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Справа за Соломоновим 
рішенням

Нинішня осінь обіцяє бути неорди-
нарною для відносин між євросо-
юзом і Україною. І не лише через 
саміт Східного партнерства, який 
відбудеться незабаром у Варшаві. 
Насамперед неординарності нада-
ють перспективи завершення ро-
боти над Угодою про асоціацію.

Схоже, в переговорному про-
цесі має відбутися щось надзви-
чайне. Добре було б, якби таким 
стало завершення переговорів 
і презентація парафованого тексту 
на грудневому саміті єС–Україна в 
Києві. В євросоюзі на це дуже спо-
діваються, в Україні – також. Влас-
не, нині не було б жодних сумнівів 
у тому, що так і станеться, коли б не 
одна проблема. Це – справа Юлії 
Тимошенко та інших видних чле-
нів її уряду, особливо її можливе 
ув’язнення.

євросоюз оприлюднив багато 
заяв з цього приводу, не раз про 
це висловлювався і Голова Пред-
ставництва європейського Союзу 
в Україні Жозе Мануел Пінту Тей-
шейра. Зокрема, його оцінка си-
туації є й у цьому номері журналу. 
У державах євросоюзу та й інших 
розвинутих демократичних країнах 
не засуджують колишніх прем’єрів 
за ухвалені під час їхньої каденції 
політичні рішення – а газова угода 
з Росією була саме таким. Тому в 
єС схильні вважати, що процес над 
колишнім прем’єром має під собою 
політичне підґрунтя. А ув’язнення 
з політичних мотивів – це щось не-
мислиме в демократичній державі 
й суперечить європейським цін-
ностям.

Тому єС опиниться у складній 
ситуації. Можна сказати, навіть між 
двох вогнів. З одного боку, відсут-
ність реакції на недемократичні 
процеси було б дуже важко пояс-
нити європейському суспільству. 
З другого – чи доцільно заморожу-
вати відносини з Україною на тако-
му високому їх етапі?

Найімовірніше, соломонове рі-
шення буде знайдене. І передусім 
таке вимагається не від євросою-
зу, а від України. Адже навіть якщо 
переговори з Угоди про асоціацію 
буде завершено за згаданого вище 
найгіршого сценарію, то документ 
матиме гарантовані проблеми під 
час ратифікації державами-члена-
ми єС. Так що краще уникнути при-
чини можливих непорозумінь, аніж 
потім постати перед їхніми непере-
борними наслідками.
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На початку вересня Президент євро-
комісії Жозе Мануел Баррозу виступив з 
відеозверненням, у якому окреслив пріо-
ритети євросоюзу на найближчі місяці.

– Недавня нестабільність на фінан-
сових ринках не могла не вплинути на 
реальну економіку, – заявив він. – У нас 
немає чарівної палички, здатної при-
пинити кризу. Але я переконаний, що 
ухвалені нами рішення матимуть дов-
готерміновий і важливий вплив. Тепер 
найголовнішим є швидка та ефективна 
імплементація цих заходів.

Першим поточним пріоритетом для 
єС Жозе Мануел Баррозу назвав завер-
шення роботи над пакетом законопро-
ектів щодо економічного врядування, 
який Комісія надіслала до Ради єС і єв-
ропарламенту раніше. Другим – транс-
формацію у закони єС досягнутих у лип-
ні на саміті єврозони домовленостей, 
зокрема щодо реформи європейського 
фонду фінансової стабільності. Це має 
збільшити його гнучкість і ефективність. 

Третій пріоритет – Греція. Жозе Мануел 
Баррозу повідомив, що єврокомісія ра-
зом із європейським центробанком та 
Міжнародним валютним фондом збира-
ється модернізувати програму фінансо-
вої допомоги цій країні. „Найважливіше, 
щоб Греція утілила в життя узгоджені 
раніше реформи”, – зауважив керівник 
єврокомісії. Четверте нагальне для єС 
питання – зміцнення законодавства у 
фінансовій сфері. Жозе Мануел Баррозу 
проанонсував нові законопроекти, які 
незабаром надійдуть від єврокомісії. 
Він також заявив, що Брюссель готує 
пропозиції щодо запровадження подат-
ку з фінансових трансакцій, який надхо-
дитиме до бюджету євросоюзу. 

Зрештою, осіннім пріоритетом для 
єС є підтримка Лівії. „Перше й най-
головніше – забезпечення їй значної 
гуманітарної допомоги в тісному спів-
робітництві з рештою міжнародного 
співтовариства”, – сказав очільник єв-
рокомісії. 

президент Єврокомісії окреслив поточні пріоритети

В останні дні серпня лівійські пов-
станці здобули столицю країни – місто 
Тріполі. Драматична й кривава війна на-
ближається до свого завершення. Акту-
альним стало питання допомоги Лівії у її 
відновленні та розбудові.

євросоюз бере в цьому активну 
участь. Одразу троє керівників єС при-
були на міжнародну конференцію з до-
помоги Лівії, що відбулася 1 вересня в 
Парижі, – Президент європейської Ради 
Герман ван Ромпей, Президент євроко-
місії Жозе Мануел Баррозу та Високий 

представник єС із закордонних справ та 
безпекової політики Кетрін Ештон.

– Старий режим у Лівії на межі па-
діння. Наша мета зараз – підтримати 
демократичний перехід до нового ладу 
й допомогти поверненню держави до 
міжнародного співтовариства, – заявив 
у своїй промові Герман ван Ромпей. – 
Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб 
нинішні сподівання й прагнення лівій-
ського народу справдилися.

За кілька днів до того єврокомісія 
відкрила у Тріполі офіс з гуманітарної 

допомоги. Команда експертів-гумані-
тарників стежить за тим, аби допомога 
європейського Союзу – медикаменти, 
харчі, вода тощо – діставалася призна-
чення швидко, і щоби нові потреби 
оперативно визначалися та задоволь-
нялися. європейські експерти в Тріполі 
тісно спрацюють із представленими там 
гуманітарними організаціями.

– Зараз найбільше уваги ми приділя-
ємо цивільному населенню Тріполі, – за-
явила Комісар єС з питань міжнародного 
співробітництва, гуманітарної допомоги 
й подолання криз Крісталіна Георгієва. – 
Робимо все можливе, аби основні й на-
гальні потреби людей були задоволені 
якомога швидше.

Відразу після звільнення Тріполі від 
Каддафі єврокомісія виділила €10 млн 
на підтримку гуманітарних потреб на-
селення міста та його околиць. Ще 
€4 млн було надано Міжнародному 
комітету Червоного Хреста на його ді-
яльність у лівійській столиці та інших 
містах. Усього станом на початок верес-
ня на допомогу в подоланні наслідків 
лівійської кризи єврокомісія виділила 
€70 млн. Крім цього, ще понад €10 млн 
було витрачено в рамках європейсько-
го механізму цивільного захисту, заді-
яного наприкінці лютого. 

Євросоюз допомагає лівії
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11 вересня виповнилося 10 років з 
часу жахливих терактів у Нью-Йорку й 
Вашингтоні. Понад 3 тис. осіб загину-
ли внаслідок тодішніх атак. Президент 
європейської Ради Герман ван Ромпей 
і Президент єврокомісії Жозе Мануел 
Баррозу оприлюднили з цієї нагоди 
спільну заяву.

Обидва лідери висловили співчут-
тя жертвам тієї трагедії. „Разом із США 
та іншими партнерами ми продовжує-
мо докладати зусиль для того, аби зни-
щити умови для розповсюдження те-
роризму й фальшивих ідей, що стоять 
за ним, – йдеться у заяві. – Ми повинні 
відстежувати прояви радикалізації та 
спроби рекрутування нових терорис-

тів. Але, поза сумнівом, успішними в 
цьому можемо бути, лише якщо зали-
шатимемося відданими нашим клю-
човим цінностям усередині європи і 
на світовій сцені. Поширення верхо-
венства права, прав людини та демо-
кратичного врядування, відкритий 
міжкультурний діалог і забезпечення 
економічних та освітніх можливостей 
є найкращою гарантією посилення 
безпеки наших громадян та міжнарод-
них партнерів”.

Також у зв’язку з 10-річчям трагедії 
керівники єС звернули увагу на події, 
що відбуваються у Північній Африці. 
„Через десять років після тих терактів 
люди на вулицях Туніса, Каїра, Бенгазі 

та з усього арабського світу послали 
потужний сигнал щодо вибору свобо-
ди й демократії, – заявили Герман ван 
Ромпей і Жозе Мануел Баррозу. – Це 
найкраща відповідь на безглузду не-
нависть та сліпий фанатизм злочинів 
11 вересня 2001 року”. 

єврокомісія оприлюднила на по-
чатку вересня повідомлення, яке міс-
тить стратегію зовнішніх відносин єС 
у сфері енергетики. Метою запропоно-
ваних Брюсселем кроків є підвищення 
безпеки постачань енергоносіїв до єв-
росоюзу. Нині він імпортує 80% нафти, 
яку споживає, та 60% газу. Світові енер-
гетичні ринки постійно змінюються, 
і безпека енергопостачань до єС дедалі 
більше потребує належного співробіт-
ництва між державами-членами всере-
дині Союзу та міцної спільної позиції за 
його межами.

– Енергетична політика єС до-
сягла реального прогресу протягом 
останніх кількох років, – заявив Ко-
місар єС з питань енергетики ґюнтер 
Еттинґер. – Тепер євросоюз повинен 
поширити здобутки його великого вну-
трішнього енергетичного ринку за свої 
межі, аби зміцнити безпеку постачання 
енергоносіїв до європи й посилити між-
народне енергетичне партнерство. Тому 
єврокомісія пропонує послідовний під-
хід в енергетичних відносинах із третіми 
країнами. Він, зокрема, потребує від єС 
та його країн-членів злагодженості та 
спільної позиції у зовнішніх енергетич-
них взаєминах.

Для досягнення цього єврокомісія 
запропонувала понад 40 конкретних 
кроків. Скажімо, держави-члени єС ма-
ють ділитися одна з одною інформацією 
про міжурядові угоди з третіми країна-
ми у сфері енергетики, зокрема й про 

угоди, які перебувають на стадії перего-
ворів. єврокомісія, зі свого боку, має на-
давати оцінку щодо відповідності таких 
договорів законодавству єС та цілям га-
рантування безпеки постачання енерго-
носіїв до Союзу. Брюссель також вважає, 
що енергетичні угоди з третіми країна-
ми можуть при потребі укладатися на 
рівні єС (як це було вже у випадку угод з 
Азербайджаном і Туркменістаном щодо 
транскаспійського газопроводу). Крім 
цього, єврокомісія вбачає за доцільне 
запропонувати нове партнерство щодо 
поновлювальних джерел енергії дер-

жавам на південному узбережжі Серед-
земного моря.

Торкаючись відносин євросоюзу 
зі східноєвропейськими партнерами, 
Брюссель у своєму повідомленні нага-
дує, що близько 20% всіх поставок газу 
до єС прямують через територію Украї-
ни”. „єС має підтримати зусилля щодо 
реабілітації газотранспортної системи 
Украї ни і водночас щодо поліпшення 
прозорості та правових рамок”, – йдеть-
ся у документі. єврокомісія також закли-
кала до швидшої інтеграції України до 
Енергетичного співтовариства єС. 

Боротьба з тероризмом триватиме

зовнішня енергетична політика:  
ЄС промовлятиме в один голос
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європейська Комісія готує законо-
давчі пропозиції щодо покращення чин-
ної Директиви єС з тютюнової продукції. 
Одним із елементів підготовки стало 
проведення широких громадських кон-
сультацій, де кожен міг висловитися 
щодо запланованих нововведень.

За три місяці віртуальних дебатів 
Брюссель отримав 85 тис. відповідей 
на поставлені для дискусії запитання. 
Надходили вони переважно від пере-
січних громадян, що засвідчує вели-
чезний інтерес до тютюнової політики 
єС з боку суспільства. У консультаціях 
узяли участь також представники про-
мисловості, неурядові організації, дер-
жавні органи.

Тютюнокуріння є головною причи-
ною дочасних смертей у єС – припус-
кають, через шкідливу звичку в Союзі 
щорічно помирають 650 тис. осіб. На 
глобальному рівні, за даними Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, від 
вживання тютюну щороку помирають 
6 млн людей. Якщо нинішні тенденції 
не будуть виправлені, то до 2030 року 
ця цифра сягне 8 млн.

єврокомісія запропонувала для 
дискусії кілька тем: обов’язкове роз-
міщення на пачках цигарок малюнків 
або графіків, які попереджають про 
шкоду куріння для здоров’я; просте й 
типове для єС пакування тютюнової 
продукції; загальносоюзне регулю-
вання вмісту в сигаретах шкідливих 
речовин або таких, що приваблюють 
курців; обмеження чи й заборона про-
дажу тютюнових виробів через Інтер-
нет або автомати.

Як і личить справжній дискусії, 
думки респондентів дуже різнилися. 
Ті, хто відстоював обов’язкове розмі-
щення на пачках тривожних малюн-
ків, наголошували – це значно посла-
бить ефект від реклами цигарок на 

упаковках. А от їхні опоненти вислов-
лювали сумніви щодо правової чисто-
ти таких дій та аргументували, що це 
матиме незначний вплив на вживан-
ня тютюну або й не матиме взагалі.

Апологети регулювання інгредієн-
тів цигарок наголошують на потребі 
обмеження деяких добавок, які до-
дають сигаретам солодкого смаку або 
запаху фруктів чи квітів. Противники 
такого кроку сумніваються в ефектив-
ності цього, водночас наголошуючи 
на можливій дискримінації певних 
брендів тютюну.

– Хотів би подякувати всім, хто взяв 
участь у консультаціях, – підсумував 
Комісар єС з питань охорони здоров’я 
та захисту прав споживачів Джон Дал-
лі. – Результат цих широких публічних 
дебатів допоможе нам у подоланні 
пов’язаних із тютюнокурінням проблем.

Нині єврокомісія продовжує ви-
вчати соціальний, медичних та еко-
номічних аспекти тютюнокуріння в 
єС. І наступного року вона предста-
вить законодавчі пропозиції щодо 
вдосконалення Директиви з тютюно-
вої продукції. 

Наприкінці серпня євросоюз уко-
тре задіяв свій Механізм цивільного за-
хисту для гасіння лісових пожеж. Цього 
разу – у відповідь на прохання Албанії.

В останні дні літа через високу тем-
пературу повітря й сильний вітер на 
північному сході цієї країни вирували 

понад 50 лісових пожеж. На прохання 
Албанії про допомогу в рамках Меха-
нізму цивільного захисту відразу ж від-
гукнулася Італія, яка надала спеціальні 
літаки. Лише протягом 30 серпня вони 
здійснили 7 вильотів й скинули на охоп-
лені вогнем ділянки 24 порції води.

Це черговий приклад задіяння МЦЗ 
для протистояння пожежам в європей-
ських лісах. На жаль, вони трапляють-
ся щоліта. Найчастіше – на півдні, хоча 
від цього лиха не застрахована жодна 
європейська держава. Найвразливі-
шими до вогню є ліси Португалії, Італії, 
Греції та Франції.

У 2008–2011 роках шість держав 
отримали допомогу в боротьбі з цим 
стихійним лихом у рамках Механіз-
му цивільного захисту. Лише протя-
гом двох останніх його було задіяно 
20 разів.

Участь у Механізмі цивільного за-
хисту єС бере 31 країна – крім членів 
єС, це Хорватія, Ісландія, Ліхтенштейн 
та Норвегія. Залучення до нього пе-
редбачає надання ресурсів, які можуть 
бути використані для ліквідації наслід-
ків різноманітних катастроф у єС та 
реш ті світу. Починаючи з 2001 року, 
МЦЗ відреагував на більш ніж сотню з 
них. Зокрема, у листопаді 2007-го єв-
росоюз допоміг таким чином Україні 
долати в Керченській протоці наслідки 
аварії нафтоналивних танкерів.  

Брюссель збирається вдосконалити тютюнову директиву

лісові пожежі – проблема спільна
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У євросоюзі триває нині змагання 
„Відкрий для себе е-волонтерство”. Воно 
має на меті популяризацію соціальної 
активності в Інтернеті.

16 вересня було завершено подан-
ня заявок на участь у конкурсі. Зма-
гатися могли зареєстровані в країнах 
євросоюзу неурядові організації, які 
реалізовували або провадять нині ін-
тернет-проекти із залученням волон-
терів. Їх вони мають представити на 
розгляд журі конкурсу.

Утім, українські громадські органі-
зації також можуть отримати з цього 
користь, адже одна із цілей змагання – 
показати можливості е-волонтерства. 
Цілком очевидно, що такий досвід може 
згодитися і в Україні. Це, наприклад, 
може бути консультування людей у Ін-
тернеті, мовні онлайн-курси, допомога 
в пошуку інформації та багато іншого. 
Крім цього, змагання „Відкрий для себе 

е-волонтерство” також має на меті попу-
ляризацію співробітництва в мережі між 
волонтерськими організаціями.

Про перебіг конкурсу можна дізна-
тися на сайті www.e-volunteering.eu. 

Нині журі здійснює попередній відбір 
надісланих проектів. Після цього най-
кращі з них буде виставлено на відкрите 
онлайн-голосування. Загальний призо-
вий фонд конкурсу – €6 тис. 

Торік у країнах євросоюзу прожи-
вали 32,5 млн іноземних громадян. 
12,3 млн з них були громадянами 
інших держав єС, а решта – з-за меж 

Союзу. Іноземці становили 6,5% його 
загального населення.

Частка іноземних громадян варію-
ється від менш ніж 2% у Польщі, Литві 

та Словаччині до 43% у Люксембурзі. 
Найбільше іноземців проживало то-
рік у Німеччині – 7,1 млн осіб, або 9% 
населення цієї держави. 

відкрий для себе е-волонтерство

У ЄС проживають 32,5 мільйона іноземців

Джерело – Євростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

іноземні громадяни в державах ЄС, 2010 р.

Загальне населення  
(х1000)

Усього іноземних громадян
х1000 % від населення

Громадяни інших країн-членів ЄС
х1000 % від населення

Громадяни третіх країн
х1000 % від населення

 

   ЄС–27 501 098,0 32 493,2 6,5 12 336,0 2,5 20 157,2 4,0     
   Бельгія 10 839,9 1052,8 9,7 715,1 6,6 337,7 3,1     
   Болгарія 7563,7 : : : : : :     
   Чехія 10 506,8 424,4 4,0 137,0 1,3 287,4 2,7     
   Данія 5534,7 329,8 6,0 115,5 2,1 214,3 3,9     
   Німеччина 81 802,3 7130,9 8,7 2546,3 3,1 4584,7 5,6     
   Естонія 1340,1 212,7 15,9 11,0 0,8 201,7 15,1     
   Ірландія 4467,9 384,4 8,6 309,4 6,9 75,0 1,7     
   Греція 11 305,1 954,8 8,4 163,1 1,4 791,7 7,0     
   Іспанія 45 989,0 5663,5 12,3 2327,8 5,1 3335,7 7,3     
   Франція 64 716,3 3769,0 5,8 1317,6 2,0 2451,4 3,8     
   Італія 60 340,3 4235,1 7,0 1241,3 2,1 2993,7 5,0     
   Кіпр 803,1 127,3 15,9 83,5 10,4 43,8 5,5     
   Латвія 2248,4 392,2 17,4 9,7 0,4 382,4 17,0     
   Литва 3329,0 37,0 1,1 2,4 0,1 34,6 1,0     
   Люксембург 502,1 215,7 43,0 186,2 37,1 29,5 5,9     
   Угорщина 10 014,3 200,0 2,0 118,9 1,2 81,1 0,8     
   Мальта 413,0 16,7 4,0 5,4 1,3 11,3 2,7     
   Нідерланди 16 575,0 652,2 3,9 310,9 1,9 341,3 2,1     
   Австрія 8367,7 876,4 10,5 328,3 3,9 548,0 6,5     
   Польща 38 167,3 45,5 0,1 14,8 0,0 30,7 0,1     
   Португалія 10 637,7 457,3 4,3 94,2 0,9 363,1 3,4     
   Румунія 21 462,2 : : : : : :     
   Словенія 2047,0 82,2 4,0 4,6 0,2 77,6 3,8     
   Словаччина 5424,9 62,9 1,2 38,7 0,7 24,2 0,4     
   Фінляндія 5351,4 154,6 2,9 56,1 1,0 98,5 1,8     
   Швеція 9340,7 590,5 6,3 265,8 2,8 324,7 3,5     
   Велика Британія 62 008,0 4367,6 7,0 1922,5 3,1 2445,1 3,9     
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70 мільярдів євро на зовнішню політику

європейська Комісія пропонує ви-
ділити €70 млрд на програми підтрим-
ки зовнішньої політики єС у 2014–2020 
роках. Брюссель також наголошує на 
потребі задіяти нові зовнішньополітичні 
фінансові інструменти єС. Це, зокрема, 
єдиний інтегрований інструмент підго-

товки до вступу, через який відбувати-
меться фінансування країн-кандидатів з 
інтеграції у єС. Кошти стимулюватимуть 
соціально-економічний розвиток, ре-
гіональну співпрацю, ухвалення та імп-
лементацію європейської нормативно-
правової бази країнами-кандидатами. 

європейський інструмент сусідства має 
стати каналом, яким отримуватимуть 
допомогу єС країни-сусіди. Це сприяти-
ме глибшій політичній співпраці, тісні-
шій економічній інтеграції їх у євросоюз, 
зміцненню демократії.

Новий Інструмент партнерства по-
винен замінити старі програми надан-
ня фінансової допомоги промислово 
розвиненим країнам та державам із пе-
рехідною економікою.

Панафриканський інструмент по-
кликаний підтримати Спільну афро-
європейську стратегію. Він дозволить 
залучати додаткові кошти від єС, фінан-
сових інституцій та приватного сектору.

Окрім того, єврокомісія підкреслює 
важливість дотримання та захисту прав 
людини. Зміцнений європейський ін-
струмент з демократії та прав людини 
надасть євросоюзу додаткові можли-
вості для оперативної реакції на мож-
ливі їх порушення у світі.

Нині пропозицію Брюсселя обго-
ворюють країни-члени єC та європей-
ський парламент. 

У євросоюзі триває підготовка до 
проведення одного з найцікавіших 
змагань для учнів – щорічного кон-
курсу молодих перекладачів Juvenes 
Translatores. До 20 жовтня на сайті 
http://ec.europa.eu/translatores про-
ходить реєстрація для участі у ньому.

Кожна держава євросоюзу може 
делегувати на конкурс певну кіль-

кість шкіл – відповідно до кількості 
членів європарламенту від цієї краї-
ни. Наприклад, Німеччина має квоту в 
96 шкіл, Франція – 74, а Мальта, Люк-
сембург і Естонія – по шість. Кожний 
відібраний навчальний заклад може 
виставити до п’яти учнів. 

Реєстрація триватиме до 20 жовт-
ня, а сам конкурс відбудеться 24 лис-

топада. Цього дня усі відібрані школи 
отримають односторінкові тексти для 
перекладу. Учні-учасники виберуть із 
запропонованих варіантів один і змо-
жуть перекласти його з будь-якої на 
будь-яку з 23 офіційних мов євросо-
юзу. Усього в конкурсі візьмуть участь 
понад 750 шкіл. Цьогорічною темою є 
волонтерство.

– Це змагання заохочує до вив-
чення у школах іноземних мов і ви-
бору професії перекладача в майбут-
ньому, – заявила Комісар єС з питань 
освіти, культури, багатомовності та 
молоді Андрулла Вассиліу. – Крім того, 
знання мов робить вас відкритішими 
до сприйняття різних культур і покра-
щує перспективи знайти гарну роботу.

Хоча Juvenes Translatores є конкур-
сом для країн єС, теоретично участь у 
ньому можуть брати й українці. Адже 
учні, яких делегують школи, можуть 
мати будь-яке громадянство. Перекла-
ди школярів-учасників оцінять згодом 
професійні перекладачі єврокомісії. 
Вони виберуть по одному перемож-
цю від кожної держави-члена єС. 
Нагород ження їх відбудеться у Брюс-
селі в березні наступного року. 

школярі позмагаються у мистецтві перекладу
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європейський інститут інновацій 
та технологій (єІІТ) було створено 
2008 року за ініціативою європей-
ської Комісії як автономну структуру 
єС, що стимулюватиме інновації. У 
вересні Брюссель оголосив про ре-
зультати широких консультацій, які 
мали на меті оцінити роботу закладу 
й визначити шляхи його розвитку на 
майбутнє.

Участь у дискусії взяли близько 
200 зацікавлених організацій та при-
ватних осіб. Майже 90% їх оцінюють 
роботу позитивно і вважають, що єІІТ 
має відіграти важливу роль у реалі-
зації майбутньої програми єС Гори-
зонт–2020, спрямованої на розвиток 
в євросоюзі досліджень та іннова-
цій. Інститут має також забезпечити 
коор динацію з іншими європейськи-
ми та національними зусиллями, що 
здійснюються у цій сфері.

Своїх цілей єІІТ досягає завдяки 
новітньому методу роботи – через 
створення Спільнот знань та інно-
вацій. Це наукові структури, кожна 
з яких спеціалізується на певній те-

матиці. Поки що таких три – з питань 
зміни клімату, сталої енергетики та 
інформаційних і комунікаційних тех-
нологій.

Адміністративний центр інституту 
розташований у Будапешті, але Спіль-
ноти знань та інновацій базуються у 16 
містах єС – від Барселони до Стокголь-
ма. Бюджет єІІТ на 2007–2013 роки 
становить €309 млн. У бюджеті на фі-
нансовий період 2014–2020 років єв-
рокомісія пропонує значне збільшен-
ня фінансування структури. Кошти 
будуть виділені в рамках реалізації 

програми Горизонт–2020 із коштори-
сом у €80 млрд.

– Підтримка інституту засвідчує, 
що він – на правильному шляху і його 
роль у збільшенні інновацій у європі 
є суттєвою, – прокоментувала резуль-
тати минулих консультацій Комісар єС 
з питань освіти, культури, багатомов-
ності та молоді Андрулла Вассиліу. – 
Ми маємо намір забезпечити інституту 
надійне майбутнє. А проведені кон-
сультації допоможуть єврокомісії в 
ухваленні рішень щодо інноваційних 
викликів, які постали перед нами. 

інститут інновацій отримав підтримку

Під час значних аварій на авто-
шляхах кожна хвилина є критичною 
для порятунку життя людини або 
зменшення серйозності отриманих 
травм. Водночас люди, які зазнають 
ушкоджень під час дорожньо-транс-
портних пригод, не завжди мають 
рефлекс або фізичну здатність не-
гайно зателефонувати до служби по-
рятунку. єврокомісія пропонує вирі-
шення цієї проблеми.

Брюссель рекомендує з 2015 року 
всі нові автомобілі в євросоюзі осна-
щувати системами автоматичного 
екстреного виклику в разі аварій – 
eCall. Передбачається, що під час сер-
йозних ДТП такі пристрої автоматич-
но телефонуватимуть на екстрений 
номер єС 112 для виклику служб до-
помоги та надсилання інформації про 
місцерозташування автомобіля.

Брюссель також закликає чле-
нів євросоюзу забезпечити пере-
оснащення мобільними оператора-
ми їхньої інфраструктури з метою 
уможливлення підтримки зв’язку між 
автоматичною системою екстреного 
виклику і службами рятувальників. 

Комісія хоче, щоб до 2015-го eCall-
сервіс функціонував у всіх 27 дер-
жавах-членах єС, а також у Хорватії, 
Ісландії, Швейцарії та Норвегії. Для 
цього найближчим часом планують 
розробити специфікації для удоско-
налення центрів прийому екстрених 
дзвінків, а також запропонувати про-
ект нормативного акта, що передба-
чатиме обов’язковість встановлення 
eCall на всіх нових автомобілях.

– Це перший крок у забезпеченні 
того, що мільйони громадян корис-
туватимуться системою, яка може 
скоротити час прибуття на місце ава-
рії відповідних служб, – заявила Ві-
це-президент єврокомісії Неелі Крус, 
яка відповідає за питання цифрових 
технологій. – eCall збереже сотні 
життів і зменшить біль та страждання 
жертв аварій.

На думку єврокомісії, запровад-
ження автоматичних систем екс-
треного виклику на автомобілях 
допоможе зменшити час приїзду ря-
тувальників на місце ДТП на 40% у 
міській зоні й на 50% – у сільській міс-
цевості. Водночас це не позначиться 

суттєво на вартості автівок – пристрій 
коштуватиме близько €100 для кож-
ної машини. Нині лише 0,7% автомо-
білів в європі обладнано такими сис-
темами. Крім цього, вони не можуть 
взаємодіяти з усіма європейськими 
центрами екстреної допомоги.

2010 року в євросоюзі сталося 
25 тис. значних аварії. І хоча є чітка 
тенденція до їх зменшення (2006-го 
було 40 тис. ДТП, до 2020 року цифру 
заплановано зменшити до 18 тис.), все 
ж Брюссель хоче різнобічного вирі-
шення проблеми зменшення фаталь-
них випадків на дорогах. Зокрема, че-
рез запровадження системи eCall. 

Система eCall допоможе рятувати життя
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ЄВРОінТеРВ’Ю

Чи було Європейську Бізнес 
Асоціа цію залучено якимось чином 
до процесу переговорів з Угоди про 
вільну торгівлю між ЄС і Україною?

– Формально ми, звісно, участі в пе-
реговорах не брали. Проте неофіційно 
багато спілкувалися з переговорною 
командою єврокомісії. Наголошували 
на тому, що турбує європейський бізнес 
в Україні, й продовжуємо це робити. 
Наш діалог з європейськими перего-
вірниками був надзвичайно прозорий і 
відкритий. Часто вони самі запитували, 
що турбує нас як представників євро-
пейського бізнесу в Україні. Ми зі свого 
боку цікавилися перебігом перемовин. 
Звісно, про всі деталі переговорного 
процесу нам не розповідали, але за-
гальна канва відома.

Українській стороні ми також пе-
редали пропозиції щодо того, що вва-
жаємо за необхідне відстоювати на 
переговорах. Але якихось активних 
консультацій у цьому випадку не вий-
шло, великої зацікавленості з боку 
українських переговірників ми не від-

чули. В цьому українські та європейські 
сторони відрізняються.

 Наскільки європейська сторона 
прислухається до вашої думки і по-
бажань?

– Поки що немає фінального тексту 
угоди, тому говорити про це рано. Пе-
реданий європейським і українським 
переговірникам список питань стосу-
ється митниці, оподаткування, імпор-
ту та експорту, сфери послуг, корупції, 
верховенства права тощо. Тобто всього 
того, що важливо і для європейських, 
і для українських підприємців. Думаю, 
що певні, базові для роботи бізнесу речі 
буде зафіксовано. Адже європейські 
чиновники самі часто наголошують на 
проблемах у згаданих сферах. Сподіва-
юся, все це знайде своє відображення в 
Угоді про асоціацію, частиною якої буде 
Угода про вільну торгівлю.

 
Дехто вважає, що ЗВТ стане для 

України „чарівною паличкою”
– Для України це не буде чарівною 

паличкою. Швидше потужним і про - 

г ресивним інструментом. Зона вільної 
торгівлі відкриє величезні можливос-
ті для українських виробників, екс-
портерів. Звісно, є певні ризики, адже 

Анна Дерев’янко:  
„Угода про вільну торгівлю 
буде потужним і прогресивним 
інструментом”
Перемовини щодо створення  
Зони вільної торгівлі між ЄС  
і Україною входять у фазу, коли 
сторонам потрібно досягати 
остаточного компромісу з низки 
питань, що залишилися. 
Про переговорний процес та його 
значення для українських підпри-
ємців „Євробюлетень” розмовляв 
із виконавчим директором Євро-
пейської Бізнес Асоціації України 
Анною Дерев’янко.

ДоВіДкА 
Європейська Бізнес Асоціація –  
це неприбуткова організація,  
що об’єднує понад 800 іноземних 
та вітчизняних компаній, які 
працюють в Україні. 
Її було створено 1999 року за 
ініціативою Європейської комісії, 
яка зацікавлена в підтримці 
європейського бізнесу та 
зміцненні двосторонніх зв’язків 
між ЄС та Україною. 

основною метою Асоціації 
є налагодження стосунків 
європейського бізнесу з пред-
ставниками української влади 
з огляду на потребу створення 
сприятливих умов ведення бізнесу 
та залучення прямих іноземних 
інвестицій в економіку країни.
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український бізнес повинен бути кон-
курентоспроможним. Якщо він не при-
стосується до нових реалій, не зможе 
перейти на вищий щабель розвитку, то 
користі від вільної торгівлі з європою 
не отримає.

Так уже сталося зі вступом до Світо-
вої організації торгівлі. Багато говори-
ли – от приєднаємося до СОТ і все змі-
ниться. Але насправді серйозних змін 
не сталося, хоча членство в організації 
надає можливості захисту своїх інтер-
есів та виходу на зовнішні ринки. 

Звісно, хтось має від членства в 
СОТ зиск, певна користь є. Та все ж пе-
реваг можна було б отримати набагато 
більше, якби серйозно працювали над 
покращенням інвестиційної прива-
бливості України.

Отож для ефективного викорис-
тання такого потужного інструменту, 
як Зона вільної торгівлі, існують пере-
думови. Насамперед необхідно зміни-
ти на краще ситуацію з корупцією, су-
дочинством. Інакше Угода про вільну 
торгівлю просто не працюватиме. Так, 
як це відбувається з багатьма гарними 
законами, які справді відповідають єв-
ропейським стандартам.

 
Наскільки український бізнес од-

ностайний у прагненні вільної тор-
гівлі з ЄС? Адже не секрет, що для 
багатьох бізнесменів в Україні голо-
вним „інструментом” є близькість 
до владних структур...

– Можливо, якась частина бізнесу 
й не надто прихильна до ідеї створен-
ня Зони вільної торгівлі з єС, проте 
серйозного спротиву переговорам не 
відчувається. Якщо і є нарікання чи 
ремствування, то насамперед через 
недостатню поінформованість щодо 
переваг вільної торгівлі з європою 
для України, зокрема для українського 
бізнесу. Йому треба більше цікавитися 
цим питанням і чіткіше артикулювати 
свої інтереси, а не намагатися блоку-
вати перемовини. Бо деструктивну по-
зицію відстояти дуже важко. 

Тобто серед українських бізнес-
менів має бути якась одностайність, 
консолідована позиція, вони мають 
вимагати від уряду врахування їхніх ін-
тересів під час переговорів. Вимагати 
бути почутими, поінформованими про 
перебіг перемовин, щоб мати змогу 
впливати на процес. Поки що цього не 
відбувається. Як на мене, лише вели-
кий бізнес розуміє переваги майбут-
ньої Зони вільної торгівлі. Наприклад, 
СКМ Ріната Ахметова активно долуча-
лася до вироблення позиції нашої асо-

ціації. Добре формулюють свої інтер-
еси й інші потужні структури.

Щодо відносин українського біз-
несу і влади, то вочевидь взнаки 
дається молодість нашої держави 
й незрілість суспільства. За своїми 
методами роботи з владою бізнес-
спільноти в Україні та європі помітно 
відрізняються. Скажімо, там малий 
і середній бізнес використовує для 
просування своїх інтере сів асоціації, 
подібні до нашої – тоді як в Україні да-
леко не всі компанії вважають це ді-
євим інструментом. Я не кажу за єБА 
– ми потужна організація, членами 
якої є понад 800 компаній. Та все ж в 
Україні далеко не весь бізнес працює 
таким чином, часто ті чи інші питання 
у відносинах із владними структура-
ми вирішуються іншими методами.

Переговори із ЗВТ вже ніби й руха-
ються до завершення, але все одно 
постійно лунають побоювання, 
що в якийсь момент все зірветься і 
угоду не підпишуть. Наскільки такі 
сумніви виправдані?

– Думаю, для будь-якої не залуче-
ної напряму до переговорів людини 
природно сумніватися щодо того, як і 
коли цей процес завершиться. У тому 
числі й для мене. Найкраща угода – 
це та, яка вже підписана й утілюється 
в життя. Знову ж, давайте згадаємо 
переговори зі вступу до СОТ: скільки 
разів вони нібито от-от завершува-
лися, але щось заважало поставити 
крапку. Не кажу, що саме так має бути 
і з перемовинами щодо ЗВТ, та все ж 
на тривалість процесу все ще можуть 
вплинути багато чинників. Тому дай 
Боже, щоб єС та Україна завершили їх 
в осяжному майбутньому й після цьо-
го успішно ратифікували.

Чи є серед питань, які ще зали-
шаються невирішеними, такі, що 
можуть заблокувати завершення 
переговорів?

– Нема такого питання, яке не мож-
на було б вирішити, якщо є бажання з 
обох сторін. За наявності політичної 
волі можна досягти компромісу з усіх 
пунктів, які поки що блокують підписан-
ня угоди. Наскільки мені відомо, обидві 
сторони йдуть на певні поступки. Але, 
знову ж, можливі й непередбачувані 
ситуації. Наприклад, на завершення 
роботи над Угодою з асоціації загалом 
й Угодою про вільну торгівлю зокрема 
можуть вплинути певні проблеми з де-
мократією в Україні. Отож прогнозува-
ти справді дуже важко. Мені здається, 

що останніми місяцями офіційні особи 
з обох сторін також утримуються від 
якихось більш-менш точних прогнозів.

Сподіватимемося, угоду таки 
парафують і підпишуть. Але чи ма-
тиме вона сенс, якщо в Україні не 
покращиться ситуація з корупцією, 
судовою системою та іншими ре-
чами, які ускладнюють життя під-
приємцям?

– Матиме. Вона буде потужним 
інструментом для вирішення цих пи-
тань. У рамках Угоди про асоціацію 
Україна матиме певні зобов’язання, 
у тому числі щодо поліпшення інвес-
тиційного клімату. Отож бізнес зможе 
використовувати це для того, аби ви-
магати від влади виконання своїх обі-
цянок, і з угодою матиме більше шан-
сів цього досягти. Тобто, скажімо, для 
єБА як для лобістів інтересів бізнесу 
набуття угодою чинності дуже допо-
магатиме в роботі. Так само більше 
можливостей буде для пресингу і з 
боку європейських структур. 

ЄВРОінТеРВ’Ю

Переговори про створення глибокої 
та всеосяжної Зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) між Україною та ЄС було роз-
почато18 лютого 2008 року – неза-
баром після підписання Протоколу 
про вступ України до СоТ. Вона буде 
невід’ємною частиною Угоди про 
асоціацію. 

ЗВТ покликана поглибити 
торговельно-інвестиційне 
співробітництво між Україною та 
ЄС через суттєву лібералізацію 
торгівлі, гармонізацію законодав-
ства, покращення захисту прав 
інтелектуальної власності та за-
гального бізнесового середовища. 
Передбачається, що завдяки угоді 
буде не лише усунено традиційні 
бар’єри у торгівлі, такі як тарифи, 
квоти чи митні процедури.  
Документ стосуватиметься 
також регуляторних відмінностей 
між Україною та ЄС. Тобто Угода 
про вільну торгівлю допомо-
же досягти достатнього рівня 
зближення у тому, що стосується 
регулюванням норм і стандартів, 
ветеринарних процедур тощо. 

ЗВТ повинна створити практич-
но такі ж умови для торгівлі між 
Україною та ЄС, що мають місце у 
торгівлі всередині Союзу. Резуль-
татом стане ширший доступ 
українського бізнесу до європейського 
ринку, збільшення обсягів 
європейських інвестицій в Україну.
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Яка ваша оцінка двох перших ро-
ків Східного партнерства?

– У певних колах Східне партнер-
ство вже стало брендом. Про нього 
знають, назва впізнавана, ініціатива є 
предметом дипломатичних та експерт-
них дискусій.

Водночас, якщо попросити назвати 
конкретні проекти Східного партнер-
ства або ж його реальні досягнення, 
то, мабуть, відповісти зможуть не біль-
ше кількох експертів у кожній із країн 
СП. Тобто практична складова суттє-
во відстає від бренда. Показово, що 
коли ввести слова „Східне партнерство 

Украї на” в пошукову систему Google, то 
в основному отримаємо інформацію 
про запуск цієї ініціативи у травні 2009 
року. Все, що було після того, великого 
розголосу й резонансу не отримало. 
Відповідно, дуже слабке уявлення про 
ініціативу в суспільстві.

Можливо, минуло надто мало 
часу для того, аби рапортувати про 
якісь конкретні досягнення?

– Можливо. Поки що Східне парт-
нерство більше нагадує фасад, за 
яким ще належить вибудувати бу-
динок. Мені здається, що однією з 

передумов ефективності ініціативи 
є спільне бачення державами євро-
союзу ступеня майбутньої інтеграції 
до нього країн-партнерів. Скажімо, 
співініціатори Східного партнерства 
Польща та Швеція, а також деякі краї-
ни Центрально-Східної європи мають 
одну точку зору на це, багато інших 
держав єС – іншу. Так, усі погоджу-
ються, що ініціатива не має стосунку 
до питання членства в євросоюзі. Тим 
не менше, ті ж Польща й Швеція десь 
підсвідомо вважають його своєрідни-
ми підготовчими курсами для цього. 
Інші ж не готові до такого бачення.

Для євросоюзу все очевидно. Він 
організував цю ініціативу, виділяє на 
неї кошти, надає партнерам можливість 
разом вирішувати спільні проблеми, 
водночас наближаючись до європи. єС 
пропонує гарні стимули у двосторон-
ньому вимірі: політичну асоціацію та 
глибоку економічну інтеграцію з тими 
країнами, які цього бажають і мають до-
сить волі виконати певні умови.

З боку держав-партнерів часто мож-
на почути певні нарікання або ж сумніви. 
Зокрема, скаржаться на досить незнач-
не фінансування. Можна посперечати-
ся щодо того, чи €600 млн у поточному 
багаторічному бюджеті єС є такою вже 
й малою сумою. Можливо, держави-

партнери не мусять дивитися на Східне 
партнерство лише як на якийсь банко-
мат. З їхнього боку головне – мати волю 
до здійснення реформ і до подальшого 
розвитку ініціативи. Видається, що саме 
цього інколи бракує.

Але навряд чи обом сторонами – і 
євросоюзу, і державам-партнерам – 
варто вже робити якісь висновки про 
успішність чи неуспішність ініціати-
ви. Цілком очевидно, що Східне парт-
нерство ще не набрало крейсерської 
швидкості. Тому природними є дискусії 
щодо подальшого розвитку ініціативи.

Не можна не погодитися з деяки-
ми з опитаних нами експертів – Східне 
партнерство потребує більшого інфор-

маційного забезпечення. Багато хто 
в Україні справді не знає про реальні 
справи, які відбуваються завдяки йому. 
А робиться досить багато. Приміром, 
лише в цьому номері журналу ви зна-
йдете кілька повідомлень про чергові 
заходи в рамках ініціативи. Тому питан-
ня, чому про них недостатньо знають 
навіть в експертному середовищі, зали-
шається відкритим.

У будь-яком уразі – те, що Східне 
партнерство є предметом для дискусій, 
уже добре. Якщо є дискусія – отже, є за-
цікавленість. Можна сподіватися, що 
після Варшавського саміту вона зросте 
ще більше. Принаймні це було би при-
родно і для єС, і для країн-партнерів. 

якщо є дискусія, то є й зацікавленість
У Варшаві 29–30 вересня 
відбудеть ся ІІ саміт Східного 
партнерства. Він стане доброю 
нагодою подискутувати про саму 
ініціативу та етапи її реалізації.
Ми ж робимо це в цьому номері 
журналу. Зокрема, надаючи слово 
експертам-міжнародникам,  
наводячи офіційну точку зору.  
Зі свого боку зауважимо,  
що нині є різне сприйняття  
Східного партнерства з боку  
ЄС та держав-партнерів.

Східне партнерство потребує 
переосмислення
Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук розмірковує про  
позитивні й негативні моменти імплементації ініціативи й висловлює свої  
думки щодо можливих коректив.
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Від кого більше залежить успіх 
ініціативи – від ЄС чи держав-парт-
нерів?

– Думаю, що від обох сторін. А осо-
бливо від тих держав-партнерів, які 
найбільше просунуті у відносинах із 
єС. Зокрема, від України. Бо ж якщо 
вона постійно заявлятиме, що Східне 
партнерство не становить для неї до-
даткової вартості, вигадуватиме фор-
мулу своєї участі в ініціативі як 5+1, то 
таким скептичним ставленням можуть 
бути інфіковані й інші країни. Скажімо, 
Грузія. Мені здається, що євросоюзу 
слід більше працювати з тими, хто ухва-
лює в Україні рішення, аби змінити їхнє 
ставлення до ініціативи. З другого боку, 
єС має запропонувати реальні стимули 
для країн-партнерів. Формула „Більше 
за більше”, яка є одним із принципів не-
давно переглянутої європейської полі-
тики сусідства, правильна. Та все ж тре-
ба, щоб оте „більше” в першому випадку 
було дуже привабливим.

Чи має Східне партнерство гео-
політичну цінність?

– Так, і дуже велику. Але має місце 
і парадокс: що успішнішим буде Схід-
не партнерство, то більше можуть за-
гостритися відносини між єС і Росією. 
Тому, можливо, деякі країни євросо-
юзу, які найбільше переймаються без-
хмарними відносинами між Брюсселем 
та Москвою, і влаштовує такий досить 
абстрактний вигляд Східного партнер-
ства. Звісно, всі в єС за демократичні 
трансформації в країнах-партнерах, 
їхнє наближення до Союзу – проте не 
всі хотіли б прямого зв’язку між цими 
змінами і Східним партнерством.

З другого боку, так само парадок-
сальну ситуацію ми спостерігаємо в 
деяких країнах-партнерах. Навіть ті, що 
мають досить напружені відносини з 
Росією, свідомо чи несвідомо копіюють 
у себе російську модель урядування, 

ведення політики тощо. є такі тенденції 
і в Україні. З одного боку ми декларуємо 
бажання створити з євросоюзом Зону 
вільної торгівлі і грати за європейськи-
ми правилами, а насправді граємо за 
правилами Росії чи її Митного союзу. На-
приклад, умови, в яких працює в Украї-
ні бізнес, нагадують ті, що є в країнах 
Митного союзу, а зовсім не євросоюзу. 
Хоча декларативно вибір зроблено на 
користь Зони вільної торгівлі з єС.

Два роки тому, коли Східне парт-
нерство було започатковане, Росія 
дуже нервувала, від неї було багато 
негативних коментарів. Москва ба-
чила в ініціативі якісь спроби ЄС по-
ширити свій сплив на цю частину 
пострадянського простору. Зараз 
Росія може вже розслабитися?

–  Так. Власне, вона розслабилася вже 
після першого року існування Східного 
партнерства. Часто російські дипломати 
казали: ми заспокоїлися вже після того, 
як побачили незначний обсяг фінансу-
вання ініціативи. Тобто в Москві вважа-
ють, що вплив можна здійснювати лише 
разом із великими фінансовими вливан-
нями.  І якщо єС не виділяє досить коштів 
на Східне партнерство, то закріпитися в 
регіоні він не зможе.

Але ЄС виділяє кошти і окрім фі-
нансування Східного партнерства – 
скажімо, в Україні це сотні мільйонів 
євро на реалізацію багатьох проек-
тів, інші різновиди допомоги.

– Так, усе це є. Можливо, тепер 
справді потрібно прив’язати обсяги до-
помоги до її результатів. Тобто втілюва-
ти формулу „Більше за більше” на всіх 
напрямах і рівнях.

одним із ноу-хау Східного парт-
нерства було проголошено багато-
сторонній вимір співпраці між його 
учасниками. Які справи з цим?

– Ця ідея Східного партнерства над-
звичайно приваблива й цінна. Адже ба-
гатосторонній рівень ініціативи означає, 
що формат спілкування між державами-
партнерами визначає саме євросоюз, 
а не Росія. Проте, як на мене, цей май-
данчик поки що теж не використовують 
сповна. Із власного досвіду можу ска-
зати, що ми маємо надзвичайно плідну 
співпрацю з аналітичними центрами 
євросоюзу. І дуже складно налагодити 
справді ефективне співробітництво з 
організаціями держав Східного парт-
нерства. Тобто все ж не вистачає моти-
вації для взаємодії в рамках ініціативи. 
Проходять форуми, конференції, але 
реально цей майданчик не запрацював. 
Можливо, у рамках багатостороннього 
виміру мають існувати кілька підрівнів. 
Адже, наприклад, перед Україною, Мол-
довою та Грузією постало багато схожих 
завдань – усі ці держави задекларували 
євроінтеграцію як найвищий зовніш-
ньополітичний пріоритет і так чи інакше 
просуваються в напрямку єС. Відчутно 
менше тем для спільних дій з неурядо-
вими структурами Білорусі чи Азербай-
джану – перед ними стоять зараз зовсім 
інші реалії та завдання. Звісно, я не хочу 
сказати, що нам не потрібно підтриму-
вати діалог і стосунки з громадянським 
суспільством цих країн. Проте існуван-
ня, в разі потреби, кількох майданчиків у 
рамках багатостороннього виміру Схід-
ного партнерства було б логічним.

Чи можна очікувати, що наступ-
ний саміт стане певною точкою по-
чатку „перезавантаження” Східно-
го партнерства?

– Я на це сподіваюся. Особливо вра-
ховуючи те, що саміт готує співініціатор 
Східного партнерства Польща, яка ще й 
головує нині в єС. Два роки реалізації 
ініціативи в будь-якому разі вимагають 
її переосмислення і євросоюзом, і краї-
нами-партнерами. 

потрібно більше конкретики  
і прозорості
Голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень  
Юлія Тищенко вважає, що інформації про реальні справи Східного  
партнерства поки що бракує.

Які проблеми ви бачите в реа-
лізації Східного партнерства, що 
варто підкоригувати?

– Про Східне партнерство досить 
багато говорять, але конкретних ре-

зультатів імплементації ініціативи 
поки що не видно. Думаю, на те є низ-
ка причин.

Можливо, бракує конкретних 
ідей та ініціатив. Зустрічі у вузь-

кому колі, конференції, засідання 
робочих груп – це все добре, але 
цього недостатньо. Скажімо, в рам-
ках енергетичної платформи можна 
було реалізовувати якісь проекти 
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– Ефективність Східного парт-
нерства залежить насамперед від 
того, чи досягне воно якихось цілей. 
Йдеться ж не просто про діалог між 
єС і країнами-партнерами – такий 
і без того триває вже 20 років. єв-
росоюз виділяє на Східне партнер-
ство певні кошти, обслуговує штат 
людей. Східні сусіди євросоюзу 
не є настільки нестабільними, аби 
утримувати ініціативу заради са-
мого лише діалогу. Аби до Східно-
го партнерства не втратили інтер-
есу європейські лідери, воно мусить 

прагнути реалізації поставлених 
цілей. У цьому контексті, я вважаю, 
дуже важливим укладення угод про 
асоціацію з Україною та Молдовою. 
Так само важливо, щоб держави-
партнери проводили якісь системні 
внутрішні зміни, підвищували рівень 
демократії, верховенства права, по-
ліпшували в себе інвестиційний клі-
мат. Щодо наступного саміту, то мені 
видається, що за нинішньої ситуації у 
державах-партнерах якихось різких 
змін у політиці Східного партнерства 
очікувати не слід. Навряд чи такі ста-

нуть результатом цієї зустрічі на най-
вищому рівні.

По-перше, триває процес над Юлі-
єю Тимошенко, яка до того ж перебу-
ває під арештом. Найімовірніше, це 
вплине на зміст ухваленої за його ре-
зультатами декларації.

По-друге, події в Лівії підійшли 
до кульмінації – повалення Каддафі. 
Тому, найімовірніше, європейські лі-
дери будуть більше сконцентрова-
ні на лівійському питанні, адже там 
може йтися про цілком нову політич-
ну конфігурацію. 

ініціатива існує не заради самого 
лише діалогу
Керівник відділу України, Молдови та Білорусі варшавського Центру  
європейських студій Марта Ярошевич говорить про ефективність Східного  
партнерства і про те, чи можна очікувати від наступного саміту „перезавантаження”.

щодо „розумної” енергетики, ціка-
вими могли би бути спільні дії щодо 
регіонального розвитку.

Може, для ефективнішої реаліза-
ції Східного партнерства бракує фі-
нансів. Принаймні є така думка.

У випадку України для втілення 
не лише проектів у рамках Східного 
партнерства, а й багатьох програм 
технічної допомоги єС у рамках дво-
сторонніх відносин не вистачає інсти-
туційної спроможності. Тобто якість 
державних інституцій не дозволяє 
реа лізовувати проекти ефективно.

Наступне – проекти, які реалізу-
ють у рамках Східного партнерства, 
й діяльність ініціативи в цілому по-
требують більшого розголосу, інфор-
маційного наповнення. Часто про те, 
що реально роблять у рамках ініціа-
тиви, мало відомо навіть експертам. 
А якщо й відомо, то важко зрозуміти, 
для чого це робиться і який резуль-
тат має на меті.

Зрештою, корисною була б актив-
ніша співпраця євросоюзу з грома-
дянським суспільством, бо зараз він 
більше взаємодіє з урядами. Звісно, 
певні речі відбуваються, функціонує 
Форум громадянського суспільства 
Східного партнерства. Однак цього 
недостатньо.

Наприклад, є в рамках Східно-
го партнерства Програма всеохо-
плюючої інституційної розбудови. 
Для України на її реалізацію виді-

лено понад 40 мільйонів євро. Вона 
мала розпочатися вже цього року. 
Підготовча робота, яку проводять 
Мін економіки та Головдержслужба, 
ведеться, але про неї замало інфор-
мації.  А програма ж стосується адмі-
ністративної реформи, інших речей, 
що потребують відкритої дискусії з 
експертним середовищем. Та нічого 
цього не відбувається. Прикро, що 
програма реалізується в рамках іні-
ціативи європейського Союзу, але 
без задіяння демократичних меха-
нізмів її втілення, широких консуль-
тацій.

Україна на офіційному рівні на-
магалася певним чином відсто-
ронитися від Східного партнер-
ства, наголошуючи винятково на 
двосторонніх відносинах й побою-
ючись, що Східне партнерство 
може завести їх кудись не туди. 
Наскільки раціональним є такий 
підхід?

– Двосторонні відносини з єС і 
Східне партнерство одне одному не 
заважають. Навпаки, за задумом ме-
ханізми Східного партнерства мають 
допомагати та доповнювати формат 
двосторонніх відносин, сприяти ви-
конанню заходів у рамках Порядку 
денного асоціації, програм із транс-
кордонного співробітництва. Звісно, 
взаємини України з євросоюзом у 
чомусь унікальні, порівняно з інши-

ми державами-партнерами. Проте 
ніщо не перешкоджає їй реалізо-
вувати ті ж сотні ініціатив у рамках 
технічної допомоги євросоюзу, яка 
є частиною двосторонніх відносин. 
Слід використовувати всі можли-
вості. Східне партнерство два роки 
тому декларувалося як додатковий 
механізм, який аж ніяк не є загрозою 
можливостям двосторонніх відно-
син країн-партнерів з єС. Як на мене, 
побоювання української сторони ви-
явилися марними.

Шість країн Східного партнер-
ства дуже різні за зовнішньополі-
тичними намірами і внутрішнім 
розвитком. Це є проблемою для 
реалізації ініціативи?

– Звісно, це виклик. Незважаючи 
на всі відомі проблеми, Україна чітко 
заявила про свої європейські праг-
нення. Хоча поки що більше розмов, 
аніж справ. Але зовсім інша ситуація, 
наприклад, з Азербайджаном і Вір-
менією. Кожна країна справді має 
свої внутрішні особливості. Але є 
ж певний спільний сегмент – пере-
хід від пострадянської дійсності до 
демократії. Загалом, поки що в рам-
ках Східного партнерства не було 
таких потужних і значимих багато-
сторонніх проектів, реалізація яких 
засвідчила б якісь реальні проблеми 
для ініціативи, спричинені різними 
ситуа ціями у країнах-партнерах. 



15ЄВРОБЮЛеТенЬ, №8-9, ВеРеСенЬ, 2011

ТеМА нОМеРA

Комісар єС з питань розширення 
та європейської політики сусідства 
Штефан Фюле та міністр закордонних 
справ України Костянтин Грищенко 
опублікували в кількох українських 
медіа спільну статтю. У ній, зокрема, 
йдеться і про Східне партнерство:

„Щодо Східного партнерства, то 
слід виділити дві головні ідеї, які на-
повнюють змістом це вікно можли-
востей.

Передусім, Східне партнерство 
покликане сприяти формуванню по-
літичної асоціації та поглибленню 
економічної інтеграції між європей-
ським Союзом і державами-партне-
рами. Політика Східного партнерства 
підтримуватиме політичні та соціаль-
но-економічні реформи в державах-
партнерах, сприяючи їхньому збли-
женню з єС.

євросоюз усвідомлює взаємні еко-
номічні переваги від нарощування 
обсягів торгівлі товарами і послуга-
ми, від збільшення обсягів інвестицій 
та подальшої економічної інтеграції 
до внутрішнього ринку єС. Тому він 
продовжує сприяти економічній ін-
теграції шляхом створення поглибле-
них і всеосяжних зон вільної торгівлі 
зі своїми партнерами. На цьому шля-
ху попереду йде Україна, яка разом 
з єС планує завершити переговори 
щодо Угоди про асоціацію, включно 
з поглибленою і всеосяжною Зоною 
вільної торгівлі, до запланованого на 
грудень 2011 року саміту Україна–єС.

Другою ключовою метою Східно-
го партнерства є покращення умов 
для безперешкодного пересування 
людей. Східне партнерство заохочу-
ватиме вільний рух громадян держав-
партнерів шляхом укладання угод 
про спрощення візового режиму та 

реадмісію. Крім того, єС, згідно із Гло-
бальним підходом до міграції, здій-
снюватиме поступові кроки у напрямі 
повної візової лібералізації для окре-
мих держав-партнерів. Цей процес 
здійснюватиметься на індивідуальній 
основі, за умови забезпечення вимог 
безпеки та належного рівня організа-
ції пересування громадян.

Що стосується безвізового діалогу 
з єС, то Україна належним чином до-
тримується своїх зобов’язань щодо 
виконання Плану дій з візової лібера-
лізації. Українська держава може слу-
гувати прикладом для інших східних 
партнерів, з урахуванням специфіки 
та прогресу кожної з країн у досяг-
ненні відповідних вимог”. 

Східне партнерство ґрунтується на двох ідеях

європейська Комісія повідоми-
ла 5 вересня про майбутній конкурс 
проектів для країн-учасниць Східного 
партнерства у рамках програми з тех-
нічної допомоги для регуляторів елек-
тронних комунікацій.

Метою є допомога в ухваленні та 
впровадженні такої законодавчо-право-
вої бази у сфері електронних комуніка-

цій та інформаційного суспільства, яка 
стимулювала б конкуренцію, була прива-
бливою з погляду розвитку інновацій та 
збільшення інвестицій. Також проект має 
на меті наблизити законодавство та нор-
ми країн-партнерів у сфері електрон них 
комунікацій до стандартів єС.

Орієнтовний загальний бюджет 
проекту – €1 млн. 

конкурс проектів у рамках Східного партнерства

ХРоНологіЯ ПоДій

Травень, 2008 – на засіданні Ради ЄС  
Польща та Швеція виступили з 
ініціативою створення Східного 
партнерства.

Червень, 2008 – Європейська Рада 
підтримала ініціативу.

3 грудня, 2008 – Європейська комісія 
оприлюднила повідомлення „Східне 
партнерство”.

20 березня, 2009 – Рада ЄС остаточ-
но затвердила ініціативу.

7 травня, 2009 – офіційний старт 
Східному партнерству дали на уста-
новчому саміті, що відбувся у Празі.

Стежте за подальшою інформацією на сайті ENPI-Info: http://www.enpi-info.eu/indexeast.php
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євросоюз не зриватиме перегово-
ри з Угоди про асоціацію через кримі-
нальну справу та арешт екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко. Про це, як повідомив 
УНІАН, заявив глава польського МЗС 
Радослав Сікорський (на фото) після 
неформального засідання міністрів за-
кордонних справ країн єС. 

– Українська опозиція та, особливо, 
колишня глава уряду Юлія Тимошен-
ко говорять дуже чітко, що не треба ці 

переговори робити заручниками полі-
тичної ситуації в Києві, – нагадав він. – 
Тому тут ми згодні з опозицією: поки ще 
не мали місце радикальні факти, пере-
говори можуть тривати.

Подібну думку висловила й Високий 
представник єС із закордонних справ 
та безпекової політики Кетрін Ештон: 

– Нас турбує процес над Юлією 
Тимо шенко. Але ми хочемо продовжу-
вати переговори з Києвом. 

Голова Представництва євросо-
юзу в Україні Жозе Мануел Тейшей-
ра дав інтерв’ю тижневику „Деловая 
столица”, яке було опубліковано 5 ве-
ресня. Зокрема, під час бесіди посол 
прокоментував:. Заяви президента Януковича 
щодо незмінності європейського 
курсу України.

– європейський Союз вітає відда-
ність президента інтеграції в єС. Але 
хотів би бачити, що ця відданість про-
являється в Україні в конкретних спра-
вах. Ми стурбовані з приводу розвитку 
демократії, дотримання прав людини 
та верховенства права, бізнесу та інвес-
тиційного клімату. Нині якогось види-
мого прогресу у відповідних реформах 
не помітно, спостерігається рух назад.. кримінальні справи проти 
представників опозиції і Угода про 
асоціацію.

– єС неодноразово висловлював 
стурбованість порушенням кримі-
нальних справ проти Юлії Тимошенко 
та інших провідних членів її уряду. є 
побоювання, що ці справи політично 
вмотивовані, і це справді може впли-
нути на наші відносини.

Що стосується переговорів з Угоди 
про асоціацію, то єС має намір про-
довжити їх заради майбутнього укра-
їнського народу... Після закінчення 
переговорів розпочнеться процес під-
писання і ратифікації угоди європей-
ським парламентом і всіма країнами-
членами єС. Якщо повага до цінностей 
євросоюзу в Україні зменшуватиметь-
ся, то це може спричинити негативний 
вплив на завершення процесу. Відпо-
відно, асоціація України з єС опинить-
ся під загрозою.. Що важливіше для ЄС: політи-
ка чи економіка?

– Політичні фактори справді є жит-
тєво важливими для подальшої робо-
ти над процесом асоціації. Вони важ-
ливіші за економічні успіхи. Відданість 
цінностям єС є обов’язковою умовою 
інтеграції до нього України. Ми не ві-
римо у сталий економічний успіх без 
демократії, дотримання прав людини 
та верховенства права. Це підтвердже-
но досвідом усіх європейських країн, 
а також найуспішніших держав світу з 
точки зору їх добробуту та людського 
розвитку.. Про майбутні парламентські 
вибори...

– Брюссель уважно стежить за під-
готовкою виборчого законодавства 
для наступних парламентських ви-
борів. Ми нагадували нашим партне-
рам в Україні, що вони взяли на себе 
зобов’язання, у тому числі і в рамках 
підписаного 2009 року Порядку ден-
ного асоціації, ухвалити Виборчий 
кодекс, який визначить виборче за-
конодавство для наступних виборів. 
Це посилило б виборчий процес і 
збільшило б довіру суспільства. В лис-
топаді 2010 року Президент Януко-
вич попросив допомоги в єС з метою 

розробити такий кодекс. Ще з квітня 
2008 року євросоюз за підтримки 
Швеції, Канади та Ірландії фінансує 
проект, який реалізує ОБСє і який має 
на меті допомогти розробити цей за-
конопроект (фінансування з боку єС 
становить €3,5 млн). Кодекс було по-
дано на розгляд Венеціанської комісії 
та Верховної Ради. Незалежні експер-
ти оцінюють законопроект як прий-
нятний і як крок у правильному на-
прямку. Після місцевих виборів торік 
президент Янукович заявив, що Ви-
борчий кодекс буде ухвально з метою 
уникнути повторення низки недоліків 
тих виборів.

Однак згодом розроблений за до-
помогою єС кодекс було знято з роз-
гляду, і процес ухвалення закону для 
наступних парламентських виборів 
розпочався заново. єС, а також США 
постійно висловлюють своє занепо-
коєння з приводу недостатньої участі 
всіх зацікавлених сторін (політичних 
партій, громадянського суспільства) у 
цьому процесі, а також щодо того, що 
таким чином виборча система фактич-
но нав’язується.

Наближення до виборів наступно-
го року без надання українському сус-
пільству гарантій довіри до виборчого 
процесу може викликати серйозну 
реакцію Брюсселя та інших європей-
ських столиць.. ...і можливу неучасть у них Юлії 
Тимошенко.

– Недопущення до парламентських 
виборів наступного року найпопу-
лярнішого опозиційного політика (що 
програв минулі президентські вибори 
з дуже незначним відставанням), а та-
кож, можливо, й інших учасників вибо-
рів, уже поставить під сумнів достовір-
ність їхніх результатів. 

 „ми не віримо у сталий економічний успіх без демократії”

ЄС прагне продовжувати переговори

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА
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У серпні Голова Представництва єв-
росоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра двічі відвідав Сева стополь. 
Обидва візити значною мірою були 
присвячені морській тематиці.

Зокрема, під час перебування в 
Севастополі на початку місяця Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра відвідав штаб 
українського флоту, де зустрівся з ко-
мандувачем Військово-Морських Сил 
України адміралом Віктором Максимо-
вим. Він висловив готовність надава-
ти посильну допомогу для зміцнення 
дружніх стосунків між українськими 
військовими моряками та їхніми коле-
гами з флотів країн єС.

– Україна є морською державою, – 
підкреслив посол, який свого часу за-
кінчив Військово-морську академію і 
служив у ВМС Португалії. – І мені при-
ємно відзначити, що нинішні військові 
моряки, підтримуючи давні козацькі 
традиції, продовжують боронити про-
стори Чорного моря.

Під час розмови йшлося про участь 
ВМС України в міжнародних навчан-
нях та гуманітарних операціях, а та-
кож про розвиток системи підготовки 
офіцерських кадрів для українського 
флоту. Його командувач адмірал Вік-
тор Максимов зауважив:

– Україна рухається в напрямку єв-
росоюзу й докладає для цього чимало 
зусиль. Свій внесок роблять і україн-
ські Військово-Морські Сили. Так, у 
липні на чергування у складі багато-
національної тактичної групи євро-
пейського Союзу HELBROC заступила 
рота морської піхоти Центру військ бе-
регової оборони. Крім того, до участі 
в операції єС з боротьби з піратством 

„Аталанта” готуються чотири пілоти 
та літак Сакської морської авіаційної 
бригади українського флоту.

Голова Представництва єС також 
відвідав флагман ВМС України фрегат 
„Гетьман Сагайдачний”, оглянув істо-
ричні та визначні місця Севастополя. 

Під час візиту йшлося і про реалі-
зацію програми з підтримки спільної 
ініціативи зі співробітництва у Криму, в 
рамках якої євросоюз прагне передати 
регіону свій досвід та знання у сфері роз-
витку туризму. Планується, зокрема, що 
єС виділить €5 млн на розвиток турис-
тичної сфери автономії й стільки ж на 
розвиток соціальних об’єктів. Ще €2 млн 
буде надано на залучення іноземних ін-
вестицій в економіку Севастополя.

Питання реалізації програми Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра обговорив на 
зустрічі з першим заступником голови 
Ради міністрів Криму Павлом Бурлако-
вим. Під час спілкування з журналіста-
ми після неї він зазначив:

– У рамках цього проекту ми маємо 
намір залучити досвід і знання єС, по-
ділитися ними з вами й сподіваємося, 
що це призведе до підвищення стан-
дартів туризму в Криму, досягнення у 
цій сфері рівня, відповідного вищим 
європейським та загальним світовим 
стандартам.

Посол додав, що в результаті реалі-
зації програми Крим стане важливим 
туристичним напрямком на карті єв-
ропи та світу. Проте, наголосив Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра, для успіху 
в цьому „потрібна певна допомога з 
боку центральних українських органів 
влади, передача Криму певної частини 
повноважень і ухвалення важливих рі-

шень, які стосуються нормативно-пра-
вової сфери. Лише тоді проект матиме 
відповідні результати”.

А 26 серпня Жозе Мануел Пінту Тей-
шейра разом із послом Італії в Україні 
П’єтро Джованні Доннічі побував у Се-
вастополі з нагоди дружнього візиту 
до міста корабля ВМС Італійської Рес-
публіки, вітрильника „Америґо Веспуч-
чі”. Це унікальне навчальне судно, на 
якому тренуються курсанти Військо-
во-морської академії Ліворно – освою-
ють такелаж, навігацію, непросту ві-
трильну справу. Після огляду корабля 
його екіпаж, дипломати й керівники 
міста взяли участь у покладанні вінків 
та квітів до італійського меморіа лу на 
горі Гасфорта та меморіального комп-
лексу на Сапун-горі. 

посол Європейського Союзу відвідав Севастополь

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА

Україна заявила про свою готов-
ність приєднатися до третього енерге-
тичного пакета єС.

– Ми підтвердили, що віддані на-
шій участі в Енергетичному співтова-
ристві й готові розглянути імплемен-
тацію Україною нових енергетичних 
стандартів за відповідних умов, тобто 
перехідних періодів, фінансової допо-
моги, – заявив у Брюсселі директор де-
партаменту європейського Союзу МЗС 
України Василь Філіпчук. – Ми вважає-
мо, що енергетичний пакет є кроком у 

правильному напрямку. Лібералізація 
енергетичного ринку корисна для всіх.

Третій енергетичний пакет склада-
ється з п’яти законодавчих актів єС. 
Ними засновано Агентство з питань 
співробітництва регуляторів у сфері 
енергетики, виписано умови досту-
пу до мереж транскордонних обмінів 
електроенергією та до мереж тран-
спортування природного газу, понов-
лено спільні правила для внутрішніх 
ринків електроенергії та газу. Метою 
є забезпечити для громадян можли-

вості скористатися перевагами прозо-
рого та конкурентного енергоринку. 
Зокрема, завдяки вільному вибору 
енергопостачальників та більш конку-
рентним цінам. 

Нові правила передбачають також 
відокремлення функцій підприємств 
з видобування та продажу енергоре-
сурсів від функцій транспортування. 
Для України це означатиме реформу 
компанії „Нафтогаз України”, яка нині 
поєднує функції продавця і транспор-
тера енергоносіїв. 

Україна планує приєднатися до третього енергопакету

Зустріч Голови Представництва ЄС  
в Україні, Посла Жозе Мануела Пінту  
Тейшейри та першого заступника голови 
Ради міністрів Криму Павла Бурлакова
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Улітку в Брюсселі та Люксембурзі з 
освітнім візитом побували координато-
ри Інформаційних центрів євросоюзу в 
Україні. Поїздка відбулася в рамках фі-
нансованого Представництвом єС про-
екту „Підтримка Інформаційних центрів 
єС в Україні”. Участь у ній взяли 11 пред-
ставників Інформцентрів єС.

– Плануючи візит, ми керувалися 
принципом „краще один раз побачити, 
ніж багато разів почути”, – каже коорди-

натор проекту з боку Представництва 
єС Ірина Стаднійчук. – Адже практич-
ний досвід надзвичайно корисний. Ми 
прагнули, щоб учасники познайоми-
лися з євросоюзом зсередини, поспіл-
кувалися з європейськими колегами, 
краще зрозуміли механізми роботи 
єС та нинішній стан його відносин із 
Україною, отримали нові навички для 
щоденної роботи з українськими гро-
мадянами.

У рамках дводенної програми ко-
ординатори Інформцентрів відвідали 
Офіс публікацій єС, Центру доставок єС 
у Гасперіхті (Люксембург), з підземних 
коридорів якого щодня розсилають ти-
сячі офіційних документів євросоюзу. 
У Брюсселі вони побували в Бібліотеці 
європейської Комісії та прес-центрі єС. 
Під час численних лекцій фахівці єС 
розповіли візитерам, як користувачі 
з України можуть отримати книжку із 
книгосховища Бібліотеки єС, як знай-
ти потрібну книжку чи брошуру та за-
мовити її через офіційний сайт єС EU 
Bookshop та про багато інших потріб-
них у їхній роботі речей.

– Ці лекції значно розширили мої 
знання про можливості співпраці та 
спільної роботи інформаційних цен-
трів єС в європі. Відвідування європей-
ських інституцій дало краще уявлення 
про структуру євросоюзу, – зазначає 
одна з учасниць освітнього туру Вікто-
рія Струтинська, координатор Інфор-
маційного центру єС при Національній 
академії державного управління при 
Президентові України. – Отож отримані 
знання стануть корисними не лише для 
мене як координатора Інформцентру, а 
й для слухачів, викладачів, науковців та 
працівників нашої академії. 

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА

координатори інформцентрів ЄС в Україні відвідали 
Брюссель і люксембург 

Національна академія державного управління 
при Президентові України
03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
4-й поверх, ауд. 401
тел. (044) 455 67 27
e-mail: vic_str@ukr.net 

Інститут міжнародних відносин Київського на-
ціонального університету ім. Т. Шевченка 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
1-й поверх, бібліотека
тел. (044) 481 44 11, 481 44 42 
e-mail: eui.iir@gmail.com

Інститут міжнародних відносин  
Національного авіаційного університету 
03061, м. Київ, просп. Відрадний, 4
корпус 7, бібліотека 
тел. (044) 406 76 80
e-mail: zakreva_vitaliya@mail.ru 

Дніпропетровський національний університет  
ім. Олеся Гончара 
49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8
бібліотека
тел. (056) 374 98 31 
e-mail: librarydnu@gmail.com 

Тернопільський національний економічний 
університет 
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
корпус 1, бібліотека
тел. (0352) 47 50 63 
e-mail:presa@tane.edu.ua 

Херсонський державний університет 
73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 2
тел. (0552) 32 67 41,  
факс: (0552) 32 67 85 
e-mail: spivakovska@ksu.ks.ua 

Чернівецький національний університет  
ім. Юрія Федьковича 
58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23
2-й поверх, бібліотека
тел. (0372) 58 47 68 
e-mail: o.shylyuk@chnu.edu.ua 

Волинський національний університет  
ім. Лесі Українки 
43021, м. Луцьк, вул. Вінниченка, 30а
бібліотека факультету міжнародних відносин
тел. (0322) 44038
e-mail: aboyar@rambler.ru 

Харківський національний  
економічний університет 
61001, м. Харків, просп. Леніна, 9а
науково-бібліотечний корпус, ауд. 309
тел. (057) 758 77 22, 758 77 13 
e-mail: library@ksue.edu.ua 

Таврійський національний університет  
ім. В.І. Вернадського 
95007, м. Сімферополь, просп. Вернадського, 4
корпус А, бібліотека
тел. (066) 507 10 28 
e-mail: library@crimea.edu 

Севастопольський національний  
технічний університет 
99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 29
бібліотека, кімн. 403
тел. (0692) 43 50 57 
e-mail: library@sevgtu.sebastopol.ua

Українська академія банківської справи
40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1
наукова бібліотека
тел. (0542) 61 91 96, факс: 61 93 36
e-mail: petryna@academy.sumy.ua

інформаційні центри Європейського Союзу поширюють інформацію про ЄС та його політику, надають допомо-
гу університетам та дослідницьким центрам у навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань 
європейської інтеграції, а також сприяють участі студентів у дебатах з європейських питань. 
нині в Україні діють 12 інформаційних центрів Європейського Союзу в усіх регіонах країни
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Низка українських вищих навчаль-
них закладів увійшла до двох консор-
ціумів, які стали цьогорічними пере-
можцями компонента „Партнерство” 
програми єС „Еразмус Мундус”. Україна 
бере у них участь разом із двома інши-
ми країнами Східного партнерства – 
Білоруссю та Молдовою.

Один із консорціумів очолює уні-
верситет Турку (Фінляндія). Крім ньо-
го, до об’єднання увійшли виші Греції, 
Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Поль-
щі, Португалії та Франції, три універ-
ситети з Білорусі, два з Молдови та 
аж шість українських. Це Дніпропе-
тровський національний університет 
ім. О. Гончара, Національний універси-
тет ім. І. Франка (Львів), Одеський наці-
ональний університет ім. І. Мечникова, 
Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка, Таврійський націо-
нальний університет ім. В. Вернадсько-
го (Сімферополь), Харківський націо-
нальний університет ім. В. Каразіна.

Лідер другого консорціуму – Уні-
верситет Олександру Іоана Кузи 
(м. Іасі, Румунія). Його учасниками є 
чотири українські ВНЗ: Національний 
педагогічний університет ім. М. Дра-
гоманова, Національний технічний 
університет „Київський політехнічний 
інститут”, Національний університет 
„Києво-Могилянська академія” та Чер-
нівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича; два університети з 
Білорусі та три з Молдови, а також сім 

вищих навчальних закладів з Австрії, 
Бельгії, Іспанії, Німеччини, Нідерлан-
дів та Польщі.

Тож протягом наступних чотирьох 
років учасниками програм академіч-
ної мобільності стануть 178 представ-
ників українських вишів – бакалаври 
й магістри, аспіранти, докторанти, ви-
кладачі. Усього від Білорусі, Молдови 
та України буде 390 учасників. З друго-
го боку, 90 студентів, викладачів, адмі-
ністративних працівників престижних 
європейських університетів навчати-
муться чи стажуватимуться в одній із 
трьох країн Східного партнерства. 

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА

київ прийматиме представницьку конференцію
На початку грудня в Києві відбу-

деться міжнародна конференція „Тем-
пус та Еразмус Мундус – можливості 
для Східного партнерства”. Участь у 
ній візьмуть понад 300 осіб. Це науко-
во-педагогічний та адміністративний 
персонал вищих навчальних закладів 
євросоюзу та країн Східного партнер-
ства, представники національних Тем-
пус-офісів та представництв єС й інші 
зацікавлені особи.

Учасники заходу ознайомляться 
з концепцією та компонентами двох 
прог рам, отримають інформацію щодо 
підготовки аплікаційних форм, зможуть 
поспілкуватися між собою та домовити-

ся про створення нових партнерств. У 
рамках конференції відбудеться низка 
семінарів на теми вищої освіти та здат-
ності до працевлаштування, „припливу 
мізків”, підготовки якісної проектної 
заявки, створення та діяльності міжна-
родних консорціумів, мобільності сту-
дентів та викладачів

Відповідно, згодом учасники захо-
ду самі зможуть інформувати широку 
аудиторію про можливості освітньої 
мобільності для студентства та науко-
во-викладацького персоналу. Тож очі-
кується, що результатом заходу стане 
розробка якісних проектних заявок 
щодо участі в нових конкурсах і збіль-

шення кількості закладів-учасників 
проектів з віддалених регіонів країн-
учасниць. 

Українські університети – серед переможців „еразмус мундус”

Докладніше про результати цьогорічного конкурсу програми „Еразмус Мундус” можна дізнатися на сайті:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/results_en.php

„Еразмус Мундус” – це освітня 
програма ЄС, спрямована на 
активізацію міжнародного 
співробітництва та підвищення 
мобільності серед студентів, 
викладачів, науковців європейських 
університетів та вищих навчаль-
них закладів третіх країн. Програма 
має три компоненти, або ж напря-
ми: спільні курси і програми „Еразмус 
Мундус”; партнерство „Еразмус 
Мундус”; пропагування європейської 
освіти та міжнародного 
співробітництва в освіті.
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2010 року громадянам України ви-
дали 1, 227 млн в’їздних віз до країн єС. 
Це приблизно на 100 тис. більше, ніж 
2009 року, і становить 9,13% усіх віз, 
виданих державами євросоюзу у світі. 
Минулорічну візову статистику опри-
люднила у вересні єврокомісія.

Рівень відмов українцям у візі стано-
вив 3,43%. За цим показником Україна 
впритул наблизилася до „безпечного” 
рівня у 3%, який вважається в єС одним 
із важливих критеріїв, що впливає на 
рішення щодо скасування віз. Водно-

час зберігаються істотні відмінності між 
різними консульствами країн єС – від 
менш ніж 1% до 11% відмов.

Україна за кількістю виданих єв-
ропейських віз перебуває на другому 
місці в світі. Найбільше ж їх отримали 
громадяни Росії – близько 4,5 млн, що 
становить 33,7% від усіх минулорічних 
віз єС. Рівень відмов росіянам дуже 
низький – 1,24%.

На третьому місці – Китай: близько 
900 тис. європейських віз, або 6,46%.  
Рівень відмов – 4,8%. 

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА

кількість виданих українцям віз зростає

Наприкінці серпня в Києві відбувся 
дводенний тренінг з метою посилен-
ня потенціалу українських тренерів 
для підвищення участі українських 
організацій у VII рамковій програмі 
єС з розвитку наукових досліджень і 
технологій (РП7).

Раніше спільним рішенням На-
ціональної академії наук України та 

Агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації було створено ме-
режу національних тематичних кон-
тактних пунктів. Нині Міністерство 
освіти, науки, молоді та спорту визна-
чилося з вищими навчальними закла-
дами, на базі яких створять додаткові 
національні тематичні контактні пунк-
ти (НКП). Тож головною метою тренін-
гу було забезпечення представників 
цих пунктів сучасною технікою прове-
дення тренінгів для їхньої майбутньої 
діяльності. Вона полягатиме в наданні 
інформації українським організаціям, 
що бажають брати участь у VII рамко-
вій програмі єС з розвитку наукових 
досліджень і технологій.

Організатором тренінгу був фі-
нансований єС проект „Спільний 
офіс підтримки інтеграції України до 
європейського дослідницького про-

стору” (JSO-ERA). Тренінгову прог-
раму розробила угорська науко-
во-технічна фундація TETALAP. Вона 
складається з 21 модуля, метою яких 
є надання інформації щодо головних 
аспектів, пов’язаних з РП7. Кожен 
модуль включає презентації та прак-
тичні заняття. На тренінгу було від-
працьовано 11 модулів тренінгової 
програми. 

– Цей тренінг був завершальним 
із проведених нами й присвячених 
участі в РП7. Наш проект закінчуєть-
ся у грудні цього року. Сподіваємося, 
що надана інформація та передані 
знання будуть активно використову-
ватися національними контактними 
пунктами в майбутньому, – сказала 
„євробюлетеню” експерт з питань ко-
мунікацій проекту JSO-ERA Тетяна Де-
ревянкіна. 

проект JSO-ERa провів завершальний тренінг

У київському видавництві „Наука” 
вийшли друком дві книжки, присвя-
чені історії й актуальним проблемам 
євросоюзу: „європейський Союз і сві-
това політика: консенсус і розбіжності” 
за редакцією Ендрю Гембла та Девіда 
Лейна та „європа від 1980 року” Івана 
Беренда. Їх видано за підтримки єв-
ропейської програми Міжнародного 
фонду „Відродження”. 

У книжці „європейський Союз і сві-
това політика” йдеться про проблеми 
зовнішньої політики єС, його потен-
ціал як нової наддержави, розбіжнос-
ті у ставленні до євроінтеграції між 

елітами та суспільствами всередині 
країн – членів євросоюзу, невирішені 
питання спільної соціальної та куль-
турної політики. 

У книжці „європа від 1980 року” ви-
світлено історію економічної, соціаль-
ної, політичної та культурної транс-
формації європи під час перехідного 
періоду від холодної війни до європей-
ського Союзу. Особливу увагу приділе-
но впливу, який справило руйнування 
комуністичної системи на всі аспекти 
життя в європі, посиленню процесу єв-
ропейської інтеграції, глобалізації, роз-
ширенню європейського Союзу. 

нові книжки про Євросоюз
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Представництво євросоюзу в 
Украї ні провело інформаційну зустріч, 
присвячену конкурсам нових проек-
тів: „Недержавні структури і органи 
місцевої влади в діяльності з розвитку: 
проекти в країнах-партнерах, Україна” 
та „європейський інструмент з питань 
демократії та прав людини: схема під-
тримки місцевих ініціатив в Україні”.

Метою першої програми є під-
тримка ініціатив, які запропоновані 
чи виконуються організаціями гро-
мадянського суспільства та орга-
нами місцевої і децентралізованої 
влади з країн єС та країн-партнерів 
у сфері розвитку. Кінцевий термін 

подачі конкурсних пропозицій – 
30 вересня.

Конкурс „європейський інструмент 
з питань демократії та прав людини: 
схема підтримки місцевих ініціатив в 
Україні” має на меті сприяння розви-
тку та консолідації демократії, верхо-
венства права, дотримання прав лю-
дини та основних свобод відповідно 
до зовнішньої політики єС. Подавати 
пропозиції на нього можна до 10 жов-
тня. Загальний бюджет цієї програми 
становить €1,2 млн, а мінімальний роз-
мір гранту – €10 тис. Це уможливить 
реалізацію проектів, тривалість яких 
1–3 роки, невеликими організаціями. 

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА

В Інтернеті з’явилася онлайн-гра, 
покликана привернути увагу до пи-
тання домашнього насильства. Її було 
розроблено в рамках інформаційної 
кампанії „Залишайся людиною”, яку фі-
нансує європейський Союз.

Гра доступна в соціальних мережах 
„ВКонтакті” та Facebook. Розрахова-
на на підлітків. У ній ідеться про різні 
віртуальні ситуації, пов’язані з насиль-
ством, де учасники повинні обрати 
найбільш доцільний спосіб поведінки. 
Отак у розважальній формі людей спо-
нукають замислитися над питанням 
насильства в своєму житті та довкола, 
стимулювати позитивну поведінку в 
реальному світі.

Усі охочі можуть долучитися до гри 
в соціальних мережах через веб-сайт 
http://game.vsirivni.com.ua/game 
шляхом реєстрації на ньому або ви-
користовуючи свої профілі „ВКонтакті” 
та Facebook. Під час гри учасники оби-
рають тип поведінки для вирішення 
конфліктних ситуацій і, залежно від ви-
бору, набирають бали. Кожен гравець, 
який пройшов гру до кінця, отримає 
заохочувальний приз. А 100 тих, що 
наберуть найбільшу кількість балів, 
матимуть у подарунок карту пам’яті у 
вигляді браслета.

– Незважаючи на свою привабливу 
та розважальну концепцію, гра несе 
дуже серйозний сигнал: завжди є аль-
тернатива насильству або примиренню 
з ним, – зазначив керівник проекту єС 

триває реєстрація на конкурс проектів

онлайн-гра спонукає до нетерпимості щодо насильства

„Права жінок та дітей – комунікаційний 
компонент” Рік Флінт. – Гравці можуть 
взяти на себе роль свідка, агресора чи 
жертви в кількох віртуальних ситуаціях, 
пов’язаних з насильством. І в кожному 
випадку їм доведеться обирати, яким 
чином поводитися. Це не лише змушує 
замислюватися над проб лемою на-
сильства, а й підкаже, яким чином ви як 
людина зможете впливати в реальному 
житті на зменшення рівня насильства й 
вирішення конфліктів.

– Наприклад, в одному зі сцена-
ріїв вечірні посиденьки друзів вили-
ваються у бійку, свідком якої стає ма-
ленька дитина. Гравець має вирішити 
конфлікт таким чином, щоб дитина не 

постраждала психологічно. Це надає 
молоді гарну можливість поміркувати 
про свою поведінку, а сама гра є по-
тужним просвітницьким та освітнім ін-
струментом, – пояснив розробник гри 
Максим Проценко.

Ця онлайн-гра є елементом масш-
табної національної кампанії проти 
насильства „Залишайся людиною”, яку 
проводить проект єС „Права жінок та ді-
тей – комунікаційний компонент”. Вона 
націлена на руйнування стіни мовчан-
ня навколо цього явища. Протягом літа 
мережа з понад 300 волонтерів розпо-
всюдила в Україні 500 тис. малинових 
браслетів – символів кампанії. Відбува-
лися медіа- та рекламні заходи. 

Більше інформації можна отримати на сайті Представництва Євросоюзу в Україні:  
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm (розділ „Можливості фінансування”).
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Належне інформування суспільства 
про процес євроінтеграції є надзвичай-
но важливим для її успіху. Бо ж лише 
коли люди розуміють що і для чого 
робиться, вони це підтримуватимуть 
та братимуть в цьому участь. А євроін-
теграція – це справа не лише уряду чи 
парламенту, а кожного громадянина.

Тому цілком логічно, що в Україні є 
Державна цільова програма інформу-
вання суспільства з питань європей-
ської інтеграції на 2008–2011 роки. 
І дещо нелогічно те, як ця програма 
реалізується. Принаймні такий висно-
вок випливає з опублікованої у газеті 
„День” статті Павла Коста, який дослід-
жував питання. Ось деякі зі зроблених 
автором висновків:

„По-перше, шокує рівень недофі-
нансування програми: із запланова-
них на 2010 рік 13,4 млн грн із держ-
бюджету виділено лише мільйон. 2011 
року співвідношення ще красномовні-
ше: 15,6 млн грн до 22,8 тис. грн. Однак 
слід віддати належне – паралельно на 
„створення та функціонування украї-
номовної версії міжнародного каналу 
Euronews” передбачено 15 млн грн. 
Власне, намагання, пов’язані із запус-
ком каналу, слід назвати єдиним ре-
альним і позитивним кроком Києва в 
напрямі покращення інформаційного 
поля навколо інтеграції України з єС. 

Не слід забувати, що українська версія 
Euronews буде експериментом – одна 
редакція знаходитиметься в Ліоні, а 
друга – у Києві, і канал матиме свій ав-
тономний український блок. Деякі екс-
перти звертають увагу на те, що тен-
денції зі свободою слова над Дніпром 
змушують задуматися над іншими мо-
тивами фінансування каналу. Якщо ці 
теорії знайдуть підтвердження, проект 
українського Euronews може заверши-
тися немалим скандалом.

Ресурси, які витрачає Україна на 
інформування громадян, приблизно 
у двадцять разів менші за гроші, які 
витрачала, наприклад, Польща, коли 
претендувала на членство в єС. Водно-
час у 2000–2003 роках Польща отри-
мала на популяризацію європейської 
інтеграції від єврокомісії €1,28 млн. На 
жаль, Київ такої допомоги поки що по-
збавлений.

По-друге, досі не забезпечено адек-
ватної інституційної бази. Виконавцем 
програми визначено Держкомітет з 
питань телебачення і радіомовлення. 
Лише недавно в його Департаменті ін-
формаційної політики було створено 
Відділ інтеграції в європейський ін-
формаційний простір. Навряд чи мож-
ливості такої структури відповідають 
інформаційним викликам інтеграції з 
єС. Статус іншого органу, який потен-

ційно міг би реалізувати програму – 
Координаційного бюро європейської 
інтеграції (структурний підрозділ Се-
кретаріату КМУ), також не вражає.

По-третє, не бракує помилок, 
пов’язаних із методологічним підхо-
дом. Ключовою є відсутність співпраці 
з комерційними ЗМІ, особливо теле-
каналами, які користуються набагато 
більшою популярністю від державних. 
Таким чином, основний інструмент 
для контакту із суспільством залиша-
ється незадіяним. Комерційні ЗМІ не-
рідко утверджують, з одного боку, пе-
симістичне ставлення громадян до єС, 
а з другого – переконання про належ-
ність України до „Русского мира”. Саме 
брак координації дій із приватними те-
леканалами є основною причиною не-
вдач, з якої випливають інші тенденції 
інформпростору.

Бракує акцентування на позитив-
них соціально-економічних наслідках 
інтеграції України з єС. Таким чином, 
ключовий аргумент для пропаганди 
євроінтеграції залишається фактич-
но поза увагою. Крім того, більшість 
повідомлень про єС є нейтральними 
(64% за 34% позитивних). Немає спроб 
формування суспільного запиту на 
проведення реформ і посилення вну-
трішнього виміру інтеграції. Свіжим 
прикладом є переговори про ство-
рення Зони вільної торгівлі. В інформ-
просторі ведеться дискусія про термін 
підписання відповідної угоди або про 
вибір між ЗВТ і Митним союзом з Ро-
сією, Білоруссю та Казахстаном. Але 
не наголошується на потребі рефор-
мування економіки, до чого повинно 
стимулювати створення ЗВТ. Водно-
час постійне повторювання тези про 
„реформи влади” за їх якості, скоріше, 
дискредитує модернізаційні процеси, 
аніж популяризує. Як наслідок, публіч-
ні дискусії навколо курсу на інтеграцію 
з єС є де-факто лише поверхневим об-
говоренням зовнішньої політики Киє-
ва, а його суть – внутрішні перетво-
рення – відходить на задній план.

Помітним є формування завище-
них очікувань щодо інтеграції України 
з єС. Наприклад, зосередження уваги 
на перспективі членства в єС (за поки 
що неочевидних шансів на це) не 
сприяє розширенню суспільної під-
тримки для інтеграції з єС. Водночас 
недостатньо почутими є повідомлен-
ня про те, що дверей в єС для України 
ніхто не зачиняв”. 

недоінформованість про євроінтеграцію

нОВИнИ СПіВПРАці ЄС–УКРАЇнА
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До 30 листопада триває реєстрація 
на традиційне всеукраїнське змагання 
для школярів Еuropa Nostra (у перекладі 
з латиниці – „Наша європа”). Метою його 
є заохотити учнів до кращого пізнання 
європи та європейського Союзу, проце-
су європейської інтеграції, спів праці між 
Україною та єС, надати більше інформа-
ції про можливості європейських моло-
діжних та освітніх програм.

У змаганні можуть брати участь 
школярі 8–11 класів віком від 14 ро-
ків. Кількість команд від однієї школи 
чи класу не обмежена, але кожна має 
складатися з трьох учнів і вчителя. 

Зареєструватися на участь в 
цьому замаганні можна на сайті 
www.europanostra.info. Після завер-
шення процесу реєстрації, на початку 
грудня, відбудеться інтернет-тестуван-
ня команд-учасниць. За його результа-
тами визначать фіналістів, які навесні 
2012 року виборюватимуть головний 

приз – подорож до Брюсселя. Під час 
фіналу командам-учасницям буде за-
пропоновано презентувати одну з 
країн єС та взяти участь у політичних 
дебатах зі своїм молодіжним проектом, 
спрямованим на покращення співпраці 
між єС та Україною. Переможців визна-
чатиме незалежне журі. 

еuropa Nostra оголошує чергову мобілізацію

МОЛОДіЖнИй фОРУМ

„євробарометр” провів опитуван-
ня „Ставлення молоді до наркотиків”. 
Метою було дослідити відповідні тен-
денції серед молодих людей віком 
15–24 роки.

Їх запитували про власний досвід 
вживання наркотиків та субстанцій, 
що впливають на психіку, джерела ін-
формації про наркотики, сприйняття 
ризиків для здоров’я тощо.

Зокрема, йшлося і про ставлення 
до заборони або регламентації нар-
котиків. Нині героїн, кокаїн, екстазі 
та марихуану не можна продавати та 
вживати в усіх країнах єС. У більшос-
ті держав регламентується продаж і 

споживання алкоголю та тютюну. На-
приклад, через встановлення міні-
мального віку, лімітів, ліцензованого 
продажу цих продуктів у спеціалізо-
ваних магазинах.

Із наведеного нижче графіка видно, 
що загалом молодь в єС оцінює небез-
пеку наркотиків адекватно. Щоправ-
да, досить різні думки існують щодо 
заборони марихуани. Наприклад, це 
підтримують лише 33% молодих гол-
ландців і, водночас, аж 87% румунів. 
Румунська молодь, до речі, виявилася 
найбільш нетерпимою до шкідливих 
звичок та наркотичної залежності: 
30% молодих румунів висловилися 

за заборону тютюну, 15% прихильні 
до заборони алкоголю, а 63% підтри-
мують заборону нових субстанцій, які 
впливають на психіку.

Було досліджено й простоту досту-
пу молоді до наркотиків у різних дер-
жавах єС. Скажімо, екстазі найлегше 
дістати в Нідерландах, а марихуану – в 
Чехії, тоді як найважче купити цей нар-
котик у Фінляндії та на Кіпрі відповідно.

Водночас європейська молодь 
усвідомлює ризики регулярного вжи-
вання наркотиків. 95% опитаних вва-
жають дуже небезпечним вживання 
кокаїну, 92% – екстазі, 67% – марихуа-
ни й 57% – алкоголю. 

Європейська молодь усвідомлює небезпеку наркотиків

Чи варто це заБороняти? (дані 2011 року)

Слід заборонити 
 (продовжити забороняти)

Героїн

Кокаїн

Екстазі

Марихуана

Тютюн

Алкоголь

Слід законодавчо  
врегулювати продаж

Має бути доступним  
без жодних обмежень

Інше Не знаю

96

94

92

59

16

7

3 1

5 1

7 1

34 5

64 5

76 5

Джерело:  „Євробарометр”
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МОЛОДіЖнИй фОРУМ

Тетяна Гриневич – учителька анг-
лійської мови середньої спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи №8 
м. Самбір Львівської області (на фото – 
друга зліва). З 2006 року вона – опікун 
шкільного євроклубу LIFE. Також є 
координатором міських євроклубів у 
Самборі, тренером з євроатлантичної 
освіти Львівського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти.

Де молодь може використати 
отримані в Євроклубі знання?

– Думаю, будь-кому багато де мо-
жуть стати в пригоді знання про євро-
союз, його країни, цінності. Крім цього, 
у євроклубі ви вчитеся вирішувати про-
блеми, підтримувати одне одного, стає-
те лідерами, працюєте в команді, вчите-
ся ділитися чи брати відповідальність.

Чи має ваш Євроклуб практику 
самостійної організації різних про-
ектів?

– Цього року нам вдалося реалі-
зувати проект „Мій світ”, узяти участь 
у святкуванні Дня європи, провести 
тренінг з волонтерства. Це стало мож-
ливим завдяки злагодженій роботі 
команди різних шкіл, областей, волон-
терів. Може виникнути гарна ідея, але 
для втілення її завжди потрібні одно-
думці. Сила – саме в команді.

Чи ділилися досвідом вашого Єв-
роклубу з іншими?

– Так, ми допомагали у створенні 
євроклубів у Смілі Черкаської області, 
Дзержинську – Донецької та у Вінниці. 
Поради даю завжди: як почати роботу 
над проектами, організувати свято. Але 
залюбки прислухаюся і до порад інших.

Які у вашого Євроклубу плани?
– Їх багато. На вересень запланували 

зустрічі з євроклубами м. Олександрія 
Кіровоградської області та Харкова, по-
їздку до м. Новий Розділ на Львівщині на 
відкриття євроклубу та проведення тре-
нінгу. Також на порядку денному – про-
ведення Дня європейських мов. 

Чи проводите заходи з громад-
ської освіти?

– Проводимо тренінги до Дня толе-
рантності, вивчаємо країни, європей-
ські цінності. Зокрема, всім подобаєть-
ся дізнаватися про єС за допомогою 
гри „євроКвест”.

Яка форма організації заходів 
найпопулярніша?

– Творчі майстерні, рольові ігри, 
тренінги. Вони дозволяють залучити 
до участі у заході якнайбільше людей, 
стимулюють творчу уяву, жагу до дії та 
гуртують усіх у єдину команду.

Які критерії підбору партнерів 
для співпраці?

– Якщо їм цікаво працювати з нами, 
то ми завжди знаємо, чим вони нам під-
ходять.

Ваш Євроклуб має спонсорів?
– Ні. Але за потреби завжди можна 

знайти хороших людей, які зможуть 
нам допомогти. Втім, ніколи цим не 
зловживаємо, може тому вони й до-
помагають. Водночас, намагаємося 
перемагати в конкурсах, щоб залучити 
кошти на свою діяльність.

Чи проводите якісь об'єднавчі за-
ходи в межах Євроклубу – спільні по-
їздки, творчі вечори?

– Так, щорічно святкуємо день на-
родження євроклубу. Наступного 
року буде наше перше 5-річчя! Завжди 
проводимо звіти про діяльність – з 
презентаціями, фільмами. Організову-
ємо поїздки в гори, інші міста.

Скільки учасників у вашому Євро-
клубі та чи є якісь особливі вимоги 
щодо набуття членства в ньому?

– Зараз нас близько двадцяти. 
Втім, на початок навчального року 
число завжди змінються – хтось стає 
студентом, когось приймаємо. Ні, яко-
гось „вступного конкурсу” у нас немає. 
Але не всі охочі залишаються. Лише ті, 
хто розуміє, що євроклуб – це коман-
да, тут не можна просто відсидіти. Всі 
працюють і допомагають іншим.

Припустімо, до вас звертаєть-
ся людина з проханням стисло роз-
повісти про те, що таке Євроклуб, 
для чого він потрібний.

– євроклуб – це команда тих, хто 
прагне змін, хто має що сказати і хоче 
щось зробити для інших. євроклуби 
потрібно створювати всюди – не тіль-
ки в школі. Знаходьте спільну тему, 
проект. Погляньте довкола – скільки 
досі не вирішених справ! 

інтерв'ю записала  
оксана тиховСька,  

студентка львівського національного 
університету ім. івана франка

Євроклуб – це команда тих, хто прагне змін!

Більше про діяльність Євроклубів можна дізнатися у блозі „Євроклуби в Україні” – ukraineuroclubs.blogspot.com.  
Цьогоріч блог присвячений Європейському року волонтерства й підтримується Українською асоціацією європейських 
студій в рамках фінансованого Представництвом ЄС проекту „Підтримка Євроклубів в Україні у 2011 році”.
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– одним з важливих результатів 
є те, що Євроклуби реалізували 
волонтерські ініціативи у своїх 
громадах. отже, європейські 
цінності, про які всі так багато 
говорять, уособились у конкрет-
них справах. Це і творчі майстерні 
з волонтерства, і заходи зі збе-
реження довкілля у своїй громаді, 
і акції для молодших школярів. 

Так-так, Євроклуби у львові та 
Хмельницькому мають цікавий 
досвід роботи в початковій школі! 
Нині Євроклуби планують актив-
ну діяльність на осінь. А наступно-
го року багато хто хоче провести 
літні табори, подібні до кримсько-
го, у себе вдома, запросивши  
до них новостворені Євроклуби.  
Це надихає! 

Наприкінці серпня в Криму було 
проведено літній табір для євроклубів. 
Він став завершальним етапом фінан-
сованого Представництвом єС проекту 
„Підтримка євроклубів в Україні у 2011 
році”. Виконувала проект Всеукраїн-
ська громадська організація „Україн-
ська асоціація європейських студій”.

Разом із євроклубівцями у таборі 
побував і керівник відділу політики, 
преси та інформації Предстваництва 
єС в Україні Золтан Салаї. 

Участь у таборі взяли представ-
ники найактивніших євроклубів із 
14 областей України. Це право вони 
вибороли за результатами конкурсу з 
проведення протягом травня-червня 
регіональних й місцевих тренінгів з 
волонтерства. Адже 2011 рік у євро-
союзі проголошено європейським 
роком волонтерства.

Впродовж чотирьох днів учасни-
ки євроклубів створювали команди, 

навчалися скаутським навичкам, об-
мінювалися власним досвідом єв-
роклубівської діяльності та участі в 
європейських програмах для молоді. 
Побули вони і волонтерами, прибрав-
ши ділянку гори Мангуп-Кале. Про-
ведення євроквесту дозволило учас-
никам краще пізнати місцеву громаду 
й регіон, адже питання стосувалися 
історії Криму та села Ходжа Сала. По-
бували вони також на екскурсії в дав-
ньому Херсонесі.

Результатом табору стала розроб-
ка програми дій євроклубів на май-
бутнє. Зокрема, до україномовного 
блогу „євроклуби в Україні” буде до-
дано англомовний. Тут євроклубівці 
зможуть поділитися своїми вражен-
нями та ідеями не лише з однолітка-
ми України, а й з інших європейських 
країн.

Ось деякі відгуки євроклубівців 
про їхню участь у літньому таборі.

ярослав колоСовиЧ,  
Євроклуб GLUK, м. новоград- 
волинський житомирської обл.
– За короткий час ми всі стали малень-
кою дружною родиною! Хочу висло-
вити величезну подяку всім людям, 
які взяли участь у проведенні літнього 
табору. А особливо координаторам 
проекту єС, завдяки якому ми всі там зі-
бралися, згуртовані однією ідеєю – зро-
бити Україну й світ загалом кращими. 

денис мелінов,  
Євроклуб „Єдність”, м. кіровоград
– Дуже сподобалася неформальна об-
становка та атмосфера табору. Особ-
ливої уваги заслуговує євротеатр та 
гра „Показуха”. Безперечно, цікавим 
досвідом було проведення євро-
квесту, навчання скаутській справі та 
підкорення гори Мангуп-Кале. Споді-
ваюся, що це не остання наша подібна 
зустріч. 

МОЛОДіЖнИй фОРУМ

літній табір для євроклубівців

куратор проекту „підтримка Євроклубів в Україні у 2011 році”  
від представництва ЄС ольга максименко: 
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У минулому числі „євробюлетеня” ми 
писали про масштабну культурну про-
граму I, Culture, яку Польща реалізує в 
рамках Президентства в єС. 3 вересня 
заходи проекту розпочалися в Україні, 
і 4 вересня на Софійській площі в Києві 
складено українську частину інтернаціо-
нального арт-об’єкта – велетенської, пло-
щею 20х20 м, аплікації із зображенням 
назви польської Програми „I, Culture”. До 
акції могли долучитися усі охочі – вони 
працювали під керівниц твом 12 україн-
ських волонтерів. Про свій незвичайний 
і незабутній досвід участі в унікальному 
міжнародному заході розповів один із 
них – Вадим Сіверський. 

З чого почався для вас проект?
– Оголошення про набір волонте-

рів до проекту з інтригуючою назвою 
„Майстерня Сучасного Ремесла” я по-
бачив на сайті Garage Gang Kollekiv. І 
хоч з процесом шиття я був знайомий 
виключно віртуально – бачив, як мама 
шиє на машинці, – це не завадило мені 
потрапити до числа 12 волонтерів про-
екту. Чому обрали саме мене? Гадаю, 
насамперед це питання віри з одного 
боку й довіри – з другого. 

Як з’ясувалося згодом, специфіка за-
ходу виходила за межі суто теоретично-
го дослідження ремесел та практичного 

створення частини пазлу I, Culture. Ми 
багато спілкувалися на тему збережен-
ня й розвитку ремесел, розмірковували 
про творчість та багато працювали. 

Розкажіть про майстерню проек-
ту. Чому проведення її було необхід-
ним перед складанням пазлу?

– Наша майстерня розташувалася 
у приміщеннях арт-центру YaGallery 
на Подолі – стародавньому центрі 
ремісництва Києва. Саме там ми про-
вели два насичених і натхненних 
дні напередодні відкритого дійства 
на Софійській площі. Авторка про-
екту I, CULTURE PUZZLE – Майстерня 
Сучаcного Ремесла Моніка Якубяк 
спілкувалася з нами про ремесло, мис-
тецтво, дизайн – речі, які легше відчу-
ти, ніж сформулювати. Вона вчила нас 
створювати оригінальні, навіть уні-
кальні об’єкти з речей, які, здавалося 
б, ніколи вже не знадобляться. За тими 
бесідами й роботою починаєш глибше 
розуміти роль ремесел у сучасному 
суспільстві. Ці два дні згуртували нас у 
єдину дружну команду.

Як ви сприймаєте те, що відбуло-
ся на Софійській площі, – складання 
гігантського пазлу? Наскільки емо-
ційною була та подія?

– Відчуття причетності до чогось 
великого і усвідомлення відповідаль-
ності не залишали мене протягом 
проекту. А коли майстерня на Софій-
ській площі відкрилася, ми забули 
про свої хвилювання й занурилися 
у принадний світ творчості – навіть 
не помітили, коли час вийшов і по-
трібно було збирати пазл. Швидко ви-
кладаємо усі поробки на полотно, 
приєднуємо – і український фрагмент 
I, CULTURE готовий! Потім було фото на 
згадку, обговорення насиченого вра-
женнями дня – і ще одна фантастич-
на подія – вис тава вуличного театру з 
Польщі „Планета Лем”. Ми дуже вдячні 
польським друзям за можливість до-
лучитися до таких цікавих заходів! 

Від редакції: Проект I, CULTURE 
PUZZLE – Майстерня Сучаcного Ремес-
ла викликав чималий інтерес не лише 
у столиці. Бажання організувати по-
дібні заходи висловила, наприклад, 
низка Євроклубів України. На початку 
жовтня буде готовий диск із записом 
майстер-класів, який можна отри-
мати, звернувшись до PR-партнера 
Програми I, CULTURE в Україні – аген-
ції KEY COMMUNICATIONS за адресою: 
agency@keycommunications.ua.
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„ремесло, мистецтво, дизайн легше відчути,  
ніж сформулювати” 

ідейний натхненник проекту Моніка 
Якубяк обрала давнє, невмируще мис-
тецтво шиття як засіб спілкування 
між культурами, який не потребує 
перекладу, є прагматичною потребою 
кожної людини та водночас – джерелом 
знань про культуру. Єдиний великий 
пазл, створений творчими зусиллями 
жителів 12 столиць, об’єднає не тільки 
частини гасла „I, CULTURE”, але й традиції 
різних народів та бачення людей бага-
тьох національностей, які прагнуть 
зберегти й продемонструвати світові 
свою автентичність, осмислити роль 
культури та мистецтва у власному 
житті й у розвитку людства. Цей про-
ект знову доводить, що саме мистецт-
во, мова якого не потребує перекладу, 
було і залишається непереборною 
консолідуючою силою для різних поколінь 
та народів.

Стежте за подіями та долучайтеся до заходів програми I, Сulture в Україні та світі: 
     http://www.facebook.com/pages/Culturepl-Ukraine/214555285245296
     http://www.youtube.com/user/CultureplUkraine  
     http://vkontakte.ru/public27875432
     http://www.culture.pl/  
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У нАСТУПнОМУ нОМеРі

Підпишіться на „Євробюлетень” та новини Представництва ЄС в Україні:
 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/newsletter_subscription/index_uk.htm
Завітайте на сторінку ЄС:
 http://www.facebook.com/pages/Delegation-of-the-European-Union-to-Ukraine/126879227356714 

Варшавський саміт  
Східного партнерства:  
висновки і результати

У Києві завершено проект 
„Твіннінг” з регулювання 
газового сектору



У Вероні вдкрився 89-й Arena Opera festival. Арена ді Верона, де відбуваються вистави, – це давньоримський амфітеатр з унікальною акустикою. Під час землетрусу 1183 р. зруй-
новано зовнішню стіну театру, але внутрішня стіна та 46 рядів для глядачів збереглися донині. Щороку їх заповнюють 22 тисячі глядачів, які насолоджуються вічною музикою. 
Джерело: http://www.arena.it/

ЄВРОМОЗАЇКА

Виставка „Мистецтво часу від Cartier” у му-
зеї Беллєрайв” (цюріх, швейцарія) – найбіль-
ша експозиція хронометрів легендарного 
бренда. Вона триватиме до 6 листопада,  
а потім вирушить у велике світове турне. 
Джерело: http://www.museum-bellerive.ch/en/
exhibitions/cartier-time-art/

культурна палітра Європи – 
ясрава і розмаїта, незалежно 
від пори року. календар подій 
не дає можливості перевести 
подих: тільки-но заверши-
лося багате на виставки й 
фестивалі літо – як вступив 
у права насичений осінній се-
зон. Поціновувачі музики, мис-
тецтва, спорту, кулінарії ма-
ють докласти чимало зусиль, 
щоб встигнути усюди та не 
пропустити головного. 

Стежте за подіями non stop: 
попереду багато цікавого! 

У липні у Монтереї відбувся 45-й джазовий фестиваль. Джаз панував 
не тільки у кращих концертних залах – він панує у серцях жителів міс-
та, тому Монтерей перетворився на єдиний фестивальний майдан-
чик. Джерело: http://www.montreuxjazz.com/2011/fr/multimedia/images

Щорічний фестиваль симфонічної музики у Люцерні 
(швейцарія) триває понад місяць, тому прихильники 
високої музики можуть насолодитися виступами бага-
тьох найвідоміших виконавців й талановитої молоді з 
усього світу.  Peter fischli/Lucerne festival

У Манчестері та у культурній столиці Європи-2011 Турку відбувся вуличний фестиваль 
мистецтв Eurocultured 2011. Музиканти, співаки, художники, артисти оригінального 
жанру та просто талановиті люди з різних країн, зокрема і з України продемонстрували 
багатство традицій мульткультурної Європи. 
Джерело: euromag

Золотого лева Cвятого Марка – головний приз 68-го кінофестивалю у Венеції – одно-
стайно присуджено Олександру Сокурову за стрічку „Фауст”. Вона завершує тетрало-
гію митця, до якої увійшли фільми „Молох”, „Телець” та „Сонце”. „Фауст” відзначено спе-
ціальним призом екуменічного журі „за грандіозну інтерпретацію класичного твору”. 
Джерело: http://www.labiennale.org/en/cinema/photocenter/2011-11.html?back=true


