інвестицій, змагальності,
прав інтелектуальної власності, іннова

цій, нових технологій, безпеки торгівлі.
При виробленні основних положень взя

то до уваги інтереси ділових кіл, приро

доохоронних організацій, спілок спожи

вачів, професійних спілок та інших заці

кавлених груп та осіб, відповідно до ре

зультатів широких публічних консуль

тацій, розпочатих обома сторонами в
2004 році

Регулювання. Комюніке зазначає
кілька областей, де, на нашу думку,
потрібні зрушення для більш близького
співробітництва в регулюючій сфері. Пе

ред кожним американсько
європейсь

ким самітом на вищому рівні пропону

ється проводити Форум співробітництва
між регулюючими органами для того,
щоб головні секторні регулятори знайш

ли спільну мову й визначили щорічну
перспективу, цілі та пріоритети на май

бутнє.

Інновації. У комюніке міститься вели

ка кількість пропозицій щодо покращен

ня розвитку та інтеграції наукомістких
економічних систем і заохочення інно

ваційних технологій. Пропозиції визнача

ють пріоритетні області для науково
до

слідницького співробітництва, підсилю

ють політичний діалог стосовно надійних

джерел енергії й супутникової навігації,
пропагують інформаційний обмін між
академічними закладами.

Кордони. Після подій 11
ого вересня
залишається проблема: як втримати рів

новагу між необхідними вимогами без

пеки й спрощенням торгівельних правил
та руху пасажирського транспорту. Клю

чова пропозиція документу зосереджує

ться на понятті "авторизовані економічні
оператори". Спрощення торгівельних
процедур вигідне на обох берегах Атлан

тики.

Більш широке співробітництво. Ко

мюніке пропонує кілька ідей стосовно
зміцнення політичних структур трансат

лантичного партнерства, яке ґрунтується
на Трансатлантичній декларації від 1990
року і Новому трансатлантичному реєстрі
від 1995 року. Пропозиції включають но

ву трансатлантичну декларацію про спі

льні цінності, надання самітам ЄС
США
на вищому рівні більш стратегічного
спрямування, переговори стосовно ново

го об'єднаного плану дій, створення фо

руму для обговорення спільних макро

економічних проблем, посилення існую

чого діалогу між законодавцями —
Європарламентом та Сенатом США як
першого кроку до проведення "Трансат

лантичної асамблеї". Пропонується, щоб
вищі посадовці дослідили викладені ідеї
та запропонували конкретний проект дій
у 2006 році. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/
us/consultation/results/index.

ПАРТНЕРСТВО ЄС1США: 

У середині травня ЄК прийняла комюніке під
назвою "Міцне партнерство ЄСJСША та
більш відкритий ринок 21Jого сторіччя".
Документ містить широкий діапазон
практичних політичних пропозицій щодо
об'єднаної американськоJєвропейської
стратегії, спрямованої на підвищення
економічної інтеграції, створення більш
широкої структури відносин між ЄС та США.

зміцнення економічних
і політичних відносин

Єврокомісар  Пітер Мандельсон
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П
ід медичними приладами ро

зуміється будь
який інстру

мент, пристрій, програмне
забезпечення і т. ін., які ви


користовуються для запобігання
розвитку хвороби (наприклад, при

лади для вакцинації), демонстрації
на екрані (наприклад, мамографія
з метою виявлення раку молочної
залози), діагностики (наприклад,
ультразвукові апарати), лікування
або полегшення перебігу хвороби.
Недавнє занепокоєння світової
спільноти з приводу грудних імп

лантантів показує, що сфера вико

ристання медичних пристроїв ви

магає високопрофесійної діяль

ності та підвищення стандартів
безпеки населення.

Отже, регулюючі структури ЄС
та ефективне виконання їх рішень
є вирішальним фактором у під

тримані найвищого рівня сус

пільної довіри. Віце
президент ЄС
Гюнтер Верхойген заявив: "Сфера
медичних приладів — це область,
де суспільство в цілому і кожен
громадянин зокрема матиме ко

ристь від впровадження інновацій
і прогресу технологій. Наші про

позиції спрямовані на покращення
послідовності, прозорості й ефек

тивності відповідних законів. Ми
запрошуємо всі зацікавлені сторо

ни брати участь у вдосконаленні
проекту".

У звіті щодо функціонування
директив стосовно медичних при

ладів від 2002 року група експертів
ЄК стверджувала, що директиви —

це законодавча основа, яка дає
простір для усіх зацікавлених сто

рін, у тому числі промислових ви

робників. Зокрема, запропоновані
поправки спрямовані на покращен

ня таких аспектів: 

клінічна оцінка шляхом роз'яс

нення вимог; 
післяринкове спостереження
для збільшення прозорості для
громадян; 
послідовність правил викорис

тання медичних приладів і ак

тивних медичних імплантатів; 
ухвалення рішень у випадку су

перечливих інтерпретацій на
національному рівні з приводу
того, чи дійсно продукт є ме

дичним приладом.

Сьогодні впровадження медич

них приладів регулюється трьома
головними директивами, які сто

суються активних медичних ім

плантантів (AІMD), медичних при

ладів (MDD) і діагностичних ме

дичних приладів in vitro (ІVDD). Че

рез технічні розбіжності між цими
трьома директивами, Комісія від

хилила їхнє злиття. Поки що дос

коналіше регулювання досягати

меться через роз'яснення, які га

рантуватимуть послідовність ін

терпретацій і виконання.

У квітні Єврокомісари Маркос
Кіпріану та Вівіан Редінг звернули

ся до урядів та приватного сектору
з проханням краще використовува

ти інформацію та новітні комуніка


ційні технології (ICT) у системах
європейської охорони здоров'я.
Міністри з охорони здоров'я та ек

сперти з інформаційних технологій
зустрілися у норвезькому місті
Тромсо для обговорення питання:
як реалізувати інформаційний по

тенціал програми "eHealth". Третю
європейську конференцію з
"eHealth" на рівні міністрів організу

вали ЄК, головуючий президент
Люксембургу та норвезький уряд.
У рамках конференції пройшла ви

ставка, на якій було продемонстро

вано найбільш ефективні впровад

ження в сфері охорони здоров'я в
європейських країнах.

Європейський ринок техно

логій медичних приладів — другий
у світі за обсягом (США — 37 %,
ЄС — 26 %, Японія — 15 %). У
2002 році його товароообіг оціню

вався у 41 млрд. Медична про

мисловість складається з понад 7
000 індивідуальних бізнес
струк

тур, 70 % з яких — приватні
підприємства, на яких працює по

над 300 000 осіб. За останні роки
сектор зазнав втрат на світовому
ринку у відсотковій частці та у по

казниках зайнятості, головним чи

ном після консолідації ринку. В ЄС
дещо знизилися витрати на охоро

ну здоров'я (5,7 % валового внут

рішнього продукту в 15 країнах ЄС
у порівнянні з 13,9% у США та
7,1% у Японії). 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/
medical_devices/index_en.htm

ЄС консультується з громадськістю

Європейська Комісія запрошує
громадськість висловитися щодо
пропозицій та змінених правил до
проекту про медичні пристрої (MDD) і
про активні медичні імплантанти
(AІMDD). Комісія вважає за потрібне
винести це обговорення на широкий
загал, оприлюднювати відповідну
інформацію стосовно медичних
пристроїв і тим самим поліпшити
прозорість розгляду питання.

МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ: 
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М
аркос Кіпріану, європейсь

кий комісар із охорони
здоров'я і захисту спожи

вачів, вітає угоду, досягну


ту на Світовій Асамблеї з охорони
здоров'я. Ця угода спрямована на
посилення міжнародного співробіт

ництва проти епідемій інфекційних
хвороб. Епідемія атипової пневмонії
в 2003 році довела, як швидко
інфекційні хвороби поширюються в
світі. Міністри охорони здоров'я й
вищі посадові особи 192 країн за

твердили нові правила, згідно яких
увесь спектр головних міжнародних
заходів з охорони здоров'я має бу

ти погоджений з Всесвітньої органі

зацією охорони здоров'я (WHO).

До цих заходів належить боро

тьба з масштабними епідеміями та

"біотерористичними" атаками (тобто
з навмисним випуском біологічних
хвороботворних мікроорганізмів).
Спільні дії також будуть посилені
відповідно до переглянутих Міжна

родних інструкцій у сфері охорони
здоров'я (ІHR), у розробці яких ЄС
взяв активну участь. У 2003 році
Європейська Комісія отримала ман

дат щодо проведення переговорів.
ЄС також вживає заходів щодо
зміцнення захисту від інфекційних
хвороб. 27 травня цього року у Сток

гольмі офіційно відкрився Євро

пейський центр з попередження та
контролю над хворобами (ECDC).

Маркос Кіпріану зазначив: "Поси

лення міжнародного співробітницт

ва проти епідемій послужить допов

ненням наших зусиль із зміцнення
захисту Європи від інфекційних хво

роб. Чим повнішою буде готовність у
разі спалаху епідемії, тим успішніше
її буде подолано. Якщо міжнародне
співробітництво допоможе зупинити
хворобу перш, ніж вона дійсно набу

де масштабів, то в результаті виграє
цілий світ". Міжнародні правила з
охорони здоров'я (ІHR) були прий

няті в 1969 році, їх двічі доповнюва

ли (у 1973 та 1981 роках). У травні
2003 року Міжнародна асамблея по

годилася їх переглянути. ЄС та усі 25
країн
членів відіграють центральну
роль у цьому процесі.

До сьогодні епідемії тільки трьох
хвороб — холери, чуми та жовтої

лихоманки — реєструвалися WHO.
Переглянуті правила ІHR вимагають,
щоб національна влада зверталася
до WHO в разі виникнення загрози
масштабних епідемій. Правила та

кож вимагають, щоб WHO надавала
допомогу своїм членам у випадку
виникнення подібних загроз і забез

печувала основу для широкого
міжнародного співробітництва в цій
області. Нові правила наберуть чин

ності в 2007 році.

Європейський центр
запобігання та контролю
над хворобами. 
27 травня цього року комісар

Кіпріану, шведський міністр охорони
здоров'я та соцзабезпечення Морган
Йоханссон і міністр Марс Ді Барто

ломео відкрили Європейський центр
запобігання та контролю над хворо

бами (ECDC). Інавгураційна цере

монія відбулася у стокгольмському
Karolinska Institute. Завдання центру
— розвинути і зміцнити систему на

гляду за розповсюдженням хвороб у
Європі. Центр стане джерелом
інформації для європейських
політиків, які зможуть проконсульту

ватися у авторитетних вчених сто

совно прогнозів щодо епідемій. По

дальша інформація за адресою:

http://europa.eu.int/comm/health/
ph_threats/threats_en.htm

ПОСИЛЕННЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ
ВІД ЕПІДЕМІЙ Маркос Кіпріану вітає нову

угоду Всесвітньої організації
охорони здоров'я (WHO).
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Н
ові методи "регенеративної
медицини" спрямовані на
відновлення шкіри, хрящів і
кісток при хворобах або уш


кодженнях. Інші продукти — сер

дечні клапани та судини — давно
використовуються у медицині.

Продукти тканинної інженерії
сьогодні знаходяться поза будь

якою законодавчою базою. Ось чо

му Європейська Комісія працює
над розробкою чіткої регулюючої
структури. Перед винесенням фор

мальних пропозицій Комісія запро

шує громадськість взяти участь в
обговоренні проблем законодавчо

го врегулювання, спостереження
та подальшого контролю за пере

довими терапевтичними методами
(інженерією тканин, клітковою і
генною терапією).

Віце
президент ЄК Гюнтер Вер

хойген заявив: "Біотехнологія —
сектор, що швидко розвивається.
Вона створює нові можливості для
європейського суспільства й еко

номіки, які не можна недооцінюва

ти. Ми маємо намір гарантувати
найвищий рівень захисту здоров'я.
У той самий час ми хочемо сприя

ти конкурентноздатності компаній і
забезпечити юридичну базу для
всіх діючих сторін".

Відсутність класифікації та ав

торизації в межах ЄС — причина

різних підходів до цього питання
серед країн
членів ЄС. Це пере

шкоджає вільному рухові про

дуктів інженерії тканин і,
відповідно, доступу пацієнтів до
цих новітніх методів терапії.

Головні елементи проекту:

централізована маркетингова
процедура авторизації, що доз

волить виграти від об'єднання
експертизи на європейському
рівні й прямого доступу до рин

ку ЄС;
новий багатодисциплінарний
експертний Комітет (Комітет
передових методів терапії) у
межах Європейського медич

ного агентства (EMEA), який бу

де оцінювати передові продук

ти терапії й слідувати за науко

вими розробками в цій області;
відповідні технічні вимоги, при

стосовані до специфічних на

укових особливостей цих про

дуктів;
детальні інструкції для вироб

ників, якісна клінічна практика
й перевірка передових методів
лікування;
посилені вимоги для ризиково

го менеджменту й подальшого
відслідковування результатів
лікування;

система недорогих, висококва

ліфікованих наукової оцінок для
виробників, забезпечена Євро

пейським медичним агентством;
фінансові й адміністративні
стимули для малих та середніх
підприємств, які розвивають
передові технології лікування;
етичні аспекти щодо викорис

тання тканин та клітин людсь

кого тіла.
Запропоновані законодавчі іні


ціативи повинні поважати фунда

ментальні права людини й віддзер

калювати принципи, відбиті в Хар

тії фундаментальних прав ЄС. Це
законодавство відповідно врахує
положення Конвенції про захист
прав і достоїнства людини, спроек

тувавши їх на сферу біології та ме

дицини. Рішення щодо викорис

тання або невикористання будь

якого визначеного типу людських
тканин, наприклад, зародкових
клітин або ембріональних стовбу

рових клітин, знаходяться цілком у
компетенції країн
членів ЄС. Ви

робництво продуктів, які базують

ся на використанні людських тка

нин або клітин, повинно грунтува

тися на засадах добровільного та
безкоштовного донорства, анонім

ності донора та реципієнта, альт

руїзмі донора та солідарності між
донором та реципієнтом. 

Детально на сайті:
http://pharmacos.eudra.org/F2/

advtherapies/index.htm 

розвиток в ЄС передових
методів медицини

БІОІНЖЕНЕРІЯ: 

З'явилася нова область біотехнології —
інженерія тканин людського тіла. В ній
задіяні різні аспекти медицини, клітинна і
молекулярна біологія, матеріалознавство й
інженерія, мета яких Jрегенерація,
відновлення або заміна хворих тканин. 
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Н
а сесії розглядалися страте

гічні керівні принципи для
наступного покоління регіо

нальних програм єдності на

період 2007—2013 років. На засі

данні головував Люксембурзький
міністр економіки та зовнішньої
торгівлі Жанно Креке. Комісар
Хюбнер репрезентувала програму,
яка базується на ідеях майбутніх
пріоритетів поновленої лісабонсь

кої стратегії, мета якої — промис

ловий ріст та збільшення кількості
робочих місць.

Пані Хюбнер зокрема сказала:
"Ключова мета керівних засад по

лягає в наданні країнам
членам і
регіонам ідей для підготовки їхніх
нових програм розвитку, які підси

лять спільні дії між політикою
єдності та відновленою Лісабонсь

кою стратегією. У той самий час
ми прагнемо збільшити відповід

ність до загальних керівних прин

ципів економічної політики ЄС і
європейської стратегії зайнятості.
Керівні принципи беруть до уваги
потреби, що відрізняються на
регіональних рівнях, наприклад,
певне збільшення соціоекономіч

них диспропорцій, що спостерігає

ться з розширенням Союзу. Обме

жені ресурси на рівні Союзу мають
бути зосереджені у сфері, де ми
можемо досягти найкращих ре

зультатів у термінах економічного
зростання, змагальності та пра

цевлаштування.

У липні 2004 року був прийня

тий проект загального регулюван

ня структурних капіталів і фонду
єдності. У ньому завбачається, що
протягом наступного програмного
періоду має бути розроблено про

ект стратегічних керівних прин

ципів. Названі головні пріоритети: 

збільшеності привабливості ре

гіонів і міст шляхом поліпшен

ня доступності, гарантій адек

ватної якості та рівня послуг,
збереження екологічного по

тенціалу; 
надходження інновацій, ділове
партнерство і ріст економіки за

вдяки науковим та інноваційним
можливостям; 
створення більшої кількості ро

бочих місць шляхом залучення
великої кількості людей до
ділової активності, збільшення
інвестицій у людський капітал.
На другому засіданні сесії на

рівні міністрів розглядалося пи

тання територіальної єдності —
ключове питання європейської
інтеграції. Новий підхід значно від

різняється від ідеї "багатошвидкіс

ної" Європи. Очевидно, що нерів

номірний розвиток окремих тери

торій неминуче призведе до еко

номічних і соціальних невідповід

ностей та дисбалансу, нових еко

логічних небезпек, великих збит

ків, пов'язаних з високим рівнем
концентрації населення в містах та
спустошенням сільських районів.
Пошук кращого територіального
балансу в Європі відбиває "полі

центричні" амбіції, викладені в Єв

ропейській перспективі просторо

вого розвитку (ESDP), яка була
прийнята країнами ЄС у 1999 році.
Нова Конституція ЄС пропагує роз

виток територіального єднання
(статті I.3 та III.20).

Пані Хюбнер підкреслила важ

ливість поняття "територіального
єднання", говорячи, що "це — пи

тання спільної відповідальності, і
надалі необхідно розвивати діалог
з країнами
членами ЄС. Комісія
досліджує можливість використан


ня різних інструментів, в тому
числі варіант "білого аркуша" з ме

тою підтримки ідеї територіально

го єднання шляхом більш інтегро

ваного розвитку і секторної політи

ки." Пропозиції Комісії започатко

вують законодавчу основу та фі

нансові інструменти, які дозволять
більш збалансовано підійти до те

риторіального устрою.

Важливо, щоб допомога Співто

вариства була асигнована відповід

но до потреб регіонів і територій Со

юзу, враховуючи специфічні умови
окремих територій, наприклад, тих,
які страждають від природних ката

клізмів або міських і сільських рай

онів. Нова "урбаністична" ініціатива
має заохочувати гармонійний роз

виток міст, підтримуватио еко

номічну та соціальну регенерацію
урбаністичних районів.

Історія питання: За період
2000—2006 років трансфери, що
надійшли від структурних фондів
та їхніх підрозділів до найбідніших
регіонів Союзу, становили при

близно 265 млрд. (третину бюд

жету ЄС). Більшість фінансувань
проведена через численні щорічні
програми розвитку, керовані Євро

пейською Комісією, країнами
чле

нами та регіональною владою. 

На 2007—2013 роки Комісія
передбачає фінансування в сумі 
336,1 млрд. 79% від загальної су

ми ( 264 млрд.) передбачено для
найбідніших регіонів, 17% ( 57,9
млрд.) — для підтримки Співтова

риства і 4% ( 13,2 млрд.) — на те

риторіальне співробітництво. 

Більш докладна інформація 
за адресою: 

http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/index_en.htm 

ПРІОРИТЕТИ СПІВТОВАРИСТВА 
У ПОЛІТИЦІ ЄДНОСТІ ПІСЛЯ 2006 РОКУ
Європейський комісар, відповідальний за регіональну
політику, Данута Хюбнер виступила в Люксембурзі на

неофіційній зустрічі на рівні міністрів ЄС  з приводу
регіональної політики й територіальної єдності. 
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Л
ондонська конференція була ор

ганізована Європейським банком
реконструкції та розвитку. У ній взя


ли участь представники Європейської
Комісії, країн "великої вісімки" та України.
Вперше свій внесок у фонд зробила
Росія. Загальний спільний внесок 28
країн
донорів за період 1997—2000 рр.
склав понад 600 млн.

З 1997 року Європейська Комісія пе

редала Україні загалом 239.5 млн. ЄК
— головний донор Фонду "Укриття".
Комісар із зовнішніх стосунків і євро

пейської політики сусідства, Беніта Фер

реро
Вальднер сказала: "Ядерна безпека
— головний пріоритет Європейського
Союзу. Комісія забезпечує щедру допо

могу регіону, постраждалому внаслідок

техногенної катастрофи. Цей додатковий
внесок у Фонд "Укриття" підкреслює, що
ЄС підтримує процес реформ в Україні".

Чорнобильський Фонд "Укриття" ке

рується Європейським банком реконст

рукції та розвитку. Він був заснований у
1997 році для фінансування Плану побу

дови укриття. Європейський Союз грає
провідну роль в наданні адресної допо

моги для вирішення проблем, виклика

них чорнобильською катастрофою в
1986 році. ЄС був і залишається найбіль

шим вкладником до фонду.

Головна мета Плану побудови укрит

тя, розробленого ЄС спільно зі Сполуче

ними Штатами та Україною, — перетво

рити 4
й реактор Чорнобильської АЕС,
зруйнований вибухом, в екологічно без

печний об'єкт. Проект, вартість якого
оцінюється в $1 091 млн., буде закінчено
в 2008—2009 рр.

Європейська Комісія продемонстру

вала серйозне ставлення до проблеми,
зробивши внесок 190.4 млн. в 1997 і
2000 роках. Тепер Комісія асигнує додат

ковий внесок 49.1 млн., який дозволить
вчасно завершити побудову укриття.

Крім того, з 1998 по 2004 роки, Євро

пейська Комісія передала Україні 117
млн. через програму ядерної безпеки
Tacіс. Мета цієї програми — зміцнення
ядерної безпеки атомних електростанцій
і покращення утилізації ядерних відходів,
зокрема в Чорнобилі. Ця підтримка Ук

раїні буде продовжена в 2005—06 рр.

Кошти, надані ЄК, використовувалися
для зупинення 1—3 блоків АЕС і будів

ництва потужностей для утилізації твер

дих відходів. Програма також підтримує
регуляторні дії української влади в пи

таннях ядерної безпеки. Європейська Ко

місія зробила внесок на Рахунок ядерної
безпеки в ЄБРР. Ці кошти спрямовують

ся на будівництво заводів із переробки
відпрацьованого палива і рідких радіоак

тивних відходів.

У контексті Європейської політики
Сусідства, в Плані Дій, погодженому з
Україною у 2004 році, важливим пріори

тетом є закриття Чорнобильської АЕС,
згідно вимог міжнародних стандартів
ядерної безпеки. 

http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm

ЧОРНОБИЛЬ, ФОНД «УКРИТТЯ»: 
ЄК надає додаткові 49 мільйонів

Є
вропейська Комісія надала

28.3 мільйонів гу

манітарної допомоги для

одного мільйона палестинців
на окупованих територіях і в Лі

вані. Допомога забезпечить
продукти харчування, питну во

ду, медичну допомогу, тимча

сові робочі місця, психо
соціо

логічну підтримку та захист

найбідніших палестинців, а та

кож тих, хто найбільш страж

дає від обмежень пересування.
Допомога буде спрямована че

рез ECHO — департамент з гу

манітарної допомоги ЄК.

Комісар ЄС Луї Мішель,
відповідальний за надання гу

манітарної допомоги, відзна

чив: "Незважаючи на покра

щення політичного клімату,
обмеження руху для людей і
товарів ще не зняті остаточно.
І хоча вкрай важливо, щоб гу

манітарна допомога не става

ла структурною особливістю
палестинської економіки,
міжнародні донори повинні
продовжити надання допомо

ги, відповідаючи на термінові
потреби населення."

На окупованих територіях

зростає залежність населення
від допомоги. Це — наслідок
безпрецедентного рівня бідно

сті й безробіття. Все більше
палестинців стикаються з та

кими проблемами: як дістати

ся до місця роботи, клініки,
школи, водних ресурсів, особ

ливо на Західному березі, де
побудована стіна. Зниження
рівня медичної допомоги та
стандартів освіти має особли

во серйозний вплив на най

менш захищені групи населен

ня, зокрема на жінок і дітей.

Пакет гуманітарної допо

моги складається з продо

вольчої допомоги для 730 000
палестинців на Західному бе

резі та в Секторі Газа. Більш
як 180 000 особам буде полег

шено доступ до питної води й

ЄВРОКОМІСІЯ НАДАЛА 28,3 МЛН. ДОПОМОГИ ДЛЯ ПАЛЕСТИНЦІВ

У середині травня в
Лондоні Європейська

Комісія оголосила про
надання додаткових 

49 млн. Міжнародному
Фонду "Укриття" в

Чорнобилі. 

Комісар ЄС Луї Мішель,
відповідальний за надання

гуманітарної допомоги

медичної допомоги. Приблиз

но 120 000 жителів Західного
берега будуть тимчасово пра

цевлаштовані, підтримувати

меться малий бізнес. У відда

лених поселеннях працювати

муть пересувні медпункти.
Спеціальні психо
соціологічні
команди допоможуть дітям,
постраждалим від воєнних
дій, 43 000 зможуть відвідува

ти школи та дитсадки.

Європейська Комісія —
один з найбільших донорів,
який надає гуманітарну допо

могу палестинцям. З початку
другої інтіфади у 2000 році за

гальна сума допомоги склала

183 млн. Більш докладно: 

http://europa.eu.int/comm/
echo/index_en.htm
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Є
вропейська Комісія схва

лила детальний план ви

користання 323 млн. для

подолання наслідків цунамі (з
350 млн., які будуть надані

постраждалим країнам за два
наступні роки). 12 млн. було
перераховано негайно відпо

відно до Стратегії швидкого
реагування. Ці гроші – початок
довгострокової роботи з
відновлення народного госпо

дарства. Це частина коштів гу

манітарної допомоги в розмірі

123 млн., наданої ЄК.
Комісар із зовнішніх відно


син і європейської політики
сусідства, пані Беніта Ферре

ро
Вальднер відзначила: "Я
обіцяла жертвам цунамі, що
ми підтримаємо їх, надаючи
ресурси, необхідні для віднов

лення житла і забезпечення за

собів до існування. Сьогодні я
дотримала обіцянку – ми роз

почали заключний етап фінан

сування. Я сподіваюся, що

після цього жахливого нещас

тя етнічні групи, які ворогува

ли в минулому, примиряться у
спільній справі відбудови та
відновлять мирне життя".

Це другий етап допомоги
ЄК, про який в січні цього ро

ку Президент Баррозу оголо

сив на Джакартській конфе

ренції донорів. На першому
етапі було надано 123 млн.
гуманітарної допомоги. До
нинішнього етапу зокрема
входить фінансування Про

грами попередження цунамі
(протягом двох років буде на

дано 323 млн.). Решта – 

27 млн. – будуть передані
регіональним фондам.

У плані, оголошеному в
кінці травня, детально пояс

нюється, як саме Комісія про

понує розподілити адресну
допомогу на довгостроковий
термін. Необхідно зосереди

тися на відбудові житла та
громадських помешкань, на

данні тимчасових робочих
місць таким чином, щоб гро

мадяни могли налагодити
нормальне життя і відновити
великі інфраструктури, зок

рема відбудувати дороги.

В Індонезії 208 млн. буде
спрямовано на максимально
ефективне відновлення та змі


цнення суспільних інфраструк

тур, створення тимчасових ро

бочих місць і посилення еколо

гічного захисту прибережних
районів. Кошти також підуть на
вдосконалення структури міс

цевого органа влади в м. Асех,
що сприятиме налагодженню
системи самоврядування.

На о. Шрі
Ланка близько
100 млн. буде фінансовано

у дві головні зони: 60 млн. –
на відновлення життєдіяль

ності общин і відбудову кому

нальної інфраструктури на
півночі та сході країни і 40
млн. – на реконструкцію 200
км прибережної дороги на
півдні острова.

На Мальдівських островах
17 млн. буде спрямовано на

КОМІСІЯ СХВАЛЮЄ ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЦУНАМІ

Í а запит Румунії про термінову до�
помогу надійшла швидка відпо�

відь зі сторони Моніторингового та
інформаційного центру (MIC) Євро�
пейської Комісії. Сильні зливи в
квітні й травні викликали повені та
зсуви в Румунії, стихійне лихо зруй�
нувало сотні будинків і торкнулося
тисяч людей. Відразу були відправ�
лені перші конвої з європейською до�
помогою. MIC привів у готовність на�
ціональні організації захисту від при�
родних катаклізмів європейських
країн, які беруть участь у механізмі
захисту громадян Співтовариства.

Коментуючи важливість ефектив�
ної відповіді, Комісар ЄС Ставрос Дімас
підкреслив: "Термінова допомога, за�

безпечена механізмом соціального за�
хисту Співтовариства, є одним із мо�
гутніх матеріальних заходів, які вира�
жають європейську солідарність із
жертвами стихії. Спільна допомога
країн�членів ЄС підкреслює важливість
подальших зусиль на європейському
рівні, спрямованих на посилення коор�
динації дій з соціального захисту".

Країни�члени ЄС запропонували
Румунії наступну допомогу: Люксем�
бург надіслав устаткування для підвод�
них робіт; австрійський конвой, який
складався з 15 вантажівок і 70 осіб пер�
соналу, прибув з кількома потужними
помпами, електрогенераторами й ка�
бельним оснащенням. Іспанія та Маль�
та забезпечили  помпи для відкачуван�

ня води, дезінфікуючі засоби та
відповідне оснащення. Фінляндія за�
пропонувала потужні генератори,
підводні помпи, водонепроникний одяг
та устаткування для підводних робіт.

Допомога в Румунії ґрунтувалася
на досвіді, отриманому під час опе�
рацій в цілому ряді країн ЄС та поза
його межами: повеней у Центральній
Європі (2002) і Франції (2003), земле�
трусів в Алжирі (2003), Ірані (2003) й
Марокко (2004), лісових пожеж у
Франції та Португалії (2003�04), ви�
буху в Асунсьйоні (2004), цунамі в
Південній Азії (2004), снігових ура�
ганів у Швеції та Албанії (2005).

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

ТЕРМІНОВА ДОПОМОГА РУМУНІЇ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ

відновлення життєдіяльності,
відбудову зруйнованих буді

вель на атолах. Кошти також
допоможуть уряду островів
налагодити служби порятунку
на випадок майбутніх катаст

роф та підтримати довгостро

ковий розвиток районів за

вдяки програмі "Безпечні ост

рови". 25 млн. профінансу

ють регіональну діяльність,
зокрема розроблену ЄС про

граму менеджменту берегової
зони та технічну допомогу від
Європейського інвестиційного
банку на встановлення систе

ми завчасного оповіщення. 

Більш докладно на сайті: 
http://europa.eu.int/comm/world/

tsunami

Єврокомісар із питань зовнішніх
відносин і політики сусідства
Беніта Ферреро�Вальднер 
Фото ЄС
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Ì ³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ ï'ÿòè
íàéá³ëüøèõ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî

Ñîþçó îáãîâîðèëè â Ïàðèæ³ ³äåþ
ñòâîðåííÿ "ñèë ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³ö³¿ ç
ïèòàíü ³íòåðâåíö³¿ íà êîðäîíàõ" ªÑ. 

"Ìè õî÷åìî ïîäóìàòè íàä ñòâî-
ðåííÿì òàêèõ ñèë", çàÿâèâ ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ôðàíö³¿ Äîì³í³ê äå
Â³ëüïåí, ÿêèé áóâ ³í³ö³àòîðîì ö³º¿
çóñòð³÷³.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïîëüñüêà ³íôîðìà-
ãåíö³ÿ ÏÀÏ, ó çóñòð³÷³ òàêîæ óçÿëè
ó÷àñòü ì³í³ñòðè âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Í³ìå÷÷èíè Îòòî Øèë³, ²ñïàí³¿ Õîçå-
Àíòîí³î Àëîíçî, Âåëèêîáðèòàí³¿

×àðëüç Êëàðê òà ²òàë³¿ Äæåçåïïå
Ï³çàíó.

Ì³í³ñòðè âèð³øèëè ï³äòðèìóâàòè
âñ³ ³í³ö³àòèâè ªÑ "íà êîðèñòü ãàð-
ìîí³çàö³¿ â³çîâî¿ ñèñòåìè" äëÿ òèõ,
õòî ïðèáóâàº ç òðåò³õ êðà¿í. 

Òàêîæ âîíè âèñëîâèëèñÿ çà ãàð-
ìîí³çàö³þ ñèñòåìè ìåäè÷íîãî ñòðàõó-
âàííÿ ³íîçåìö³â, ÿê³ â'¿æäæàþòü äî
øåíãåíñüêî¿ çîíè ³ âèñëîâèëè çàäîâî-
ëåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ªÑ âèð³øèâ
çàïðîâàäèòè "ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
íà ïîäîðîæ" ÿê çàñ³á ó áîðîòüá³ ç íå-
ëåãàëüíîþ ì³ãðàö³ºþ.

ЄВРОПА СТВОРИТЬ СПЕЦіАЛЬНУ
ПОЛіЦіЮ, ЯКА ЛОВИТИМЕ
НЕЛЕГАЛЬНИХ МіГРАНТіВ

ª âðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ çàòâåðäèëà
ñõåìó ñóáñèä³þâàííÿ ³òàë³éñüêèõ

êîìïàí³é, ÿê³ â³äìîâëÿòüñÿ â³ä
òðàíñïîðòóâàííÿ âàæêèõ âàí-
òàæ³â àâòîøëÿõàìè íà êî-
ðèñòü ìîðñüêèõ. Âî-
íà ïåðåäáà÷àº âè-
êîðèñòàííÿ ðåãó-
ëÿðíîãî ñïîëó-
÷åííÿ ì³æ äâîìà
àáî á³ëüøå ïîðòà-
ìè, à ðîçì³ð ïåðåä-
áà÷åíèõ çà ¿¿ âèêî-
ðèñòàííÿ ñóáñèä³é
ñòàíîâèòü 240 ìëí.
ºâðî. Ñõåìà ïðàöþâà-
òèìå ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîê³â, ïðîòå êîìïàí³¿, ÿê³ íåþ êîðèñ-
òóâàòèìóòüñÿ é îòðèìóâàòèìóòü çà öå

ñóáñèä³¿, ìàòèìóòü âçÿòè íà ñåáå çî-
áîâ'ÿçàííÿ ïðîäîâæèòè òàêå âèêîðèñ-

òàííÿ ìîðñüêèõ øëÿõ³â ùå
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ï³ñëÿ

öüîãî ³ âæå áåç ñóáñèä³é. 
Çàì³íà àâòîøëÿõ³â íà

ìîðñüê³ ï³ä ÷àñ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ âåëèêèõ
âàíòàæ³â º îäíèì ³ç çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà

ðîçâàíòàæåííÿ äîð³ã ó
ðàìêàõ çàïðîïîíîâàíî¿

êîì³ñ³ºþ 2001 ðîêó
ªâðîïåéñüêî¿ òðàíñ-

ïîðòíî¿ ïîë³òèêè.

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

КОМіСіЯ ЗАОХОчУє ВИКОРИСТАННЯ
МОРСЬКИХ ШЛЯХіВ ЗАМіСТЬ
АВТОМОБіЛЬНИХ

Äî 30 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó
ï'ÿòü êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, ùî ïðèºäíàëè-
ñÿ äî ñîþçó ó òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó,
ïîâèíí³ ë³êâ³äóâàòè íàêîïè÷åí³ äî
âñòóïó íàäëèøêîâ³ çàïàñè öóêðó. Öå
— Åñòîí³ÿ, Ê³ïð, Ëàòâ³ÿ, Ìàëüòà òà
Ñëîâà÷÷èíà. Îáñÿã äîçâîëåíèõ çàïà-
ñ³â äëÿ êîæíî¿ êðà¿íè-âñòóïíèêà âèç-
íà÷àºòüñÿ äî ¿¿ ïðèºäíàííÿ, îäíàê
îïåðàòîðè ðèíêó öóêðó çíà÷íî ïåðå-
âèùèëè ë³ì³òè, ñïîêóñèâøèñü âåëè-
êîþ ð³çíèöåþ ö³í íà öóêîð äî òà
ï³ñëÿ âñòóïó ¿õí³õ äåðæàâ äî ªÑ. Òå-
ïåð íàäëèøêîâ³ çàïàñè ìàþòü áóòè

ïåðåðîáëåíèìè íà êîðì òâàðèíàì àáî
á³îïàëèâî, à äåðæàâè-÷ëåíè ïîâèíí³
äîïîâ³ñòè êîì³ñ³¿ ïðî öå äî 28 ëþòî-
ãî íàñòóïíîãî ðîêó. Ò³ æ, õòî ç öèì íå
âïîðàºòüñÿ, ìàòèìóòü äî 30 ÷åðâíÿ
2006-ãî ñïëàòèòè äî áþäæåòó ªÑ
çíà÷í³ øòðàôè. Íàêîïè÷åí³ ç³ ñïåêó-
ëÿòèâíîþ ìåòîþ íàäëèøêîâ³ çàïàñè
öóêðó, íàãîëîøóº êîì³ñ³ÿ, çàãðîæó-
þòü ñòàá³ëüíîñò³ âíóòð³øíüîãî ðèíêó
ñîþçó.

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

ЭВРОКОМіСіЯ БОРЕТЬСЯ З
НАДЛИШКОВИМИ ЗАПАСАМИ ЦУКРУ

ШВЕЦіЯ
ПіДТРИМАє
УКРАїНУ

Ø âåö³ÿ ãîòîâà íàäàòè ï³äòðèìêó
Óêðà¿í³ â ºâðî³íòåãðàö³éíèõ

ïðîöåñàõ. Ïðî öå çàÿâèëà ì³í³ñòð çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Êîðîë³âñòâà Øâåö³ÿ
Ëàéëà Ôðåéâàëüäñ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ó
Êèºâ³ ç ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè
Þë³ºþ Òèìîøåíêî.  "Ìè ââàæàºìî,
ùî Óêðà¿íà ìàº ïåðñïåêòèâè ÷ëåíñò-
âà â ªÑ", — ñêàçàëà Ë.Ôðåéâàëüäñ. 

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ºâðî³íòåãðàö³éíèé
ïðîöåñ º äîâãîòðèâàëèì ³ äîâîë³
ñêëàäíèì. Âîäíî÷àñ ì³í³ñòð çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ Øâåö³¿ âèñëîâèëà ãî-
òîâí³ñòü íàäàòè äîïîìîãó Óêðà¿í³ ó
òèõ ãàëóçÿõ, ÿê³ Óêðà¿íà ââàæàº çà
ïîòð³áíå. Âîíà òàêîæ â³äçíà÷èëà, ùî
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç³ ñâî¿ì óêðà¿íñüêèì
êîëåãîþ Áîðèñîì Òàðàñþêîì áóëè îá-
ãîâîðåí³ ðÿä êîíêðåòíèõ ïðîåêò³â
ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ äâîìà êðà¿íàìè. 

Ó ñâîþ ÷åðãó óêðà¿íñüêèé ïðåì?ºð
çàçíà÷èëà, ùî Óêðà¿íà ìàº àáñîëþòíî
÷³òêèé ³ âèçíà÷åíèé íàïðÿìîê ðóõó ³
íà öüîìó øëÿõó ïîòðåáóº ï³äòðèìêè.
Þ. Òèìîøåíêî çàïåâíèëà ì³í³ñòðà çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Øâåö³¿ ó òîìó, ùî â
Óêðà¿í³ â³äêðèò³ âñ³ øëÿõè äëÿ ³íî-
çåìíèõ ³íâåñòèö³é, à òàêîæ ó ãîòîâ-
íîñò³ ñòâîðèòè âñ³ óìîâè äëÿ ³íâåñ-
òîð³â. "Ìè áàãàòî ÷àñó ïðèä³ëÿºìî òî-
ìó, ùîá Óêðà¿íà ïåðø çà âñå ³íòåãðó-
âàëàñÿ â ªÑ åêîíîì³÷íî", — íàãîëîñè-
ëà Þ.Òèìîøåíêî.

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

МИ ВСІ ТАКІ РІЗНІ

Í àéá³ëüø êîíñåðâàòèâíèì íàðî-
äîì ó ªâðîï³ º ïîëÿêè. Òàêèé

âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè çà ðåçóëüòà-
òàìè îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè
ó 10 íàéá³ëüøèõ êðà¿íàõ ªâðîñîþçó,
ïðîâåäåíîãî àãåíòñòâîì äîñë³äæåíü
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè Sofres. 

Ïîëÿêè âèñëîâëþþòüñÿ çà ñèëüíó
ðîëü äåðæàâè ó ðåãóëþâàíí³ åêîíîì³êè.
Ëèøå 15% ç íèõ ââàæàº, ùî ï³äïðèºìö³
ïîâèíí³ ìàòè ñâîáîäè ó ïèòàííÿõ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â.  

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ïîâèííà æ³íêà
ìàòè ïðàâî ðîáèòè àáîðò, ïîçèòèâíî
â³äïîâ³ëî 47% ïîëÿê³â, 81% ÷åõ³â,
71% ôðàíöóç³â. 

Ëèøå 39% ïîëÿê³â ð³øó÷å ïðîòè
ñìåðòíî¿ êàðè. Òîä³ ÿê â ²ñïàí³¿ öåé ïî-
êàçíèê ñòàíîâèòü 80%, â ²òàë³¿ —72%. 

Ðåë³ã³ÿ â³ä³ãðàº âèð³øàëüíó ðîëü
ó æèòò³ 86% ïîëÿê³â, ³ ëèøå ó 34%
÷åõ³â, 40% áðèòàíö³â.

http://www.proeuropa.info/news/
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ª âðîêîì³ñ³ÿ çàêëèêàëà
÷ëåí³â ªÑ àê-

òèâí³øå ³íâåñòóâàòè ó
âèùó îñâ³òó é ï³äâèùèòè,
òàêèì ÷èíîì, ¿¿ êîíêó-
ðåíòí³ñòü. 

"Õî÷à ÿê³ñòü îñâ³-
òè â óí³âåðñèòåòàõ ªÑ
äîñèòü âèñîêà, âîíè
ñüîãîäí³ íå ìîæóòü
ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâà-
òè ñâ³é ïîòåíö³àë, —
çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ ³ç
ïèòàíü îñâ³òè é òðåí³íã³â
ßí Ô³ãåëü ï³ä ÷àñ ïðåäñòàâ-
ëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ êîì³ñ³¿
ï³ä íàçâîþ "Ìîá³ë³çàö³ÿ íàóêîâèõ
êàäð³â ªâðîïè: íàäàííÿ óí³âåðñèòå-
òàì ìîæëèâîñò³ çðîáèòè ïîâíèé âíå-
ñîê ó Ë³ñàáîíñüêó ñòðàòåã³þ". 

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí íå-
çàäîâ³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ êîì³ñ³ÿ
íàçâàëà íåäîñòàòíº ô³íàíñó-

âàííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ äîñë³ä-
íèöüêî¿ òà íàóêî-

âî¿ ä³ÿëüíîñò³: â
ñåðåäíüîìó ïî ªÑ íà öå

ñïðÿìîâóºòüñÿ 1,1% ÂÂÏ, òîä³
ÿê ó ßïîí³¿ òà Êàíàä³ — 2,5%, â
ÑØÀ — 2,7%. Ï³äðàõîâàíî, ùî

ÿêùî ªÑ õî÷å äîñÿãòè ð³âíÿ
ÑØÀ, òî éîãî êðà¿íè ïî-
âèíí³ ùîð³÷íî âèä³ëÿòè
íà âèùó îñâ³òó äîäàòêîâî
150 ìëðä. ºâðî. 

http://www.europa.eu.int/comm/education/
policies/2010/lisbon_en.html

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

єВРОКОМіСіЯ ЗАКЛИКАє БіЛЬШЕ
іНВЕСТУВАТИ У ВИЩУ ОСВіТУ

ª âðîêîì³ñ³ÿ ñõâàëèëà ð³÷í³ ïðîãðà-
ìè äîïîìîãè Ìàêåäîí³¿, Ñåðá³¿ ³

×îðíîãîð³¿ òà, îêðåìî, Êîñîâî ³ ïðî-
äîâæóº îïðàöüîâóâàòè ïîä³áí³ äîêó-
ìåíòè ùîäî Áîñí³¿ é Ãåðöåãîâèíè òà
Àëáàí³¿.

Òàê³ ïðîãðàìè º ìåõàí³çìîì íà-
äàííÿ äîïîìîãè ªÑ íà ðåêîíñòðóêö³þ,
ðîçâèòîê òà ñòàá³ë³çàö³þ çàõ³äíî-áàë-
êàíñüêîãî ðåã³îíó â ðàìêàõ çàïî÷àò-
êîâàíîãî 1999 ðîêó Ïðîöåñó ñòàá³ë³-
çàö³¿ òà àñîö³àö³¿. Óñüîãî íà ïåð³îä
2000—2006 ðîê³â äîïîìîãà ªâðîñîþ-
çó Çàõ³äíèì Áàëêàíàì ñòàíîâèòèìå 5
ìëðä. ºâðî. 

Íèí³øíüîãî ðîêó Ìàêåäîí³ÿ îòðè-
ìàº 34,5 ì³ëüéîíà ºâðî, Ñåðá³ÿ ³ ×îð-
íîãîð³ÿ — 184 ìëí. ³ Êîñîâî — 54 ìëí. 

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm www.euobserver.com

ФіНАНСОВА
ПіДТРИМКА
ЗАХіДНИХ
БАЛКАН ТРИВАє

Ï î÷èíàþ÷è ç 1999 ðîêó íà ãóìàí³-
òàðíó äîïîìîãó é â³äáóäîâó Êî-

ñîâî ªÑ âèòðàòèâ 1,6 ìëðä. ºâðî — íà
öüîìó íàãîëîøåíî ó ï³äãîòîâëåíîìó
ªâðîêîì³ñ³ºþ äîêóìåíò³ (ïîâ³äîìëåí-
í³), äå éäåòüñÿ ïðî ðîëü ³ ä³ÿëüí³ñòü
ñîþçó â ðåã³îí³. 

"Ìè ãîòîâ³ ïðîäîâæóâàòè äîïîìà-
ãàòè Êîñîâî ïðîñóâàòèñÿ âïåðåä ó éî-
ãî ºâðîïåéñüêèõ óñòðåìë³ííÿõ çà óìî-
âè, ùî ïîë³òè÷í³ ë³äåðè ÷³òêî äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü â³ääàí³ñòü äåìîêðàòè÷-
íèì ïðèíöèïàì, ïðàâàì ëþäèíè, çà-
õèñòó íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà, ðèíêîâèõ ðåôîðì òà
ö³ííîñòåé, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ ªâðî-
ïåéñüêèé ñîþç", — çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ
³ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ Îëë³ Ðåí. 

Êîñîâî ïåðåáóâàº íèí³ ï³ä àäì³í³ñ-
òðóâàííÿì ÎÎÍ, ³ éîãî ñòàòóñ çàëè-
øàºòüñÿ íåâèçíà÷åíèì. Âîäíî÷àñ
ðåã³îí ÿê ÷àñòèíà Çàõ³äíèõ Áàëêàí º
ñóá'ºêòîì Ïàêòó àñîö³àö³¿ òà ñòà-
á³ë³çàö³¿ ç ªÑ.

http://www.europa.eu.int/comm/
external_relation/see/fry/kosovo/index.htm 

ЄВРОСОЮЗ
ДОПОМАГАТИМЕ 
КОСОВО
ЗА УМОВИ
ДЕМОКРАТії

ЖОЗЕ БАРРОЗУ ЗАКЛИКАє
ДО РЕАЛіЗМУ У ФіНАНСОВОМУ
ПЛАНУВАННі 

«Îñîáëèâî âàæêèìè» íàçâàâ ïåðå-
ãîâîðè ç óõâàëåííÿ òàê çâàíèõ

ô³íàíñîâèõ ïåðñïåêòèâ ªÑ íà 2007-
1013 ðîêè Ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿ Æî-
çå Áàððîçó. Âèñòóïàþ÷è ïåðåä ïðîô³-
ëüíèì êîì³òåòîì ªâðîïàðëàìåíòó, â³í
çàçíà÷èâ, ùî äåÿê³ ÷ëåíè ªÑ «íå âè-
ÿâëÿþòü îçíàê ãíó÷êîñò³». Æîçå Áàð-
ðîçó çàÿâèâ, ùî ÿêùî êðà¿íè-÷ëåíè
íå ä³éäóòü çãîäè ùîäî öèõ áþäæåò-
íèõ ïåðñïåêòèâ äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ï³âð³÷÷ÿ, òî «öå áóäå çíà÷íèé ðåãðåñ
äëÿ ªâðîïè». Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ
íèí³ çàëèøàºòüñÿ ïðàãíåííÿ íèçêè
÷ëåí³â ªÑ çìåíøèòè âíåñêè äî ñîþç-

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ âèä³ëèëà ÷åð-
ãîâ³ 22,5 ìëí. ºâðî íà äîïîìîãó

æåðòâàì â³éíè ó ×å÷í³. 
Ö³ êîøòè ï³äóòü íà ï³äâèùåííÿ

áåçïåêè, õàð÷óâàííÿ, ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó, îñâ³òó äëÿ ÷å÷åíñüêèõ á³æåíö³â
ó ²íãóøåò³¿ òà Äàãåñòàí³ òà ìåøêàíö³â
ñàìî¿ ×å÷í³, ÿê³ çìóøåí³ áóëè ïîëè-
øèòè âëàñí³ äîì³âêè. Äîïîìîãó áóäå
íàñàìïåðåä ñïðÿìîâàíî íà ïîòðåáè
íàéâðàçëèâ³øèõ êàòåãîð³é ïîòåðï³-
ëèõ, çîêðåìà ä³òåé. 

Äîñ³ 200 òèñÿ÷ îñ³á çàëèøàþòüñÿ
ïåðåì³ùåíèìè â ñàì³é ×å÷í³, 35 òèñÿ÷
÷å÷åíö³â ïåðåáóâàþòü ó Äàãåñòàí³ ³ 10
òèñÿ÷ â ²íãóøåò³¿. Ô³íàíñîâà äîïîìîãà
ªâðîñîþçó áóäå ðåàë³çîâàíà ÷åðåç
ä³þ÷³ íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ ì³æíà-
ðîäí³ îðãàí³çàö³¿. Óñüîãî ç 1999 ðîêó íà
ãóìàí³òàðí³ ïîòðåáè ïîñòðàæäàëîãî ÷å-
ðåç êîíôë³êò ðåã³îíó ªÑ âèä³ëèâ 148
ìëí. ºâðî ³ º íàéá³ëüøèì éîãî äîíîðîì. 

http://www.europa.eu.int/comm/echo/
index_en.htm

єВРОКОМіСіЯ ВИДіЛИЛА 
чЕРГОВИЙ ТРАНШ ДОПОМОГИ
ЖЕРТВАМ КОНФЛіКТУ В ЧЕчНі

íîãî áþäæåòó ç 1,14% íàö³îíàëüíèõ
ÂÂÏ, ÿê ïðîïîíóº ªâðîêîì³ñ³ÿ, äî 1%.

Êîì³ñ³ÿ ââàæàº, ùî öüîãî íå äî-
ñèòü ³ íàâîäèòü, çîêðåìà, òàêèé ïðè-
êëàä: ó áþäæåò³ 2000—2006 âíåñêè
ñòàíîâëÿòü 1,11%, ³ ÿêùî íàñòóïíîãî,
2007-ãî, âîíè çìåíøàòüñÿ äî 1%, òî
öå îçíà÷àòèìå ñêîðî÷åííÿ ð³÷íîãî
áþäæåòó íà 9 ìëðä. ºâðî — à ñàìå
öüîãî ðîêó äî Ñîþçó ìàþòü ïðèºäíà-
òèñÿ Áîëãàð³ÿ é Ðóìóí³ÿ. «Ìè íå ìî-
æåìî áóäóâàòè ì³öí³øî¿ ªâðîïè ç
ìåíøèìè ðåñóðñàìè», — íàãîëîñèâ ó
ªâðîïàðëàìåíò³ Æîçå Áàððîçó. 

http://www.europarl.eu.int
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В
ітаючи результати переговорів,
Франсуа Ламурьо заявив: "Укла

дення угоди з одним із ключових
партнерів у використанні техно


логії глобальної навігаційної супутнико

вої системи (ГНСС) підкреслює успіх
програми GALILEO, а також постійне зро

стання інтересу до цієї програми в усьо

му світі".

Також відбулося парафування угоди
між Україною та ЄС у сфері цивільної
авіації, яке було виконано з європейської
сторони Генеральним директором Фран

суа Ламурьо та з української 
 Головою
Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації Миколою
Марченком. Ця угода дозволить євро

пейським авіалініям мати доступ до ук

раїнського ринку, здійснюючи авіарейси
з будь
якої країни ЄС, а також створити
кращі шляхи повітряного сполучення для
пасажирів між Україною та Європейсь

ким Союзом.

Франсуа Ламурьо зустрівся з Прези

дентом України та своїми українськими
партнерами, з якими він обговорив важ

ливі питання двосторонньої співпраці у
транспортній та енергетичних сферах. 

1. Парафування Угоди про
співробітництво щодо цивільної
глобальної навігаційної
супутникової системи (ГНСС)
(GALILEO):

Угода, парафована ЄС з Україною, пе

редбачає співпрацю у сфері супутникової
навігації та координації зусиль у ширшо

му спектрі секторів, особливо таких як
наука та технологія, галузеве вироб

ництво, розвиток послуг і ринку, а також
питання стандартизації, використання
частот і сертифікації. Це також є першим
кроком до поширення діяльності Євро

пейської геостаціонарної оверлейної сис

теми (ЕGNOS) на Україну та участі країни
у програмі через приєднання до спільно

го підприємства GALILEO (а пізніше і
представництво у Наглядовому органі
GALILEO).

Україна є однією з восьми країн
світової космічної спільноти, яка має
значний науковий досвід впровадження
космічних проектів і видатні досягнення
у прикладному використанні технології
та обладнання ГНСС. Українська космічна
галузь є одним з лідерів у сфері проекту

вання та виробництва компонентів ГНСС.
Технологія ГНСС знаходить своє застосу

вання у багатьох сферах цивільного жит

тя, таких як транспорт, охорона довкілля,
сільське господарство, приладо
 та ма

шинобудування, відпочинок на відкрито

му повітрі та безпека систем життєзабез

печення.

Україна є третьою державою, яка
офіційно приєдналася до програми
GALILEO, після підписання відповідних
угод з Китаєм та Ізраїлем.

Постійно зростаючий інтерес третіх
країн до участі у програмі GALILEO є
найбільшим стимулом для розвитку рин

ку ГНСС, потенціал якого оцінюється у 3
млрд. користувачів і 275 млрд. євро при

бутку на рік, а також створення 150 тис.
робочих місць для висококваліфікованих
працівників в одній лише Європі.

2. Парафування Угоди про певні
аспекти повітряного сполучення

Ця угода, офіційне підписання якої
відбудеться пізніше після завершення
внутрішніх процедур кожної сторони, є
першою у сфері цивільної авіації між
Європейським Союзом і Україною. При її
реалізації  буде приведено у відповідність
до законодавства ЄС існуючі двосторонні
угоди між Україною та країнами ЄС. 

Ця угода є конкретним кроком впе

ред у розвитку відносин між Україною та
ЄС у рамках нової політики сусідства ЄС.
Обидві сторони наголосили на важли


вості продовження інтеграції України в
європейські авіаційні структури.

Європейська Комісія парафувала
аналогічні угоди з 15 країнами світу,
включаючи Австралію, Нову Зеландію,
Чилі, Румунію, Болгарію, більшість за

хідно
балканських країн, а також Грузію
та Азербайджан.

3. Питання енергетики

У ході свого візиту до України Фран

суа Ламурьо зустрівся з Президентом Ук

раїни Віктором Ющенком, Міністром
транспорту та зв'язку України Євгеном
Червоненком, Міністром палива та енер

гетики України Іваном Плачковим.

У ході зустрічей сторони обговорили
ключові проблеми української газотран

спортної системи, а також ядерної схо

ронності та безпеки у контексті угоди,
підписаної Україною з Євроатомом.. Че

рез газотранспортну систему України по

стачається майже 20% газу, що спожи

вається в ЄС, тому під час зустрічей об

говорювалися варіанти модернізації і
розширення цієї енергетичної інфраст

руктури, а також покращення її схорон

ності та безпеки. Сторони відзначили
прогрес, досягнутий у реалізації проектів
продовження існуючого нафтогону "Оде

са
Броди" до Полоцька у Польщі. Неза

баром розпочнеться аналіз техніко
еко

номічної доцільності проекту, що буде
здійснюватися на кошти програми ТАСІС.

У відношенні ядерної схоронності та
безпеки обговорювалося питання мож

ливості розробки нових рамок співпраці,
які би більше походили на програми до

помоги для країн, що вступають до ЄС. 

Більш докладна інформація
на сайті: www.galileojo.com

Співпраця ЄС з Україною 
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ТРАНСПОРТУ

Генеральний директор Генерального Директорату
ЄС з питань транспорту та енергетики Франсуа
Ламурьо та заступник Міністра закордонних справ
України Олег Шампур парафували угоду про
участь України у європейській програмі
супутникової радіонавігації. 
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Н
езабаром цей документ розглядатиметься на засіданні
Комісії "Україна
НАТО" на рівні послів країн — членів НА

ТО, що заплановано на 6 червня цього року, та 9 червня

на засіданні Комісії "Україна
НАТО" на рівні міністрів оборони
країн
членів Північноатлантичного альянсу. 

Під час засідання у Брюсселі спільної робочої групи "Ук

раїна
НАТО" високого рівня з питань воєнної реформи обгово

рювався широкий спектр питань, пов’язаних з реформуван

ням сектору безпеки і оборони України в рамках інтенсифіко

ваного діалогу з НАТО з питань набуття членства. Змістовно
проаналізувавши поточні засади діяльності спільної робочої
групи "Україна
НАТО" високого рівня, сторони виробили про

позиції щодо їх модифікації та поглиблення у контексті пере

ходу відносин між Києвом та Брюсселем на якісно новий
рівень співробітництва. 

Як повідомлялось, 21 квітня ц. р. на засіданні Комісії "Ук

раїна
НАТО" на рівні міністрів закордонних справ у Вільнюсі
Україна започаткувала інтенсифікований діалог щодо набуття
членства в НАТО. 

Того ж дня Президент України В.Ющенко своїм указом
"Питання Воєнної доктрини України" повернув до Воєнної док


трини України положення про підготовку країни до вступу до
НАТО і Європейського Союзу. Як відомо, ці положення були
вилучені з доктрини влітку минулого року тодішнім Президен

том України Леонідом Кучмою. 

23 квітня міністр закордонних справ України Борис Тара

сюк спрогнозував, що Україна може перейти до виконання
Плану дій з набуття членства в НАТО наприкінці цього року
або в першій половині наступного року. 

С
олана, зокрема, має намір обговори

ти з українськими посадовцями
представлення Україні статусу дер


жави з ринковою економікою, полегшен

ня візового режиму для українців, вико

нання плану
дій Україна
ЄС та інші пи

тання двостороннього співробітництва. 

Представник ЄС у ході візиту зустрі

неться з президентом України Віктором
Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко
й іншими державними посадовцями. 

Солана відзначає, що Євросоюз задо

волений розвитком стосунків із Україною
після зміни влади в державі наприкінці

минулого року в результаті Помаранчевої
революції та проведення чесних виборів,
на яких перемогу здобув Ющенко. 

"Стосунки розвиваються рівно і в ду

же доброму напрямку", — сказав він. Він
також сказав, що ЄС задоволений ре

алізацією Плану дій, затвердженого з Ук

раїною наприкінці лютого цього року. 

Водночас, Солана не захотів сказати,
чи отримає Україна статус держави з
ринковою економікою на засіданні Ради
13 червня, відзначивши, що це питання
остаточно не вирішене. 

Він додав, що планує обговорити пи

тання статусу, лібералізації візового ре

жиму та інших моментів двостороннього
співробітництва під час візиту до Києва
напередодні засідання Ради. 

Україна хоче отримати ринковий ста

тус до кінця 2005 року. Ринковий статус
потрібен українцям для вступу держави у
Світову організацію торгівлі та початку

переговорів з ЄС про створення зони
вільної торгівлі, що є необхідною умо

вою для інтеграції країни в Євросоюз. 

Українські власті планують вступити
в СОТ та почати переговори про зону
вільної торгівлі вже в цьому році, аби в
2007 році приступити до переговорів що

до асоційованого членства в ЄС. Ук

раїнські посадовці вважають можливим
вступ України в ЄС до 2016 року. Чинов

ники Євросоюзу заявляють, що двері в
ЄС для українців залишаються відкрити

ми, але відмовляються надати чіткі пер

спективи членства. 

Солана брав участь у "круглому столі"
української влади та опозиції, завдяки
якому вдалося не допустити силового
придушення акцій протесту після фаль

сифікації виборів та провести чесні вибо

ри, в яких виграв Ющенко. 

http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm

Україна стає на шлях до НАТО
У Брюсселі ухвалено робочу
програму спільної робочої групи
"УкраїнаJНАТО" високого рівня з
питань воєнної реформи. 
Ухвалена програма стане 
основним механізмом
Інтенсифікованого діалогу 
між Україною та Альянсом 
у 2005 році. 

У ЧЕРВНІ УКРАЇНУ ВІДВІДАЄ СОЛАНА
Верховний представник Європейського Союзу
Хав'єр Солана планує відвідати Україну з візитом
9—10 червня, під час якого має намір обговорити
підготовку Ради співробітництва УкраїниJЄС,
запланованої на 13 червня.  

Верховний представник Європейського Союзу
Хав'єр Солана. Фото ЄС
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В
ід Кустуріци чекали циганщи

ни, бунта, легковажності. А
вердикт журі під його керів

ництвом виявився чи ледве не

самим зваженим за всю історію фе

стивалю. На відміну від прошлого ро

ку, коли головний приз дістався полі

тичній проти
Бушівській стрічці Му

ра, на цьому фестивалі політика була
далеко не на першому плані. Крім то

го, дуже мало було дебютів (лише
один), а приз виборювала ціла низка
справжних класиків сучасного кіно.

У нинішньому сезоні вони про

демонстрували на диво дружний
відхід від арт
хауза до мейнстриму.
При всій стильовій елегантності "пе

ра" їхні фільми, поза всякими
сумнівами, будуть сприйняті масо

вим глядачем. Будемо вважати це
тимчасовим перемир'ям між масо

вим і елітарним.  Зрештою, на місці
журі можна було міркувати й так:
Девіду Кроненбергу буде кривдно
уступити Віму Вендерсу, Ларс фон
Трієр не захоче виявитися гірше ніж
Джим Джармуш, а ось брати Дар

денни знаходяться саме на тому
рівні маститості і слави, коли про

гравати їм і не ганебно, і не кривдно. 

Вручивши "Золоту пальмову гіл

ку" картині "L'Enfant", Емір Кустуріца
встав під прапори компромісу і де

мократії. І глядачам, і критикам до
вподоби проста, камерна, майже
документально знята історія про
безтурботного юнака, що промиш

ляє дрібним злодійством, подружка
якого родила дитину і зненацька з
життєрадісного двірського дівчись

ка перетворилася в матір. Не дуже
спритний і занадто дрібний шахрай
Брюно — безглузда істота зі звич

ками комахи. Обчистити машину,
вирвати з рук сумку. Вкрасти — пе

репродати — переночувати під мос

том — знову вкрасти. Тому чи вар

то дивуватися легкості, з якою 19

літній "татусь" зустрічає з роддому
18
літню дружину, і незабаром пе

репродає дитину. 

Дарденни знімають начебто про

сто — як дихають. Усі сцени начеб


то випадково підглянуті, схоплені
камерою, що мимо пролітала. Втім,
помітивши героя, камера обережно
підбирається до нього нестерпно
близько, і тоді глядачі відчувають
граничну буденність позамежної ка

тастрофи — втрати дитини.

"L'Enfant" не займається шоко

вою терапією, не викликає запек

лих суперечок. Фільм Жан
П`ера і
Люка Дарденнів не став подією
Канського фестивалю, але дати
йому "Золоту пальмову галузь" ні в
якому разі не соромно. 

Якщо говорити про жанри, то
Канни цього року вдарилися в спіри

тизм і та й ще намагався викликати
дух класичного вестерна. Так, шукач
пригод американський актор Томми
Джонс зняв дебютний вестерн із
мексиканським колоритом "Троє по

хорон Меліквадеса Естради" та одер

жав приз за чоловічу роль (кращим
визнаний і сценарій, написаний їм
разом із мексиканським драматур

гом Гульермо Арріагой).

Кращою на фестивалі названа
трагічна клоунеса Ханна Ласло, яка
зіграла ізраїльтянку, що перетинає
кордон на Близькому Сході (фільм
"Вільна зона" ізраїльтянина Амоса
Гитая). І журі, і глядачів звабила її
здатність залишатися органічною
та зворушливою в гротескній, май

же атракціонній ролі. Михаель Ха

неке, що очолював усі журналіст

ські рейтинги за фільм "Hidden",
був названий режисером року.

Запам’яталася й головна герої

ня його стрічки, яку зіграла фран

цузька зірка Жюльетт Бинош, що
добре знана за такими відомими
фільмами, як   "Побачення", "Дурна

кров", "Три кольори: Синій", "Не

стерпна легкість буття". 

До безперечних здобутків фес

тивалю треба записати "A History of
Violence" — бойовик Девіда Кро

ненберга про природу людини, що
неможливо побороти навіть дов

гою помірністю, а також "Last days"
— про останні дні Курта Кобейна в
інтерпретації режисера Гаса Ван
Сента й актора Майкла Пітта. 

У "канський бій" взводом пішли
"старі", і виграли його. Молодим
протиставити було практично нічо

го. Ось що сказав на церемонії за

криття фестивалю Емір Кустуріца: 

— Торік мій фільм теж залишив

ся без нагороди. У конкурсі було кі

лька фільмів, гідних "Золотої паль

мової гілки". І Ларс фон Трієр, і Девід
Кроненберг, і Вім Вендерс були до

стойними одержати головний приз,
але не одержали. Нічого, торік мій
фільм теж був представлений у про

грамі Канського фестивалю і зали

шився без нагороди. Його списали з
рахунків ще в першій половині кон

курсу. А "L'еnfаnt" ми вибрали, тому
що знайшли в ньому усе, що шукали.

Переможцем у розділі докумен

тальних фільмів 58
го Канського
кінофестивалю став 10
хвилинний
фільм українського режисера Ігоря
Стрембіцького "Подорожні". "Я ра

дий премії, я пишаюся Україною!"
— заявив режисер, приймаючи
"Золоту пальмову гілку".

"Подорожні" — перший україн

ський фільм, відібраний до участі в
офіційній конкурсній програмі
(конкурс короткометражних філь

мів) Канського фестивалю. 

Анатолій Карпинос

ПАЛЬМИ – ДІТЯМ 
У Каннах у травні пройшов 58�й
кінофестиваль

Емір Кустуріца, що очолював журі основного
конкурсуJ2005, звів на п'єдестал пошани
фільм братів ЖанJП`ера і Люка Дарденнів
"L'Enfant" ("Дитина"). Бельгійскі режисери
отримали другу в їхній кар'єрі "Золоту
пальмову гілку". ГранJпрі фестивалю
дістався стрічці Джима Джармуша "Broken
Flowers" ("Зломані квіти").

Головний приз за фільм
"Зламані квіти" отримує
Джим Джармуш 

Брати Дарденни із
"Золотою пальмовою
гілкою"

Жан�П’єр Дарденн, Емір
Кустуріца та Люк
Дарденн

Кадр із фільму "Дитина"

Краща акторка
фестивалю Ханна Ласло

"Приз журі" виборола
акторка Ванг Хіашуй за
фільм "Шанхайські мрії"

Закриття Канського
фестивалю
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М
іжнародний Канський кі

нофестиваль відкрився
показом європейського
фільму "Леммінг" режисе


ра Домініка Молла. Ця робота
одержала підтримку програми
MEDIA, заснованої Європейським
Союзом. 17 травня на фестивалі
відзначався День Європи. Тема дня
визначалася як "Європейське кіно
та інформаційне суспільство ".

Міністри культури разом із ре

жисерами, продюсерами, власни

ками телеканалів та радіостанцій
обговорили результати нових пра

вил дистрибуції аудіовізуальної
продукції. Почесним гостем Дня
Європи став відомий кінорежисер
Міхаель Вінтерботтом ("У цьому

світі", "Ласкаво просимо в Са

раєво", "Код 46").

Щодо головної теми дня —
функціонування кіно у віртуально

му просторі — комісар ЄС Вівіан
Редінг зауважила: "Сучасні техно

логії дають можливість європейсь

ким стрічкам конкурувати на кіно

ринку поза межами Європи. Ми по

винні використати нові можли

вості!"

Онлайн
кіносервіс стає комер

ційною дійсністю в Європі. Пере

гляд стрічки у кінотеатрі є і зали

шиться незамінною культурною
подією, і кіноіндустрія робить ве

личезні зусилля для збереження
інтересу до "живого" естетичного
переживання. Фільм
онлайн — це

додатковий спосіб отримати до

ступ до культури, як це було з теле

баченням і відео у минулому ХХ
столітті.

В рамках Дня Європи було про

ведено Саміт провідних діячів на
тему онлайн
кіно. На зустрічі під
головуванням пані Вівіан Редінг
були присутні політики, артисти та
головні кіно — й телеменеджери
Європи, зокрема керівники Tele

com Italia Media, Belgacom, French
CNC, Zentropa studios, Versatel Tele

com, Gaumont та ін. Саміт відзна

чив початок відкритого діалогу: ви

роблення та узгодження правил
розповсюдження онлайн
кіно в
Європі. 

ВИБІР НА КОРИСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КІНО: 
Канни,2005, День Європи

П
ід час святкування Дня Євро

пи
2005 на Міжнародному
Канському кінофестивалі, в
присутності міністрів культу


ри країн
членів ЄС, президента
Канського Фестивалю, професіо

налів кіноіндустрії, експертів з ін

формаційних і комунікаційних тех

нологій, 28
літній шведський про

дюсер Пітер Борйессон отримав
приз "Новий талант в Європейсько

му Союзі". Приз вручила Комісар
ЄС Вівіан Редінг. Переможець має
можливість прийняти участь в ро

боті Міжнародного канського кіно

ринку та знайти партнерів, які до

поможуть у здійсненні проекту.

Презентуючи нагороду, Вівіан
Редінг відзначила: "Призом "Новий
талант у Європейському Союзі"
Комісія підкреслює важливість під

тримки європейських фільмів і на


дання талановитим молодим кіно

виробникам шансу для здійснення
їхніх проектів. Щороку MEDIA
про

грама ЄС інвестує понад 100 мі

льйонів у створення різноманітної
конкурентноздатної європейської
аудіовізуальної продукції. З 2007
року ми пропонуємо подвоїти ці ін

вестиції. Я бажаю, щоб Пітер Борй

ессон здійснив свій проект і його
фільм побачила вся Європа."

Заснований у 2004 році, приз
"Новий талант в Європейському
Союзі" вручається за кращий кінос

ценарій, написаний європейським
автором молодшим 35 років, який
брав участь у програмі MEDIA. Цьо

горічного призера журі з профе

сійних сценаристів вибрало з 11
учасників, які представили високо

професійні кінопроекти. Робота Пі

тера Борйессона має назву "Проект

Симбіозу". В сценарії розповідаєть

ся про молодого вуайєриста, який
прокрадається в квартиру жінки за
її відсутності й дізнається про її
складне життя. Автор сценарію,
який хотів би сам зняти фільм, вже
спродюсував кілька короткомет

ражних стрічок. Окрім участі в
Канському кіноринку, MEDIA
про

грама надасть 40 000 в якості фі

нансової підтримки продюсерській
компанії Борйессона.

Приз "Новий талант в Європей

ському Союзі" — один із заходів у
рамках проведення Дня Європи в
Каннах. Важливим моментом ста

ло також обговорення міністрами
культури, кіно— та ІCT
професіо

налами економічних і юридичних
аспектів використання кінопродук

ції в режимі он
лайн та відео. 

Анатолій Карпинос

ПЕРЕМОЖЕЦЬ В НОМІНАЦІЇ "НОВИЙ
ТАЛАНТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ"
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Лист до редакції

Чим Рада Європи
відрізняється від
Європейської Ради?

ß ÷óëà, ùî â ªâðîïåéñüêèõ
ñòðóêòóðàõ "Ðàäà ªâðîïè" òà
"ªâðîïåéñüêà Ðàäà" — öå çîâñ³ì
ð³çí³ îðãàí³çàö³¿. ×è òàê º íà-
ñïðàâä³ ³ ÷èì âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ?

Валентина Чоботарь, 
м. Житомир

Так, це зовсім різні керівні органи
Європи. Більш того, структур із
подібними назвами не дві, а три: Євро

пейська Рада, Рада Європейського Со

юзу та Рада Європи. 

Європейська Рада об`єднує голів
держав та урядів (тобто президентів
та/чи прем`єр
міністрів) усіх країн

членів ЄС, а також Голову Європейсь

кої Комісії.

Члени Європейської Ради зустріча

ються чотири рази на рік. У функції
Європейської Ради входить схвалення
загальної політики ЄС та оцінка ре

зультатів його діяльності. Це — найви

щий законодавчий орган Європейсь

кого Союзу. Такі зустрічі голів країн

членів ЄС ще називають "саммітами".

Рада Європейського Союзу — це, так
би мовити, Рада мінистрів, вона скла

дається з урядових міністрів усіх країн

членів ЄС. Рада регулярно проводить
засідання, де виносяться детальні
рішення щодо конкретних питань та
приймаються європейські закони.

А ось Рада Європи зовсім не є струк

турою Європейського Союзу. Це міжу

рядова організація, створена ще у 1949
році, і одним з перших її кроків стала
розробка Європейської конвенції прав
людини. Для запровадження цих ідей
серед громадян Європи та контролю за
їх виконанням був створений Євро

пейський Суд прав людини. Крім того,
Рада Європи захищає європейське куль

турне різноманіття та вирішує соціальні
проблеми, такі, як расові упередження. 

Рада Європи налічує 44 держави

члена (нагадаємо, що зараз у Євро

пейському Союзі — 25 членів). Штаб

квартира  Ради Європи знаходиться у
Палаці Європи у Страсбурзі, Франція. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ —
ЩО ВОНО ТАКЕ?

Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³,
Ìîëäîâ³ òà Áºëàðóñ³ âèïóñòèëî áðîøóðó "ßê ïðàöþº
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç".

Öå äîâ³äíèê ³íñòèòóö³é ªÑ. Ó íüîìó â ïîïóëÿðí³é
ôîðì³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ, çàðàäè ÷îãî ³ íà ÿêèõ çàñàäàõ
ñòâîðåíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî îá`ºäíóº âæå 25 êðà¿í
ªâðîïè, ÿê³ âîíà ìàº çàêîíîäàâ÷³ òà âèêîíàâ÷³
îðãàíè, ÿê ìàº ðîçâèâàòèñÿ.

Íà 50 ñòîð³íêàõ áðîøóðè ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ä³ñòàíóòü
â³äïîâ³ä³, ÷èì, íàïðèêëàä, Ðàäà ªâðîïè â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ªâðîïåéñüêî¿
Ðàäè, ÿê îáèðàþòü Êîì³ñàð³â ªÑ òà ÷ëåí³â ªâðîïàðëàìåíòó, ÿê³ ôóíêö³¿
âîíè âèêîíóþòü.  

Áðîøóðà "ßê ïðàöþº ªâðîïåéñüêèé Ñîþç" — äóæå â÷àñíå ³ ïîòð³áíå
âèäàííÿ. Âîíî ñòàíå â íàãîä³ âñ³ì, õòî ðîçóì³º, ùî ïîäàëüøèé ïîë³òè÷íèé,
åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè íåìîæëèâèé áåç ò³ñíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ç ªâðîïîþ. 

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

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ  ЗНАННЯ ЩОДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ!

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

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

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

4. Коли був прийнятий Маастрихських договір про
Європейський Союз?

5. Коли була введена спільна європейська валюта —
євро?

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

7. Чим Європейський Парламент відрізняється від Ради Європейськго
Союзу?

8. Яку назву має виконавчий орган ЄС? Де він розташований?

9. У якому році відбулося найбільше розширення ЄС?

10. Яке місто було обрано культурною столицею Європи у
2005 році?

Відповіді на запитання вікторини відсилайте до 1 серпня
цього року на електронну адресу eurobullet@yandex.ru. Переможці

отримають призи від Представництва ЄС в Україні: блейзери, сум

ки, майки із символікою Євросоюзу. Підведення підсумків віктори


ни відбудеться у вересневому випуску "Євробюлетеню".



Святкування Дня Європи на Хрещатику. Фото ЄС



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі.
Київ 01024 вул. Круглоуніверситетська, 10. тел. (+380 44) 462 0010.   www.delukr.cec.eu.int, Email:victoria.davydova@cec.eu.int 

Ми продовжуємо
екскурісю по
стародавніх фортецях 
та замках Європи.
Сьогодні ми
подорожуємо 
по не дуже значній 
по площі, але напрочуд
романтичній 
та елегантній країні, 
що розташувалася 
серед Альп. Це Велике
Князівство Люксембург.
Тут з давних давен
залишилися  споруди,
які й досі справляють
величезне враження. 

Замок Буршейд
(Bourscheid)

Історична частина
міста Люксембург

Історична частина
міста Люксембург

Ця історична частина міста
Люксембург була оголошена
"Спадком миру ЮНЕСКО"

Замок Віанден
(Vianden)

Центральний вокзал
Люксембурга. 
Його було побудовано 
у 1907—1913 роках.

Каземати Петрюсс і Бoк —
підземна частина фортифікацій
міста Люксембург


