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Головувати в ЄС розпочала Іспанія (стор. 15) 

На фото (зліва направо): Президент Європейської Ради 
Херман Ван Ромпей, прем'єр�міністр Іспанії Хосе Луїс Сапатеро 
і Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.



З 1 січня почала в повному обсязі діяти Угода про реадмісію між ЄС і Україною. В рамках фінансованого Євросоюзом проекту з підготовки до імплементації 
цієї угоди було здійснено візит представників українських держструктур та громадських організацій до Німеччини (стор. 4). На фото: під час відвідання 
Спільного аналітичного й стратегічного центру з питань нелегальної міграції. В центрі — його керівник Стефан Бергер.

Сербія подала заявку на вступ до Євросоюзу (стор. 16). На фото: віце�прем'єр�міністр Сербії з питань євроінтеграції Божидар Дєліч (у центрі) та Комісар ЄС 
з питань розширення Оллі Рен (праворуч)  після проведеної у грудні конференції  «Європа для кожного».
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БIДНIСТЬ — ПРОБЛЕМА 
НЕ ЛИШЕ БIДНИХ

2010�й оголошено в Євросоюзі Європей�
ським роком боротьби з бідністю й соціаль�
ним відчуженням. Можливо, на перший пог�
ляд це незвично для об’єднання, країни й
гомадяни якого аж ніяк не вважаються бід�
ними. Навпаки — візитівкою Європи є доб�
робут, міцний соціальний захист. 

Та звісно, проблеми з цим є. Звичайно, бід�
ність у багатій країні й бідність у державі проб�
лемній — дуже часто різні речі. Проте ті, що
бували у країнах Євросоюзу, знають: у бага�
тьох містах є цілі квартали, де живуть пере�
важно небагаті люди; досить звичним яви�

щем є бездомні. За статистикою, 16% насе�
лення ЄС мають дохід, менший за 60% від
середнього в їхніх країнах. А це для Євросо�
юзу — межа бідності.

Головна ідея Європейського року бороть�
би з бідністю й соціальним відчуженням —
не відгороджуватися від бідного сусіди, зна�
йомого чи родича, а допомогти йому. Тобто
бідність має бути не лише проблемою окре�
мої людини, яка з тих чи інших обставин
опинилася у скрутній ситуації, а всієї грома�
ди. Адже набагато краще, коли всі навколо
щасливі, задоволені життям й добробутом,
аніж коли по сусідству проживає знедолена
людина. До речі, така ж філософія покладе�
на в основу Європейської політики сусідства:

метою Євросоюзу є допомогти країнам�сусі�
дам добитися європейського рівня добробу�
ту, демократії, економічної свободи.

Навряд чи варто очікувати, що в резуль�
таті Європейського року боротьби з бідністю
і соціальним відчуженням в Євросоюзі зник�
нуть бідні. Та й не це є метою. Головне —
дати суспільствам країн ЄС імпульс до про�
тидії злидням, більше розуміння їхньої при�
роди, більше співчуття й бажання допомага�
ти. Власне, це зажди було притаманне євро�
пейській цивілізації. Але час від часу слід
про це нагадувати. Тому ЄС і проголосив
2010�й Роком боротьби з бідністю й соці�
альним відчуженням.
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ОСКIЛЬКИ ВIЗИТ ВIДБУВАВСЯ ПIД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ
КАМПАНIЇ В УКРАЇНI, НАПЕРЕДОДНI ЙОГО ЄЖИ БУЗЕК НАГОЛОСИВ НА
ВIДПОВIДНIЙ ПОЗИЦIЇ ЄВРОСОЮЗУ. 

— Європейський Союз не пiдтримує якогось конкретного канди�
дата, — заявив він. — Ми підтримуємо Україну, ваш народ та де�
мократичні процеси. Ці вибори мають бути вільними, чесними та
прозорими — саме про це ми турбуємося.

Єжи Бузек неодноразово повторив це у Києві. Під час зустрічі з
головою Верховної Ради Володимиром Литвином він запевнив, що
відносини з Україною є ключовими і стратегічними для Євросоюзу.

Голова Верховної Ради подякував Єжи Бузеку за його візит, зазна�
чивши, що це є «виявом поваги, підтримки і солідарності з україн�
ським народом». 

Крім зустрічей з політиками, у Києві Єжи Бузек мав дискусії зі
студентами та представниками неурядових організацій. Підсумовуючи
свій візит, Президент Європарламенту заявив:

— Протягом двох інтенсивних днів я мав конструктивний і відкри�
тий обмін думками з усіма провідними політиками України. Ми обго�
ворювали стан відносин між ЄС і Україною та їхнє майбутнє. Я вис�
ловив чітку солідарність з боку ЄС у ці важкі часи фінансових пот�
рясінь. Також використав можливість, щоб наголосити на потребі
вільних, чесних та прозорих виборів. Ґрунтоване на таких принципах
голосування буде важливим для майбутнього України.

Наступною тезою під час моїх зустрічей була потреба у посилен�
ні реформ. З власного досвіду як польського прем’єр�міністра у ча�
си економічних змін я знаю, наскільки важкими й непопулярними
можуть бути реальні реформи. Однак згодом ці жорсткі рішення ста�
нуть зрозумілими й гідними подяки як необхідні кроки для загаль�
ного добробуту країни. Що швидші й послідовніші реформи будуть
імплементовані, то більше ЄС й такі міжнародні фінансові інституції
як МВФ зможуть підтримати Україну. Я нагадав моїм співрозмовни�
кам про можливість отримання 610 млн євро макрофінансової допо�
моги від ЄС. Ключ до цього знаходиться в Києві.

Зрештою, я підкреслив особливе ставлення ЄС та Європарламен�
ту до України. Київ — наш стратегічний партнер. Важливим і симво�
лічним нагадуванням про це є те, що мій нинішній візит є вже дру�
гим за цей рік, який здійснив в Україну Президент Європарламенту
(попередній очільник ЄП Ганс�Герт Поттерінг приїздив у квітні. —
«Євробюлетень»). А також є одним із перших закордонних візитів
для мене на посаді керівника Європарламенту. 
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УГОДА ПРО РЕАДМIСIЮ ПОЧАЛА ДIЯТИ 
В ПОВНОМУ ОБСЯЗI З 1 сiчня почала дiяти в повному обсязi Угода 
про реадмiсiю мiж Європейським Союзом та Україною. Вiдповiдно до неї сторони повиннi
приймати назад осiб, якi нелегально проникли з територiї України до ЄС i навпаки.

ДОКУМЕНТ БУЛО ПIДПИСАНО У ЧЕРВНI 2007
РОКУ, РАЗОМ IЗ УГОДОЮ ПРО СПРОЩЕННЯ
ПРОЦЕДУРИ ОФОРМЛЕННЯ ВIЗ. УГОДА ПРО РЕB
АДМIСIЮ НАБУЛА ЧИННОСТI У СIЧНI 2008Bго,
АЛЕ НЕ ЦIЛКОМ. 

Було зафіксовано дворічний перехідний пе�
ріод, протягом якого її положення застосову�
валися лише до громадян України, осіб без
громадянства та громадян третіх країн, з яки�
ми Україна уклала двосторонні договори або
угоди стосовно реадмісії осіб. Але тепер во�
на мусить приймати до себе всіх, хто неле�
гально проник на територію ЄС з її території.

Протягом останніх двох років ЄС надавав
Україні значну фінансову й технічну допомо�
гу як для посилення контролю на україн�
ських кордонах, так і для облаштування пун�
ктів тимчасового утримання нелегальних міг�
рантів. ЄС, зокрема, фінансує впроваджува�
ний Міжнародною організацією міграції про�
ект «Технічне співробітництво та зміцнення по�
тенціалу урядів України та Молдови щодо
реалізації угод про реадмісію з ЄС» (GUMI�
RA). Недавно в його рамках було здійснено
навчальний візит двох груп урядових і неу�
рядових організацій до Німеччини.

До першої увійши представники НУО з чис�
ла керівників центрів МОМ з консультування
мігрантів Друга група у складі представників
Міністерства внутрішніх справ та Державної
прикордонної служби взяли участь у навчаль�
ному візиті з питань реадмісії. Держслужбов�
ці зустрілися з німецькими колегами, ознайо�
милися з досвідом їхньої роботи та встанови�
ли професійні контакти для майбутньої спів�
праці. Під час зустрічей обговорено проблеми
відповідності національного законодавства з пи�
тань реадмісії міжнародному праву, а також
процедури реадмісії між двома країнами.

ЄВРОСОЮЗ НЕ ПIДТРИМУЄ ЖОДНОГО З КАНДИДАТIВ 
НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНI 21–22 грудня 
в Українi з офіційним візитом побував Президент Європарламенту Єжи Бузек. Він зустрівся 
з Президентом Віктором Ющенком, прем’єрBміністром Юлією Тимошенко, головою Верховної
Ради Володимиром Литвином та лідером Партії регіонів Віктором Януковичем.

Президент Європарламенту Єжи Бузек (праворуч) і Голова 
Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
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«МИ ВЖЕ ПРОЙШЛИ ВЕЛИКИЙ ШЛЯХ»

Міністр закордонних справ Ук�
раїни Петро Порошенко у своє�
му виступі на конференції від�
значив, що вже вдалося розро�
бити й схвалити робочі програ�

ми чотирьох тематичних плат�
форм Східного партнерства. Це
є красномовним свідченням ди�
намічного розвитку багатосторон�
нього виміру ініціативи. Глава ук�

раїнської делегації заявив, що на
сьогодні пріоритетом для Украї�
ни залишається якнайшвидше за�
початкування конкретних проек�
тів у рамках програми інститу�

ційної розбудови. Він відзначив,
що Європейському Союзу вже на�
дано відповідні пропозиції укра�
їнської сторони.

ВIДБУЛАСЯ ПЕРША МIНIСТЕРСЬКА ЗУСТРIЧ 
СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА У Брюсселi у груднi вiдбулася перша зустрiч
мiнiстрiв закордонних справ державBчленiв ЄС i країнBучасниць Схiдного партнерства. 
З боку Союзу участь у нiй взяли глава МЗС головуючої в Союзi Швецiї Карл Бiльдт 
та Комiсар ЄС з питань торгiвлi та Європейської полiтики сусiдства Бенiта ФеррероBВальднер.

НАПЕРЕДОДНI МIНIСТЕРСЬКОЇ ЗУСТРIЧI В РАМКАХ СХIДНОГО ПАРТB
НЕРСТВА КОМIСАР ЄС У СПРАВАХ ТОРГIВЛI ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛIB
ТИКИ СУСIДСТВА БЕНIТА ФЕРРЕРОBВАЛЬДНЕР ВИСТУПИЛА У ПРЕСI З
ПРИСВЯЧЕНОЮ ЦIЙ ПОДIЇ СТАТТЕЮ. ВОНА СТАЛА СВОЄРIДНИМ ПIДB
БИТТЯМ ПIДСУМКIВ ДIЯЛЬНОСТI IНIЦIАТИВИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПI.

К
оли міністри закордонних справ ЄС та Азербайджану, Бєларусі, Вір�
менії, Грузії, Молдови й України зустрінуться цього тижня для об�
говорення поступу в рамках Східного партнерства, вони зможуть

переконатися в тому, який довгий шлях пройшли ми за короткий час. Не
минуло й року, відколи я презентувала пропозицію щодо запровадження
цієї політики, ґрунтуючись на ідеях різних сторін, зокрема, урядів Поль�
щі та Швеції. У цієї політики було кілька батьків. Але я з гордістю можу
назвати себе мамою цього немовляти, що виросло так швидко.

Ми хотіли створити політику, пристосовану до потреб наших парт�
нерів, яка відповідала б бажанню наших сусідів поглибити та розши�
рити їхні відносини з ЄС. Ми також хотіли заснувати політику, що від�
повідала б інтересу самого Союзу у більшому зміцненні стабільності,
належного врядування та економічного розвитку у шести наших схід�
них країнах�партнерах. Водночас я прагнула підтримати реґіональні зв’яз�
ки між ними. Адже у цьому реґіоні можна так багато зробити!

Сьогодні я хотіла б сказати: наше немовля почувається дуже доб�
ре й виросло у досить�таки привабливого підлітка. Від моменту ус�
тановчого саміту Східного партнерства, що відбувся 7 травня 2009
року в Празі, нам вдалося попрацювати над обома компонентами іні�
ціативи — двостороннім та багатостороннім форматами відносин.

На двосторонньому рівні ми рухаємося до здійснення нашої обі�
цянки країнам Східного партнерства: досягти угод про асоціацію з усі�
ма ними, якщо буде виконано необхідні для цього умови. Ми також
працюємо разом над тим, як можна інтенсифікувати та найкраще на�
лаштувати нашу допомогу, аби ці умови було виконано — ґрунтую�
чись при цьому на конкретних потребах кожної країни. Угоди про асо�
ціацію, приміром, значно розширять обсяг нашої співпраці й містити�
муть далекосяжні положення щодо вільної торгівлі. Ми вже ведемо
подібні перемовини з Україною, а на початку січня 2010 року розпоч�
немо переговори з Молдовою. Також завершуємо формулювання
пропозицій щодо переговорних директив для кавказьких країн.

Водночас ми поставили перед собою мету поліпшити можливості
для громадян України подорожувати до Європейського Союзу. На�
самперед йдеться про спрощення візового режиму, а у довгостроко�
вій перспективі — про запровадження безвізових режимів з країна�
ми Східного партнерства. Власне, тільки завдяки прямому контакту
та безпосередньому досвіду можна найбільше взнати один одного.

Але це ще не все. На багатосторонньому рівні ми заснували так
звані тематичні платформи, які представляють інтерес для усіх пар�
тнерів. Їх створено для стимулювання співпраці з ЄС, але передусім
між самими країнами�учасницями Східного партнерства. Усі вони
висловили бажання розвивати інтенсивніші, глибші відносини з Єв�
ропейським Союзом, але водночас перебувають на дуже різних ста�
діях у процесі реформ. Тому на цих чотирьох платформах ми обго�
ворюємо питання демократії, належного врядування та стабільності;
економічної інтеграції; енергетичної безпеки; міжлюдських контактів.
Уже узгоджено робочу програму на найближчі два роки. І ми всі щи�
ро прагнемо зробити з цих платформ справжній форум з обміну ін�
формацією та найліпшими практиками. Повна участь Бєларусі в цих
багатосторонніх платформах є важливою, адже через політичні обс�
тавини наші двосторонні відносини залишаються обмеженими.

Від спільних дій у рамках провідних ініціатив — приміром, спіль�
ного управління кордонами чи підтримки розвитку малих та середніх
підприємств — можна очікувати конкретних результатів. Зміцнення
боротьби проти корупції дає видимі результати і для громадян, і для
бізнесу. Результати підвищення енергетичної ефективності можна бу�
де побачити на щомісячних рахунках за споживання енергії.

Іншим аспектом наших активніших спільних зусиль у Східному
партнерстві є створення Форуму громадянського суспільства. Його зас�
новано для обміну інформацією, створення мереж та зміцнення си�
нергії між діями представників громадських організацій з різних кра�
їн. Для мене активне громадянське суспільство є ключовим гравцем
у демократичній політичній системі. Тому я була щаслива, побачив�
ши чимало його представників, що взяли участь у першій брюссель�
ській зустрічі Форуму три тижні тому.



ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПIВТОB
ВАРИСТВА МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРI ТА
ПРОГНОЗОВАНI МЕХАНIЗМИ ФОРМУВАННЯ ТАB
РИФIВ НА ЕНЕРГОНОСIЇ, СПРИЯТИМЕ ЗАЛУЧЕНB
НЮ В ГАЛУЗЬ IНВЕСТИЦIЙ, ДАСТЬ ЗМОГУ
ЕФЕКТИВНIШЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАЯВНИЙ
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦIАЛ. Також країна отри�
мує можливість участі на внутрішньому рин�
ку електричної енергії і газу ЄС та користу�
ватиметься всіма перевагами європейського

енергетичного ринку з позицій рівноправно�
го учасника.

— Якщо Україна приєднається до Енерге�
тичного Співтовариства, європейські компанії біль�
ше інвестуватимуть до неї. Бо вони знатимуть,
якими будуть правила, — прокоментував подію
речник Комісара ЄС з питань енергетики Фер�
ран Тарраделлас Еспуні. — Буде також підви�
щено безпеку енергопостачань. Всі сторони вигра�
ють від більшої конкуренції та кращої ціни.

Угоду про Енергетичне Співтовариство бу�
ло підписано в жовтні 2005 року в Афінах,
вона набула чинності з 1 липня 2006 року.
На сьогодні до нього приєдналися 14 країн�
членів ЄС та 7 держав Західних Балкан. Гру�
зія, Молдова, Туреччина та Україна мають
статус спостерігачів.

Метою приєднання держави до Енерге�
тичного Співтовариства є участь у розширен�
ні внутрішнього енергетичного ринку Європей�
ського Союзу шляхом запровадження євро�
пейських норм і стандартів для досягнення
таких цілей: створення стабільної бази регу�
лювання ринку, здатної залучати інвестиції для
забезпечення стабільного й безперервного пос�
тачання енергії; формування єдиного лібера�
лізованого регуляторного простору для тор�
гівлі енергопродуктами та матеріалами в ме�
режах; зміцнення надійності постачання енер�
гопродуктів та матеріалів в мережах; підви�
щення енергоефективності та поліпшення еко�
логічної ситуації навколо енергетичних ме�
реж, розвитку відновлюваних джерел енергії;
посилення конкуренції на ринках електроенер�
гії та газу в територіальному масштабі.

Переговори про приєднання України до
Енергетичного Співтовариства тривали трохи
більше року. Угоду було підписано в жовтні
2009 року.
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2010: НАЙВАЖЛИВIШЕ У ВIДНОСИНАХ 
ЄС–УКРАїНА Рiк, що настав, обіцяє бути досить насиченим для відносин між
Євросоюзом і Україною. Основні події і процеси такі.

Підготовка Угоди про асоціацію. Звісно,
підписання цього документа стало б голов�
ною подією 2010 року. Проте враховуючи дос�
від 2009�го, навряд чи варто робити якісь
прогнози. Попереду багато роботи, насампе�
ред над підготовкою Угоди про вільну тор�
гівлю, яка має стати головним елементом Уго�
ди про асоціацію. В лютому виповниться два
роки від початку переговорів про створення
Зони вільної торгівлі. 10�й раунд переговорів
заплановано провести в березні.

Угода про Спільний авіаційний простір
між ЄС і Україною. Переговори з укладення
угоди розпочалися в грудні 2007 року. Тоді

ж було оголошено про плани завершити ро�
боту до 2011�го. У грудні минулого року бу�
ло проведено 4�й раунд переговорів.

Східне партнерство. Нинішнього року має
розпочатися реалізація проектів в рамках цієї
ініціативи, започаткованої Євросоюзом торік.
Тобто ЄС і шість країн�партнерів перейдуть
від слів до конкретних справ.

Рада з питань співробітництва ЄС–Украї1
на. Її засідання традиційно відбувається в
травні�червні. Україну представляє прем’єр�
міністр. 

Дні Європи в Україні. Це чи не найколо�
ритніші події у відносинах Євросоюзу і Укра�

їни. Зазвичай Дні Європи в Україні відбува�
ються в травні�червні.

Саміт ЄС–Україна. Зустріч на найвищо�
му рівні буде 14�ю. В 2009�му саміт про�
ходив у Києві. Цього року відбудеться,
скоріш за все, в Брюсселі. Раніше подібні
зустрічі приймала держава, що головувала
в ЄС, проте після набуття чинності Ліса�
бонською угодою зовнішні функції перехо�
дять від Президентства ЄС до Президента
Європейської Ради і Високого представни�
ка з питань спільної зовнішньої та безпе�
кової політики. Традиційно саміти ЄС–Украї�
на відбуваються у вересні�жовтні.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПIВТОВАРИСТВО ВIДКРИЛО 
УКРАЇНI ДВЕРI 18 грудня 2009 року в столицi Хорватiї Загребi на засiданнi Ради
Мiнiстрiв Енергетичного Спiвтовариства було ухвалене рiшення про приєднання до цiєї органiзацiї
України. Тепер крапку має поставити Верховна Рада, ратифiкувавши вiдповiдну угоду. 



П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і

• №1, СІЧЕНЬ, 2010 7

РОЗПОЧАТО ЧОТИРИ ПРОЕКТИ ЗI СПРИЯННЯ 
IННОВАЦIЯМ Представництво Європейського Союзу в Українi презентувало
чотири нових проекти зі сприяння iнновацiям в Українi на загальну суму 12 млн євро

— Інновації не можна розвинути шляхом видання наказу. Для
цього треба розвивати відповідні інституції, — заявив під час презен�
тації Голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту
Тейшейра. — Нині конкурентність української економіки досить низь�
ка. Вона не може ґрунтуватися лише на сировині й обробній промис�
ловості, необхідно забезпечити перехід України до більш високих
технологій. Започатковані нами проекти мають працювати саме над
цим, стимулювати інновації в українській економіці, поліпшувати пов’яза�
ну з цим державну політику. Також проекти мають сприяти міжна�
родній співпраці, підтримувати розвиток інфраструктури та інстру�
ментів впровадження інновацій.

Метою проекту «Офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції
України до дослідницького простору ЄС» є допомога українським
науковим і технологічним колам, включно з академічними і підпри�
ємницькими, у передачі конкурентоспроможних пропозицій до фінан�
сованої Євросоюзом 7�ї рамкової дослідницької програми з метою
активнішої участі в ній України. 

— Стратегічною метою України є інтеграція до європейського
дослідницького простору, — заявив під час презентації заступник
міністра освіти і науки Максим Стріха. — Для нас надзвичайно важ�
ливо здійснити в цьому практичні кроки. Йдеться про створення в
Україні середовища, яке дозволить українським науковцям зрозумі�
ти можливості 7�ї рамкової програми і використовувати їх, подаючи
конкурентоспроможні проекти, шукаючи партнерів у інших державах
Європи, користуватися мережами, котрі сприяють поєднанню зусиль
науки й бізнесу.

Проект «Розвиток фінансових схем та інфраструктури для підтрим1
ки інновацій в Україні» спрямовано на покращення фінансового клі�
мату для дослідницького та інноваційного сектору в Україні шляхом
створення певних фінансових інструментів: Венчурного фонду для ін�
новаційного та технологічно спрямованого бізнесу та двох Фондів га�
рантування кредитів — як пілотних проектів у двох українських об�
ластях. Бенефіціаром проекту є Державне агентство України з інвес�
тицій та інновацій. Заступник його голови Сергій Власенко зауважив:

— Реалізація проекту сприятиме впровадженню в Україні світового
досвіду, який передбачає спрямування венчурного капіталу у розвиток
перспективних інноваційних проектів. Наше агентство активно залуча�
тиме до проектної діяльності представників своїх регіональних центрів,
розвиватиме співпрацю з іншими проектами ЄС. Також плануємо спів�
працювати з інноваційними компаніями, особливо з малим і середнім
бізнесом, фінансовими установами та місцевими органами влади. 

Практичну допомогу й сприяння розвитку бізнесу надаватиме про�
ект «Підтримка наукомістких та інноваційних підприємств і процесу
передачі технологій для бізнесу в Україні». Мета — поєднати іннова�
ційний потенціал за допомогою ефективних проміжних установ і до�
поміжної інфраструктури з реальними ринковими можливостями, ство�
рюючи таким чином добробут, нові бізнеси, робочі місця та еконо�
мічне зростання. Бенефіціаром є Державний комітет з регуляторної
політики і підприємництва.

— Інновації, впровадження нових технологій — все це насампе�
ред має базою малий і середній бізнес. Саме ці підприємства є сьо�
годні найактивнішими, їх легше перелаштувати на нові технології, —
сказала заступник голови комітету Світлана Свищева. — Ми розра�
ховуємо на співпрацю з українськими науковцями, щоб скористатися

тими напрацюваннями, які в них є. Але також розуміємо свою від�
повідальність за створення відповідного клімату, належної регулятор�
ної політики. 

Зрештою, проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулю1
вання інновацій в Україні» має на меті вивести українську політику у
сфері досліджень та інновацій у відповідність з передовою європей�
ською практикою. Бенефіціаром його є Міністерство економіки.

— Цей проект впливатиме певним чином на розвиток інновацій�
них структур, дасть новий поштовх їхній діяльності, — заявив зас�
тупник міністра економіки Віктор Пантелеєнко. — Мінекономіки ви�
магає сьогодні від інвесторів, які приходять в Україну, зниження ви�
користання енергоресурсів, меншого використання ресурсів взагалі, і
щоб перше й друге будувалося на інноваційній основі. Енергозбере�
ження та ресурсозбереження є базовими для досягнення конкурен�
тності української економіки.

Керіник Державного агентства з інвестицій та інновацій Людмила
Супрун під час конференції, присвяченої початку інноваційних проектів.



— Чи існують перспективи продовження
проекту?

— Принаймні, всі сторони висловлюють
зацікавленість у цьому. Поки що перші два
місяці 2010 року проект фінансується ПРООН,
за цей час має визначитися зі своїм рішен�
ням Європейська Комісія. 

— Якщо проект не продовжать, що буде
із Порталом споживача? 

— Портал у будь�якому разі працювати�
ме до кінця 2010 року. Новини на нього вик�
ладатиме Центр споживчих ініціатив, існува�
тиме форум, на якому консультують експер�
ти з неурядових організацій. Звичайно, ін�
тенсивність появи інформації на порталі за�
лежатиме від того, чи буде продовжено наш
проект. Я все ж на це сподіваюся. 

Недавно ми оновили дизайн Порталу спо�
живача, спробували зробити його зручнішим
для користувачів. Адже сайт розробляли то�
ді, коли ще не до кінця уявляли, скільки ін�
формації буде для розміщення на ньому, хто
здебільшого ним користуватиметься. Зміна ди�
зайну тривала кілька місяців, протягом яких
ми виставляли на портал не надто багато ін�
формації. Отже, у нас накопичилися відео�

матеріали, дослідження, матеріали для шко�
лярів, кілька книжок тощо. У січні�лютому пла�
нуємо все це викласти. 

— Стосунки між споживачами з одного
боку і продавцями, виробниками й надавача1
ми послуг з іншого в Україні часто нагаду1
ють протистояння, таку собі лінію фронту.
За вашими спостереженнями, на чию ко1
ристь вона останніми роками зміщується?

— Тут як у діалектичному матеріалізмі:
єдність та боротьба протилежностей. Одні
без інших існувати не можуть. Неможливо
уявити собі бізнес без споживачів і навпа�
ки. Вони є взаємокорисними, хоча кожна
сторона має свої інтереси. Звісно, бізнес хо�
че завжди отримати якнайбільший прибу�
ток. А найлегше це зробити за рахунок
споживача.

Щодо уявної «лінії фронту», то, як на
мене, вона все ж змістилася на користь спо�
живача, насамперед завдяки кризі. У нас був
такий дуже екстенсивний шлях розвитку біз�
несу: за рахунок нового географічного пок�
риття, нових категорій споживачів. Йому не
було потреби замислюватися над лояльніс�
тю до них, докладати зусиль для того, щоб
вони були задоволені. Мовляв, ці незадово�
лені — прийдуть інші, ображені конкурента�
ми. Але в умовах кризи, коли споживачі мо�
жуть не прийти ні до одних, ні до інших, ін�
терес до них значно підвищився. Тут мо�
жуть стати у нагоді європейський досвід та
матеріали, накопичені нашим проектом, зок�
рема на Порталі споживача. Деякі компанії
вже зверталися по тренінги для свого пер�
соналу з питань стосунків зі споживачами, за�
лагодження конфліктів і так далі. Вони по�
чинають розуміти, що уникнути конфлікту або
ж не перетворювати проблемну ситуацію на
конфлікт — це продуктивніше для всіх. Це
збережені нерви продавців, відсутність нега�
тивних відгуків у засобах масової інформа�
ції. Не відволікаються на вирішення цих проб�
лем адмінресурси. 

Ну й відчувається, що споживачі стали
активнішими. Вони вимагають поваги і пос�
тупово її добиваються.

— Є три лінії оборони інтересів спожива1
ча: контроль з боку держави за якістю то1
варів і послуг, можливість споживачів ефек1

тивно боротися за свої права в разі їх по1
рушення та їхня обізнаність і вміння не по1
милитися з покупкою, зробити справді якіс1
ний вибір. Що з цих трьох діє в Україні най1
краще? 

— Думаю, зараз це обізнаність спожи�
вача. Контроль держави з одного боку іс�
нує, можливо навіть інколи занадто жорс�
ткий, але досить непередбачуваний. І що
крупніший бізнес, то менш важливими є
для нього ці контрольні заходи. Штрафи
дуже малі, велике підприємство без проб�
лем може відволікти одну�дві людини від ро�
боти, щоб вони займалися тими контроле�
рами. Тому справді ефективного контролю
з боку держави на ринку немає, передрин�
ковий також є формальністю: обов’язкова
сертифікація не надає того рівня захисту,
який мав би бути. 

Захист уже порушених прав споживачів
базується на ефективності роботи судової
системи — тому тут не варто навіть і ко�
ментувати... Отже, в цьому як у лотереї. Як�
що пощастить, то контрольні органи яки�
мось чином відгукнуться на звернення спо�
живача, а бізнес зреагує. А якщо скаргу
поставлять у довгий список очікування, то
може й нічого не статися. Багато залежить
від галузей. Що стосується сервісу, громад�
ського харчування — це взагалі темний ліс.
Тільки торгівля промисловими товарами
більш�менш врегульована і надає можли�
вості захисту своїх прав.

А от обізнаність зростає, зокрема, завдя�
ки телепередачам. Надання людям інформа�
ції змушує їх читати пакування, пильніше
придивлятися до того, що вони купують, роз�
різняти виробників. Тобто споживачі пішли
шляхом «допоможи собі сам». Люди почали
шукати інформацію та зважати на неї, отже,
їх набагато складніше ввести в оману.

— На присвяченій завершенню проекту кон1
ференції ви сказали, що «забезпечення для
українського споживача гідного місця серед
інших учасників ринку буде непростим зав1
данням». Як це розуміти?

— У нас немає консолідованого голосу спо�
живача, а лише за наявності такого можна
забезпечити гідне місце. От є держава — щось
усталене, що має свою структуру. Є бізнес —
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«СПОЖИВАЧI СТАЛИ АКТИВНIШИМИ 
Й ВИМАГАЮТЬ ПОВАГИ» У кiнцi 2009 року завершився 
проект «Спiльнота споживачiв i громадськi об’єднання», який фiнансувався ЄС 
i впроваджувався Програмою розвитку ООН. Проект був надзвичайно популярний, 
особливо Портал споживача — www.consumerinfo.org.ua. «Євробюлетень» зустрiвся 
з його менеджером Клавдiєю МАКСИМЕНКО. 
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СТУДЕНТИ НАЙБIЛЬШЕ ЦIКАВЛЯТЬСЯ 
ВIДНОСИНАМИ ЄС ТА УКРАЇНИ В Українi нинi функцiонують
десять Інформацiйних центрiв Євросоюзу. Вони iснують при вузах Києва, Харкова,
Днiпропетровська, Тернополя, Чернiвцiв, Луцька, Сiмферополя та Севастополя.

МЕТОЮ ЦЕНТРIВ Є ПОШИРЕННЯ IНФОРМАB
ЦIЇ ПРО ЄС ТА ЙОГО ПОЛIТИКУ, СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ ВIДНОСИН МIЖ УКРАЇНОЮ ТА
СОЮЗОМ, IНФОРМУВАННЯ СТУДЕНТIВ ПРО
ПРОГРАМИ ТА ДIЯЛЬНIСТЬ ЄС, НАДАННЯ ДОB
ПОМОГИ У ПIДГОТОВЦI НАУКОВИХ ТА ДОСB
ЛIДНИЦЬКИХ РОБIТ З ПИТАНЬ ЄВРОIНТЕГB
РАЦIЇ, СПРИЯННЯ УЧАСТI СТУДЕНТIВ У ЗАB
ХОДАХ ТА ДЕБАТАХ З ПИТАНЬ ДIЯЛЬНОСТI
ЄВРОСОЮЗУ. 

«Євробюлетень» завiтав до Інформацій�
ного центру Євросоюзу, який діє при Інсти�
туті міжнародних відносин Київського націо�
нального університету ім. Тараса Шевченка.
Він знаходиться у бібліотеці, займає дві кім�
нати поруч із читальною залою.

У кімнатах — полиці з документацією,
кілька комп’ютерів. Документи надходять го�
ловним чином із Люксембургу. На окремо�
му стелажі матеріали, надані Представниц�

твом Євросоюзу в Україні. Усього фонди цен�
тру складаються з близько 1300 одиниць
зберігання. 

— Ось тут знаходяться електронні ре�
сурси. Ось офіційний журнал ЄС. А тут
«Євробюлетені», — розповідає Валентина
Вишнякова, яка займалася впорядкуван�
ням матеріалів центру. — Ми отримуємо
12 примірників. Два заносимо в базу, два —
в читальний зал, а решту роздаємо сту�
дентам.

Співробітники бібліотеки пояснюють, що
більшість потрібних матеріалів студенти діс�
тають з Інтернету. Через нього мають дос�
туп і до фондів Інформаційного центру Єв�
росоюзу. Якщо ж приходять сюди, то най�
частіше беруть матеріали з собою.

— Найбільше студентів цікавлять відно�
сини України та Євросоюзу, — каже Вален�
тина Вишнякова. — До матеріалів центру

також організаційно усталене явище, яке ре�
гулюється законом, має асоціації, що захи�
щають його інтереси. У структурі уряду є га�
лузеві міністерства, які опікуються торгів�
лею, промисловістю (важкою, легкою, харчо�
вою)... А у споживача немає міністерства,
асоціації ще не розвинулися до такого рівня,
щоб їхній голос був почутий. Має бути зво�
ротний зв’язок між державою та бізнесом і
споживачами. 

Асоціації споживачів у всьому світі під�
тримуються державою. Вони не можуть бра�
ти гроші в бізнесу на свою діяльність — бо
тоді втратять незалежність, яка так потрібна

споживачам. Але в Україні держава не виді�
ляє ні копійки, тому асоціації мають знахо�
дити якісь креативні шляхи існування. Щоб і
не втратити свою незалежність від бізнесу та
політиків, і зберегти довіру споживачів як
організації, які можуть представляти їхні ін�
тереси, куди споживачі можуть звертатися зі
своїми проблемами, де можна було б об’єд�
нати однакові скарги.

— В Україні є суспільний запит на такі
асоціації?

— Звичайно. Навіть ми його відчули,
хоча не є громадською організацією. Отри�
муємо дуже багато дзвінків і звернень про

допомогу. Одним із завдань наступної фа�
зи проекту має стати створення мережі, до
якої споживачі могли б звертатися й отри�
мувати поради. Вона має бути об’єднана
інформаційно, електронно, в ній збиралися
б і аналізувалися за європейською мето�
дою всі скарги споживачів. Щоб можна бу�
ло сказати державі: ось за останні місяці
п’ять тисяч звернень по такій сфері — оче�
видно, тут є проблема. Треба видати поста�
нову Кабміну або роз’яснення до законо�
давчого акта. І тоді буде реальний діалог з
владою. Та й їй також буде легше обирати
варіанти своїх дій.

ДЕ ФУНКЦІОНУЮТЬ ІНФОРМАЦIЙНI ЦЕНТРИ ЄВРОСОЮЗУ 

Нацiональна академія державного управління при Президентові України
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет (Київ)
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Волинський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)
Харківський національний економічний університет
Таврійський національний університет імені Вернадського (Сімферополь)
Севастопольський національний технічний університет

можна зайти через сайт університетської
бібліотеки. Є система пошуку за ключовими
словами. Ми завжди допомагаємо у разі
потреби.



ПРОЕКТ РЕАЛIЗУЄТЬСЯ У ЧОТИРЬОХ ПIЛОТНИХ МIСТАХ: ПРИЛУКАХ,
ІЗЮМI (ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ), РОМНАХ (ПОЛТАВСЬКА), СВЕРДЛОВСЬКУ
(ЛУГАНСЬКА), А ТАКОЖ У ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ РАЙОНАХ. Роль Євросо�
юзу полягає у наданнi експертної допомоги та обладнання, потрібного
для розвитку цих територій. Бюджет проекту складає 15,5 млн євро.

На семінар у Прилуках зібралися голови чотирьох міст та район�
них рад, представники обласних та райдержадміністрацій, керівники
та фахівці комунальних підприємств, європейські експерти та пред�
ставники низки міністерств. Вони поділилися набутим досвідом, успі�
хами та проблемами на шляху сталого місцевого розвитку, своїми
робочими планами на 2010 рік.

— Цим проектом ми довели, що зміни на місцевому рівні є мож�
ливими, навіть якщо існує багато бар’єрів для автономного і сталого
місцевого розвитку, — заявив у Прилуках Голова Представництва ЄС
в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Я розумію, що потреби
для розвитку муніципального сектору є величезними, що необхідні
подальші дії на підтримку українських муніципалітетів та регіонів. Це
залишається серед пріоритетів для подальшого співробітництва між
ЄС та Україною.

Посол висловив сподівання, що вже найближчим часом україн�
ське керівництво тісніше займеться реформами місцевого самовря�
дування.

— Сподіваюся, муніципалітети отримають право більш самостійно
вирішувати питання, які стосуються їхнього розвитку, — сказав Жо�
зе Мануел Пінту Тейшейра. — У цьому контексті надзвичайно важ�
ливим є питання місцевих бюджетів. У часи швидких економічних
змін і глобалізації потрібно, щоб місцеве керівництво в Україні не
втратило час, очікуючи рішень на верхніх рівнях. Воно вже повинно
почати процес модернізації, як це є у випадку чотирьох пілотних міст
проекту «Сталий місцевий розвиток».

За словами керівника проекту Бернара Фролішера, найголовнішим
результатом його діяльності має стати не отримання нового облад�
нання, а зміна менталітету та методів роботи і справжнє реформуван�
ня та модернізація організації мерій та всієї сфери комунальних пос�
луг. Так само мають змінитися взаємовідносини органів місцевого са�
моврядування з підприємствами, що надають послуги. Та й люди та�
кож повинні поміняти свої погляди та звички відносно послуг. Зрозу�
міти, що вони є не лише користувачами, а й також єдиним обов’яз�
ковим фінансовим утримувачем комунальних підприємств. Отже, лю�
дина має поводитися як власник, що повинен дбати про якість та ста�
лість надання послуг та збереження комунального майна.
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ЄВРОСОЮЗ ДОПОМАГАЄ ПОКРАЩИТИ ПIДГОТОВКУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦIВ 
У груднi 2009 року розпочато реалiзацiю про�
екту програми Twinning «Розвиток та удоско�
налення системи пiдготовки державних служ�
бовцiв в Українi». Вiн триватиме два роки, бюд�
жет проекту складає близько мiльйона євро.

Вiд України основним його партнером�вико�
навцем є Нацiональна академiя державного
управлiння при Президентовi України, вiд кра�
їн�членiв ЄС — Французька школа держав�
ного управлiння та Польська нацiональна шко�
ла державного управлiння. 

На присвяченій початку проекту прес�конфе�
ренції директор французького закладу Бер�
нар Буко наголосив, що нині у Франції від�

бувається реформа системи підготовки держ�
службовців, отже, її практичний досвід буде
запропонований українським партнерам. 

Проект сприятиме визначенню нових стра�
тегічних засад державної політики щодо під�
готовки посадових осіб і держслужбовців, під�
вищенню ефективності Національної акаде�
мії державного управління та чотирьох регі�
ональних інститутів держуправління, зміцнен�
ню навчального потенціалу НАДУ з акцен�
том на формуванні нових професійних на�
вичок державних службовців.

— Цей проект має на меті допомогти Укра�
їні сформувати правильну політику підго�

товки держслужбовців, посилити спромож�
ність освітніх установ державної служби, зок�
рема у Києві, Дніпропетровську, Харкові,
Львові та Одесі, а також надати допомогу
на технічному рівні, — заявив перший сек�
ретар Представництва Євросоюзу в Україні
Ханс Райн.

Заступник начальника Головного управління
держслужби України Олена Тертишна наго�
лосила, що серед іншого державним службов�
цям роз’яснять і чинні міжнародні норми, спря�
мовані на подолання корупції. Це особливо
актуально, адже в 2010 році в Україні має
набути чинності оновлене антикорупційне за�
конодавство. 

ПРОЕКТ ЗI СТАЛОГО МIСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ПIДБИВ ПIДСУМКИ ТРЬОХ РОКIВ ДIЯЛЬНОСТI
9 грудня у Прилуках Чернiгiвської областi вiдбувся семiнар, присвячений результатам трьох рокiв
роботи проекту «Сталий мiсцевий розвиток в Українi». Вiн фiнансується Європейським Союзом.

Делегація з міста Ромни (зліва направо): заступник міського голови Юрій
Литвиненко, міський голова Павло Помаран, бізнесмен Армен Агаханян,
чиї підприємства надають послуги зі збору сміття та водопостачання.
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ЗАВЕРШИВСЯ СПIЛЬНИЙ АНТИКОРУПЦIЙНИЙ ПРОЕКТ ЄС 
I РАДИ ЄВРОПИ
Спiльний проект Євросоюзу та
Ради Європи «Пiдтримка належ�
ного урядування: проект проти�
дiї корупцiї в Українi» завершив
свою дiяльнiсть. Він тривав із
червня 2006 року по грудень
2009�го. Проект сприяв імпле�
ментації до законодавства Укра�
їни низки міжнародних антико�
рупційних стандартів та виконан�

ню рекомендацій Групи держав
проти корупції (GRECO). 

Найсуттєвіше досягнення проек�
ту — забезпечення сприятливих
умов для ухвалення пакету анти�
корупційних законів і створення
державного органу з антикоруп�
ційної політики (Урядового упов�
новаженого з питань антикоруп�

ційної політики). Проект сприяв
дискусії щодо ефективності на�
ціональних антикорупційних стра�
тегій і планів дій задля їх реалі�
зації, реформуванню системи дер�
жавної адміністрації, криміналь�
ної юстиції та судової системи.

Проект підтримував зусилля,
спрямовані на запровадження єв�

ропейських стандартів прозорос�
ті фінансування політичних пар�
тій і виборчих кампаній та зміц�
нення системи запобігання ко�
рупції в органах місцевого самов�
рядування. Навчальні заходи в
рамках проекту сприяли поси�
ленню потенціалу правоохорон�
них та судових органів у бороть�
бі з корупцією.

ЗАПОБIГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СIМ’Ї: 
ЕКСПЕРТИ ВКАЗАЛИ НА IСНУЮЧI ПРОБЛЕМИ
Спiльний проект ЄС та ПРООН «Рiвнi можливостi та права жiнок в Українi» представив
результати дослiдження «Оцiнка української нацiональної системи запобiгання насильству 
в сiм’ї». Воно засвiдчило наявнiсть великої кiлькостi проблем у цiй сферi. 

ОСНОВНI ТАКI: НЕДОСКОНАЛIСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА, НЕДОСТАТНЯ ЕФЕКB
ТИВНIСТЬ ЗАСОБIВ РЕАГУВАННЯ З БОКУ МIЛIЦIЇ, А ТАКОЖ СКЛАДНА
ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИПАДКIВ НАСИЛЬСТВА В СIМ’Ї.

Зокрема, автори дослiдження відзначили низьку ефективність за�
хисних приписів, які забороняють певні дії по відношенню до жер�
тви. Наприклад, наближатися ближче, аніж на визначену відстань.
Вони не спрацьовують через відсутність ефективного механізму по�
карання за їх невиконання. Експерти проекту рекомендують рефор�
мувати захисні приписи у систему заборонних судових наказів та
вдосконалити систему дотримання таких наказів.

Інша проблема: небажання працівників міліції належним чином
займатися випадками насильства у сім’ї. Міліціонери вважають це не
серйозним правопорушенням, а «сімейними справами». Тож у разі
звернення жертви по допомогу правоохоронці дуже часто намагають�
ся відмовити її від написання заяви та порушення справи.

Досить складною є процедура судово�медичної експертизи жертв
насильства у сім’ї — документування отриманих ушкоджень. Устано�
ви, що мають компетенцію на проведення цього, знаходяться зде�
більшого в обласних центрах і мають обмежений графік роботи. Для
спрощення процедури експерти радять Міністерству охорони здо�
ров’я своїм наказом надати право проведення документального фік�
сування ушкоджень жертв поліклінікам та лікарям обласного рівня.

У дослідженні також відзначено брак комплексності в системі на�
дання соціальних послуг жертвам насильства у сім’ї та недоступність
їх за межами великих міст. Що стосується впровадження корекцій�
них програм для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, — експерти
констатують, що розроблено окремі програми, однак система надан�
ня таких послуг в Україні відсутня.

Під час презентації результатів дослідження Сергій Полюк з Відділу
програм допомоги Представництва Європейського Союзу в Україні на�
голосив на неприпустимості насильства в родинах. Він зауважив, що
ЄС і надалі працюватиме разом з Програмою розвитку ООН та урядом
України з метою зменшення рівня таких правопорушень. Сергій Полюк

також повідомив, що ЄС виділив 14 млн євро на фінансування в Ук�
раїні проектів з прав жінок та дітей на період до 2011 року.

Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Йоанна Казана�
Вишньовецька підкреслила, що проблема домашнього насильства є на�
гальною для багатьох держав світу. Саме тому Генеральний секретар
ООН Пан гі�Мун оголосив всесвітню кампанію «Разом подолаємо на�
сильство щодо жінок», яка триватиме до 2015 року. Водночас Йоанна
Казана�Вишньовецька наголосила, що хоча Україна першою з країн ко�
лишнього СРСР ухвалила закон щодо попередження насильства у сім’ї,
тут бракує ефективного механізму допомоги жертвам та захисту їх
прав. Вона зазначила, що ПРООН охоче підтримала роботу команди
експертів з підготовки дослідження «Оцінка української національної
системи запобігання насильству в сім’ї» — адже воно має стати пер�
шим кроком на шляху інституційної та законодавчої реформи, покли�
каної допомогти вирішенню проблеми домашнього насильства.



ЗАХIД Є ЧАСТИНОЮ ВIДПОВIДНОГО КОМПОB
НЕНТУ ПРОЕКТУ. ДО СКЛАДУ ДЕЛЕГАЦIЇ УВIЙB
ШЛИ 11 ПРЕДСТАВНИКIВ МIНВУГЛЕПРОМУ,
ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР АЛЬТЕРB
НАТИВНИХ ВИДIВ НАГЛЯДУ».

У рамках туру відбувся семінар у Польсько�
му вищому гірничому управлінні в Катовіце.
Польські посадовці та експерти ознайомили
гостей з методологічними та законодавчими
положеннями щодо запобігання нещасним ви�
падкам, з вимогами до кандидатів на посади
інспекторів та технічних робітників у гірничих
округах, кваліфікаціями гірників, правилами
реагування в разі нещасного випадку, обов’яз�
ками та принципами роботи державного ву�
гільного нагляду Польщі. Делегація відвідала
вугільну шахту Яс�Мос у Ястшембе�Здруй, екс�

периментальну шахту «Барбара» Центрально�
го гірничого інституту в Міколові, гірничий
офіс у Катовіце, архів гірничих досліджень
та геологічної документації Польського ви�
щого гірничого управління, підземну соляну
шахту�музей «Величка» поблизу Кракова. Та�
кож делегація взяла участь у святкуванні Дня
шахтаря, під час якого гості змогли ознайо�
митися з польськими шахтарськими традиці�
ями. Участь у семінарі, робочі зустрічі, жваві
дискусії — все це продемонструвало й дове�
ло актуальність теми охорони здоров’я й без�
пеки і для українців, і для поляків, дозволи�
ло їм поділитися досвідом щодо покращення
стандартів здоров’я та безпеки під землею.

Проект ЄС «Програма підтримки вугільної
галузі» розпочато у вересні 2008 року і три�

ватиме він до кінця 2010�го. Метою є надан�
ня підтримки для пришвидшення розвитку
вугільної промисловості та її реструктуризацію,
що базуватиметься на засадах соціальної від�
повідальності й економічної ефективності. Та�
кий підхід має сприяти поступовому вирішен�
ню проблеми довкілля, а також зменшенню
екологічної шкоди від видобування вугілля та
закриття неприбуткових шахт. Крім цього, про�
ект націлений на допомогу Міністерству вугіль�
ної промисловості України та іншим зацікав�
леним сторонам у значному вдосконаленні стан�
дартів безпеки праці шляхом розробки пілот�
ної схеми, яка слугуватиме моделлю для по�
дальшого розвитку стандартів безпеки праці.

НА КIЛЬКА ЗАПИТАНЬ «ЄВРОБЮЛЕТЕНЯ»
ВIДПОВIЛА ЗАСТУПНИК КЕРIВНИКА 
ПРОЕКТУ ІРИНА ЧЕРНИШ.
— 2009 року було вiдкрито три офіси про1

екту — в Луганську, Донецьку та Львові. Чи
вийшли вони вже, так би мовити, на проек1
тну потужність своєї роботи?

— Так, офіси вже вийшли на повну по�
тужність і будуть працювати до повного за�
вершення «польової роботи», тобто до бе�
резня�квітня цього року.

— Які найголовніші події очікують на про1
ект у 20101му?

— Ми плануємо принаймні три поїздки з
обміну досвідом до Німеччини та Польщі. Та�
кож навчальні п’ятиденні семінари для відіб�
раних фахівців Мінвуглепрому та його струк�
тур — таких семінарів пройде щонайменше дві
серії. Крім цього, у планах низка заходів для
преси та тематичні семінари з питань безпе�
ки праці, екологічних питань та перспектив роз�
витку вугільної галузі України.
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ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОГРАМА ПРОВЕЛА IНФОРМАЦIЙНИЙ ЗАХIД
У серединi грудня фiнансована Євросоюзом
програма «Мiждержавне транспортування
нафти та газу до Європи» (INOGATE) прове�
ла iнформацiйний захiд для українських екс�
пертiв з енергетики та iнших учасникiв енер�
гетичного ринку. Участь у ньому взяли 35
представників з Міністерства палива та енер�

гетики, національних регуляторних органів,
Представництва Євросоюзу в Україні, енер�
гетичної промисловості, наукових кіл та між�
народних організацій.

У своєму виступі перший секретар Представ�
ництва ЄС Ханс Райн представив огляд про�

ектів INOGATE в Україні та їх подальшого роз�
витку. Учасникам було презентовано Робочу
програму INOGATE на 2009–2010 роки та май�
бутні проекти INOGATE. Інші презентації й дис�
кусії стосувалися поточних проектів у галузі
метрології, безпеки постачання газу, гармоні�
зації стандартів та залучення інвестицій.

УКРАЇНЦI ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ПОЛЬСЬКИМ 
ШАХТАРСЬКИМ ДОСВIДОМ Фiнансований Євросоюзом проект
«Програма пiдтримки вугiльної галузi в Українi» органiзував тижневий навчальний тур 
до Польщi. Метою було ознайомлення українських посадовцiв iз стандартами безпеки 
у польськiй вугiльнiй галузi. 

Під час відвідання шахти Яс1Мос.
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ХВИЛЮЮЧЕ ПОЄДНАННЯ: МIСТЕРIЯ РIЗДВА 
Й ПIДНЕСЕННЯ НОВОГО РОКУ РiздвяноBноворiчнi свята 
є одними з найулюбленiших у країнах Європи. Вони несуть сподiвання, радiсть, оптимiзм.
Мiстерiя Рiздва й пiднесення Нового року — хвилююче поєднання.

У ТIЙ ЧАСТИНI ЄВРОПИ, ЩО НА ЗАХIД ВIД
УКРАЇНИ, НАЙГОЛОВНIШИМ Є РIЗДВО, ЯКЕ ВСI
КРАЇНИ ЄВРОСОЮЗУ СВЯТКУЮТЬ 25 ГРУДНЯ.

Киянка Галина ВАКАР живе нині в Італії,
поблизу Мілана. Вона розповіла «Євробюле�
теню» про свої враження від святкування
Різдва:

— Це улюблене свято італійців. Готувати�
ся до нього починають майже за два міся�
ці. Ресторани ще у листопаді виставляють
святкове меню, гірляндами прикрашають до�
роги та площі міст. Кожна сім’я вдома вста�
новлює невеличке презепіо (вертеп). Вели�
ких розмірів, у зріст людини, його будують
на центральних площах та у храмах. Для
італійців презепіо є важливою частиною Різ�
два. Вони годинами можуть просто милува�
тися ним та розповідати своїм дітям про на�
родження Христа.

З великою відповідальністю італійці став�
ляться до вибору різдвяних подарунків. На них
витрачають чималі кошти. Подарунки один од�
ному ставлять під ялинку в ніч з 24 на 25
грудня. Розпаковують їх опівночі. 

А вдень 25�го італійці влаштовують пиш�
ний святковий обід, який відбувається лише
в родинному колі, починається приблизно опів�
дні й триває кілька годин. На столі обов’яз�
ково має бути котекіно — свиняча ратиця;
страва зі шпинату у формі маленьких ку�
льок, які нагадують монети. Вважається, чим
більше їх з’їси, тим багатший будеш. Готу�
ють лазанью, смажать рибу. Обов’язковою є
різдвяна випічка — панетонне чи пандоро із
цукатами та горіхами. За різдвяним столом
італійці п’ють багато вина. Після обіду сіда�
ють грати в карти або тамболу (різновид ло�
то). Увечері та наступного дня — у День
Святого Стефана, йдуть у кінотеатри. В ці
дні показують фільми про Різдво та нове кі�

но, яке тільки вийшло у прокат. Квитки на
сеанси коштують в середньому лише 10 єв�
ро. Проте зазвичай вільні місця у кінотеатрі
в ці дні знайти складно. 

***
А потім настає Новий рік. За всього роз�

маїття, новорічні свята в різних країнах ма�
ють спільні риси: це прощання зі старим ро�
ком, сподівання, що неприємності залишать�
ся в минулому, а в Новому році все змінить�
ся на краще. Водночас кожна країна дотри�
мується своїх традицій.

У Румунії, наприклад, у новорічні пироги
прийнято запікати маленькі сюрпризи — мо�
нетки, порцелянові фігурки, каблучки, струч�
ки гіркого перцю. Знайдена в солодощах каб�
лучка має принести багато щастя. А стручок
перцю розвеселить тих, кому він не дістався.

У Франції під Новий рік запікають у пря�
ник біб — на щастя. У Шотландії напередод�
ні свята підпалюють смолу в бочці й котять
її по вулицях. Шотландці вважають це симво�
лом спалення старого року. Після цього до�
рога Новому року відкрита. Перша людина,
що ввійшла в будинок після початку Нового
року, приносить щастя або невдачу. Темново�
лосий чоловік з подарунком — на щастя.

В Уельсі, відправляючись у гості на зус�
тріч Нового року, варто захопити шматочок
вугілля й кинути його в розпалюваний у но�
ворічну ніч камін. Це свідчить про дружні
наміри гостей. Рівно опівночі потрібно роз�
чинити навстіж двері, щоб випустити Старий
рік і впустити Новий.

В Італії напередодні Нового року прийня�
то викидати старі речі й купувати замість

них нові. А якщо старих немає, то дово�
диться викидати нові, інакше щастя обійде
дім стороною.

Жителі Греції, йдучи в гості святкувати
Новий рік, беруть із собою камінь, який за�
лишають біля порога будинку, куди прий�
шли. Якщо камінь важкий, говорять: «Нехай
багатство хазяїна буде важким, як цей камінь».
А якщо маленький, то бажають: «Нехай не�
гаразди в домі господаря будуть такими ж
незначними, як цей камінь».

Болгари, зібравшись на новорічне свято,
на кілька хвилин гасять світло. Це називають
хвилинами новорічних поцілунків, таємницю
яких зберігає темрява.

Звісно, надзвичайно важливим завжди
був вибір страв на новорічному столі. Кожна
страва наділена в різних країнах у різних на�
родів своїм особливим змістом і значенням.

У Франції традиційною для новорічного сто�
лу є смажена індичка. А от у Австрії чи Угор�
щини вважають, що не варто їсти в новоріч�
ну ніч страви з птиці — полетить щастя.

У Польщі на новорічному столі можна
нарахувати рівно дванадцять страв. І жод�
ного м’ясного! Грибний суп або борщ, каша
ячмінна з чорносливом, галушки з олією,
на солодке шоколадний торт. Обов’язко�
во — риба. Вона в багатьох країнах вважа�
ється символом сімейного щастя і благопо�
луччя. Схоже частування виставляють і в
Чехії та Словаччині. У Німеччині на Новий
рік подають яскраво розфарбовану тацю з
яблуками, горіхами, ізюмом і пирогами. Сим�
волізм такий: яблуко — плід пізнання доб�
ра і зла, горіхи з їхньою твердою шкарлу�
пою і смачною серцевиною символізують
таємниці й труднощі життя. У Німеччині го�
ворять: «Бог дав горіх, а людина повинна
розколоти його».



— Це бюджет відновлення — заявив Ко�
місар ЄС з питань фінансового програмуван�
ня та бюджету Альґірдас Шемета. — Йдеть�
ся про те, щоб бути готовими до кращих ча�
сів, підтримувати зайнятість, стимулювати
зростання. Незважаючи на важку економічну
ситуацію, бюджет�2010 гарантує фінансові ре�

сурси для підтримки реалізації програм ЄС
та сфокусований на сферах, що стосуються
відновлення економіки.

Поки що не визначено, скільки коштів ви�
ділять на майбутню Дипломатичну службу зов�
нішньої дії Євросоюзу, яка нараховуватиме
п’ять тисяч співробітників. Її створять відпо�

відно до положень Лісабонської угоди, що
набула чинності у грудні 2009 року. Очіку�
ється, що розміри фінансування служби бу�
дуть узгоджені Високим представником ЄС з
питань спільної зовнішньої та безпекової по�
літики Кетрін Ештон та європарламентаріями
у березні�квітні цього року. 
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ЦЬОГОРIЧНИЙ БЮДЖЕТ ЄС СТАНОВИТЬ 
ПОНАД 140 МIЛЬЯРДIВ ЄВРО Європейський парламент ухвалив
у середині грудня бюджет ЄС на 2010 рік. Його доходна частина становить понад 140 млрд євро.

БюджетB2010 в цифрах (основні статті витрат)

Прогнозовані витрати за сферами діяльності ЄС (млрд євро) Бюджет12010 Зміни порівняно 
з бюджетом12009 (%)

Стале зростання 64,3 +3,3
Конкурентність, включаючи 14,9 +7,9

Освіту та тренінги 1,1 +4,4%
Дослідження 7,5 +11,7
Конкурентність та інновації 0,5 +3,4
Транспорт та енергетичну мережу 2,0 +10,2
Соціальну політику 0,2 +22,7
Енергетичні проекти (Європейський план з економічного відновлення) 2,0 �1,0%

Згуртованість, включаючи 49,4 +2,0%
Зближення 40,4 +3,7%
Регіональну конкуренцію та зайнятість 7,6 �6,2%
Територіальне співробітництво 1,2 +3,7%

Природні ресурси 59,5 +5,4%
Довкілля 0,3 �3,2
Витрати на сільське господарство та пряму допомогу 43,8 +6,4
Розвиток сільськогосподарських територій 14,4 +2,6
Рибальство 0,9 +2,6
Громадянство, безпека, свобода та юстиція 1,7 +10,5
Свобода, безпека та юстиція, включаючи фундаментальні права і юстицію, 
свободу та безпеку, міграцію 1,0 +16,2

Громадянство, включаючи культуру, медіа, охорону здоров'я та захист споживачів 0,7 +28,2
ЄС як глобальний гравець 8,1 +0,5%
Передвступна допомога 1,6 +4,5%
Європейське сусідство 1,7 +3,4
Співробітництво з розвитку 2,5 +3,9
Гуманітарна допомога 0,8 +3,0
Демократія і права людини 0,2 +3,4
Спільна зовнішня та безпекова політика 0,3 +15,9
Інструмент стабільності 0,2 +16,7
Адміністрування 7,9 +3,8%
Європейська Комісія 3,6 +2,6%
Інші інституції 2,9 +4,7%
Всього 141,5 +3,6%

Внески країн�членів

Надходження від податку на додану вартість

Митні збори та цукровий збір

Інше (невикористані кошти з попередніх років, штрафи компаній, 
які порушили закони конкуренції або інші закони тощо)

76%

11%
12%

1%

З чого складається бюджет ЄС



І н с т и т у ц і й н і  с п р а в и

• №1, СІЧЕНЬ, 2010 15

КАНДИДАТИ НА ПОСАДИ КОМIСАРIВ 
СКЛАДАЛИ IСПИТИ В ЄВРОПАРЛАМЕНТI У січні у Брюсселі
та Страсбурзі проходила процедура затвердження кандидатів на посади Комісарів ЄС. Для них
вона досить складна й малоприємна. На єврожаргоні це ще називають «grilling» — «підсмажування».

подають на слухання резюме й декларацію
про фінансові інтереси. Сама процедура спів�
бесіди займає три години в профільному ко�
мітеті Європарламенту. Метою є визначити від�
повідність людини посаді, на яку вона про�
понується, її компетентність.

Графік «підсмажування» було оприлюдне�
но за два тижні до його початку, 20 грудня.

У Брюсселі слухання кандидатів тривали
до 15 січня, потім ще частину з них «допи�
тували» 18–19 січня в Страсбурзі. Після
слухань комітет оцінює кандидата на поса�
ду комісара, письмові результати надсила�
ють Президенту Європарламенту. Згодом
всі висновки комітетів розглядаються спіль�

но Президентом ЄП, лідерами усіх політич�
них груп та керівниками парламентських
комітетів.

Після цього 26 січня Європарламент на
своєму пленарному засіданні затверджував
усю Колегію Єврокомісії. Представляв кан�
дидатів на комісарів Президент ЄК Жозе Ма�
нуел Баррозу. При чому Європарламент в
таких випадках голосує за всіх кандидатів
одразу — він не може, скажімо, не затвер�
дити когось одного.

Коли вся та довга й неординарна проце�
дура відбувалася, цей номер журналу був
уже в друці. Про її результати ми розповімо
в наступному числі «Євробюлетеня». 

ГОЛОВНI З НИХ ТАКI: ЦIЛКОВИТИЙ ПЕРЕХIД НА
ЖИТТЯ ЗА ПРАВИЛАМИ ЛIСАБОНСЬКОЇ УГОДИ,
ЗМIЦНЕННЯ ЕКОНОМIЧНОГО ВIДНОВЛЕННЯ ТА
УХВАЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГIЇ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ДО 2020 РОКУ, ЗМIЦНЕННЯ ПРИСУТB
НОСТI I ВПЛИВУ ЄВРОСОЮЗУ НА МIЖНАРОДB
НIЙ АРЕНI Й ЗБIЛЬШЕННЯ УВАГИ IНСТИТУЦIЙ
ЄС ДО ЙОГО ГРОМАДЯН.

Прем’єр�мiнiстр наголосив, що економічне
відновлення має проявлятися в поверненні
на шлях створення нових робочих місць і
досягнення прогресу щодо сталості держав�
ного фінансування. На його думку, Євросою�
зу час відходити від заходів із підтримки фі�
нансового сектору та стимулювання попиту.

Державний секретар країни з питань ЄС
Дієго Лопез Гаррідо повідомив, що на час
іспанського президентства заплановано ре�
кордну кількість самітів — близько десяти.
Зустрічі на найвищому рівні відбудуться з
США, країнами Латинської Америки, Марок�
ко, Пакистаном, Росією, Канадою, країнами
Середземномор’я. 

Відповідаючи на запитання «Німецької хви�
лі» про співробітництво ЄС та України, Дієго
Лопез Гаррідо сказав: 

ІСПАНІЯ ОПРИЛЮДНИЛА ПРІОРИТЕТИ 
ПРЕЗИДЕНТСТВА З 1 сiчня головування в Євросоюзi розпочала Іспанiя.
Напередоднi рiздвяноBноворiчних свят її прем’єрBмiнiстр Хосе Луїс Сапатеро оприлюднив
прiоритети iспанського президентства.

— Україна хоче мати європейську пер�
спективу. Ми бачимо її, інші країни у цьому
регіоні як країни, які мають зміцнювати спів�
робітництво з Європейським Союзом. На сьо�
годні через ситуацію в українській внутріш�
ній та зовнішній політиці найкраще — це на�
лежати до Східного партнерства. 

Також іспанський міністр наголосив, що
Україна — це європейська країна, і наступ�
ний крок її зближення з ЄС може відбути�
ся. За його словами, демократичну країну,
яка виконала всі закріплені в документах
вимоги, можна й запросити до Європей�
ського Союзу. 

Прем'єр1міністр Іспанії Хосе Луїс Сапатеро (зліва), Високий представник ЄС з питань спільної
зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Президент Європарламенту Єжи Бузек.

СПОЧАТКУ МАЙБУТНIХ КОМIСАРIВ «ДОПИТУB
ЮТЬ» У КОМIТЕТАХ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ. Перед
тим вони письмово вiдповідають на надісла�
ні парламентаріями запитання, разом з ними



Президент Сербії Борис Тадіч сказав:
— Це історичний день для моєї країни. Десять років драматич�

ного життя, десять років після закінчення війни, десять років піс�
ля завершення нашої ізоляції... Протягом усього цього часу на�
шою головною метою було привести Сербію до Євросоюзу. Тепер
ми будемо продовжувати реформи з надією отримати повноцінне
членство в ЄС.

Навесні 2009 року між Сербією та ЄС було підписано Угоду про
асоціацію і стабілізацію. Відтоді влада на чолі з Борисом Тадічем
здійснила багато реформ. Також Белград активізував співробітництво
з Міжнародним трибуналом ООН по колишній Югославії, в результа�
ті чого перед судом постали кілька сербських політичних лідерів ча�
сів балканського конфлікту.

Комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен припустив, що повно�
цінного членства в Євросоюзі Сербія зможе досягти протягом нас�
тупних десяти років. 

— Єврокомісія з нетерпінням очікує на роботу із Сербією. Вона
є ключовою країною Західних Балкан. Зараз весь цей регіон руха�
ється в напрямку ЄС. Це важливо з точки зору підтримки миру, —
сказав він.

Звісно, Сербії залишається здійснити ще багато реформ. Тепер її
заявку має розглянути Рада ЄС. У разі позитивного рішення — а це
означає офіційне визнання країни кандидатом на вступ — Єврокомі�
сії буде дано завдання визначити можливу дату початку переговорів
про приєднання.
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ЄВРОСОЮЗ ДОПОМАГАЄ ПIВНIЧНОМУ КIПРУ
259 мiльйонiв євро видiлила Єврокомiсiя на 2010 рiк у рамках Програми допомоги турецькiй
громадi Кiпру. У груднi було завершено пiдписання вiдповiдних контрактiв, переважно
грантових. Усього укладено 880 угод на виконання проектiв, фiнансованих ЄС.

— Як і було обіцяно 2004 року, Європейський Союз надає вели�
ку допомогу турецькій громаді Кіпру з метою покінчити з її ізоляцією
та сприяти возз’єднанню острова, — заявив Комісар ЄС з питань
розширення Оллі Рен. — Єврокомісія змогла освоїти практично всі
кошти, наявні для проектів, в непростому політичному та правовому
середовищі. Це значне досягнення. Європейський Союз зобов’язуєть�
ся підтримати возз’єднання острова усіма можливими засобами, і це
буде в інтересах жителів Кіпру та ЄС.

Виділені Євросоюзом гроші підуть, зокрема, на таке: 35 млн єв�
ро надаються на гранти для неурядових організацій, шкіл, сіл, сту�
дентів, малих та середніх підприємств; 6,6 мільйона — на реаліза�
цію проектів з метою збільшення довіри та примирення між двома
кіпрськими громадами; 3,5 мільйона спрямовуються Комітету з роз�
шуку осіб, зниклих безвісти; 73 млн євро призначено для проектів
з покращення якості води у північній частині Кіпру. І 14,5 мільйо�
на — на гармонізацію законодавства північного Кіпру з законодав�
ством Європейського Союзу.

СЕРБIЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ВСТУП ДО ЄС
22 грудня Сербiя подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Президент країни 
Борис Тадiч урочисто вручив її прем’єрBмiнiстру головуючої тодi в ЄС Швецiї 
Фредрiку Рейнфельдту.

Під час урочистої церемонії подання заявки на членство Сербії в ЄС
(зліва направо): Президент Сербії Борис Тадіч, прем’єр1міністр Швеції
Фредрік Рейнфельдт, Комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен.

Фамагуста — столиця північного Кіпру.

— Я вітаю цей історичний крок Сербії. Це засвідчує велику рішу�
чість сербського уряду й широку народну підтримку ідеї приєднання
країни до ЄС. Членство Сербії є важливим не лише для неї, але й
для регіону в цілому, — заявив Фредрік Рейнфельдт.
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РОЗПОЧНУТЬСЯ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО УГОД ПРО АСОЦІАЦІЮ
З АЗЕРБАЙДЖАНОМ, ГРУЗIЄЮ ТА ВIРМЕНIЄЮ
Європейський Союз розпочне в
осяжнiй перспективi переговори
з укладення угод про асоцiацiю
з Азербайджаном, Вiрменiєю та
Грузiєю. У грудні Рада ЄС із за�
гальних справ та зовнішніх від�
носин затвердила підготовлені

Єврокомісією директиви на ве�
дення цих перемовин.

Рада у своїх висновках також
наголосила, що водночас ЄС го�
товий розпочати переговори що�
до створення зони вільної тор�

гівлі з тими закавказькими кра�
їнами, які приєдналися до Сві�
тової організації торгівлі. На сьо�
годні це Грузія й Вірменія.

Рада міністрів ЄС привітала праг�
нення трьох країн щодо посилен�

ня відносин з Євросоюзом й вис�
ловила готовність і надалі спри�
яти стабільності, співпраці та доб�
робуту на Південному Кавказі, у
тому числі шляхом надання прог�
рам технічної допомоги. 

СТВОРЕНО СПIЛЬНИЙ «КАЗАН» 
ДЛЯ ЗАХIДНИХ БАЛКАН Європейська Комiсiя, Європейський
iнвестицiйний банк, Європейський банк реконструкцiї та розвитку та Банк розвитку 
Ради Європи започаткували у груднi Інвестицiйний фонд Захiдних Балкан (ІФЗБ). 
Вiн покликаний фiнансувати в регiонi прiоритетнi проекти.

МЕТОЮ ІФЗБ Є ЗIБРАТИ ДО СПIЛЬНОГО «КАB
ЗАНА» ФIНАНСИ З РIЗНИХ ДЖЕРЕЛ, ГРАНТИ
Й КРЕДИТИ, ТА КООРДИНУВАТИ ЇХ ВИКОРИСB
ТАННЯ У КРАЇНАХ РЕГIОНУ. Пріоритет номер
один — інфраструктурні сектори, включаючи
соціальну інфраструктуру. Також передбачено
підтримку малих та середніх підприємств, про�
ектів з підвищення енергоефективності тощо.

На першій зустрічі координаційного комі�
тету фонду було вирішено виділити 26 млн
євро грантів для технічної допомоги в реалі�
зації 26 проектів у різних секторах. Очікуєть�
ся, що ці проекти, своєю чергою, залучать
2,2 млрд євро кредитів від міжнародних фі�
нансових інституцій.

— У нинішній неспокійний час процес
розширення ЄС є якорем стабільності для кра�
їн Західних Балкан, — заявив Комісар ЄС з
питань розширення Оллі Рен. — ЄС працює
в регіоні, щоб пом’якшити вплив економічної
кризи. Інвестиційний фонд Західних Балкан
є наочною демонстрацією наших спільних
зусиль на підтримку інтеграції та економічно�
го відновлення регіону.

На думку віце�президента ЄІБ Даріо Скан�
напієко, створення ІФЗБ свідчить про вико�
нання донорами регіону зобов’язань щодо якіс�
нішої та більшої за обсягами допомоги.

— Координація та ефективніше збиран�
ня грантів і кредитів може призвести до сут�
тєвого покращення ефективності донорської
допомоги на Західних Балканах, і Європей�
ський інвестиційний банк продовжуватиме
збільшувати свою участь в такому співробіт�
ництві, — сказав він.

Перший віце�президент ЄБРР Варел Фрі�
ман додав:

— Створений спільно нашими інституція�
ми Інвестиційний фонд Західних Балкан є
інноваційним та ефективним інструментом збо�
ру фінансових ресурсів, спрямованих на до�
помогу країнам у кращому доступі до фінан�
сів для пріоритетних проектів та покращення
впливу цих інвестицій на регіон в цілому.

ІФЗБ складається зі спільних фондів: гран�
тового та кредитного. На гранти фінансува�
тимуть приготування до реалізації проектів
та їх імплементацію в Албанії, Боснії і Герце�
говині, Хорватії, Македонії, Косово, Чорного�
рії та Сербії. Якісна підготовка до здійснення
проекту є надзвичайно важливою для залу�
чення в подальшому кредитів та успішного

внеску в економічне зростання на Західних
Балканах й підготовки до вступу до ЄС. 

Єврокомісія вже виділила близько 110
млн євро грантів на підтримку проектів му�
ніципальної інфраструктури та технічної до�
помоги в регіоні. ЄІБ, ЄБРР та БРРЄ мають
надати по 10 млн євро. Очікується, що свої
внески зроблять країни�члени ЄС та інші до�
нори. 

Спільний кредитний фонд доповнювати�
ме грантовий. Європейський інвестиційний
банк та Європейський банк реконструкції та
розвитку зобов’язалися зробити доступними
для країн регіону кредити на суму 1 млрд
євро. Також Банк розвитку Ради Європи за�
явив про наміри збільшити фінансування со�
ціальних проектів Західних Балкан. 

На фото (зліва направо): перший віце1президент ЄБРР Варел Фріман, віце1президент ЄІБ 
Даріо Сканнапієко, прем’єр1міністр Швеції Карл Більдт, Комісар ЄС з питань розширення Оллі
Рен та керуючий БРРЄ Рафаель Аломар.



САМЕ ЦЬОГО ДОБИВАВСЯ ЄВРОСОЮЗ. ПЕРЕB
ГОВОРИ В КОПЕНГАГЕНI ПРОХОДИЛИ ДОСИТЬ
ВАЖКО, ЧАСОМ ДРАМАТИЧНО. В результатi
домовленостей було досягнено порiвняно не�
великою групою держав, включаючи США, Ки�
тай, Індію та країни Євросоюзу. Він є, влас�
не, політичною декларацією. Її підписанти
підтвердили мету — не допустити глобаль�
ного потепління більш ніж на 2°С. Документ
містить обіцянку з боку розвинених країн ви�
ділити на період 2010–2012 років 30 млрд
доларів США на допомогу країнам, що роз�

становитиме 100 млрд доларів щороку.
Європейський Союз вважає, що досягнуті

в Копенгагені домовленості є недостатніми.
— Я б хотів більшого, — заявив на під�

сумковій прес�конференції прем’єр�міністр го�
ловуючої в ЄС Швеції Фредрік Рейнфельдт.
— Домовленості не вирішують питання клі�
матичних змін. Але це перший крок, він важ�
ливий. У Копенгагені ми хотіли вийти з глу�
хого кута: або щось робимо — або ні. Тут
ми побачили, що країни все ж таки доклали
зусиль до напрацювання спільної мети. На�
віть ті, які заявляли, що не хочуть брати
жодних зобов’язань.

Ще відвертішим був Президент Єврокомі�
сії Жозе Мануел Баррозу.

— Досягнуті домовленості краще, ніж від�
сутність будь�яких домовленостей. Це був
позитивний крок, але однозначно нижчий за
наші амбіції. Я не буду приховувати мого
розчарування стосовно того, що поки що не
йшлося про зобов’язуючу природу майбут�
ньої угоди. У цьому узгоджений сьогодні текст
не виправдав наших сподівань, — заявив він
на підсумковій прес�конференції. — Ми за�
лишаємося переконаними: важливо всім сві�
том взяти зобов’язання щодо дій, необхідних
для боротьби зі змінами клімату.

За словами Генерального секретаря ООН
Пан Гі�Муна, юридично зобов’язуючої угоди
планується досягти протягом 2010 року.
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ЄВРОСОЮЗ РОЗЧАРОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
КЛIМАТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦIЇ У Копенгагенi у груднi вiдбулася
мiжнародна конференцiя з питань змiни клiмату. Участь у нiй взяли представники 192 країн.
На жаль, форум не виправдав сподiвань — учасники не виробили юридично зобов’язуючого
документа, який мав би на метi зменшення викидiв в атмосферу парникових газiв.

виваються, у адаптації до кліматичних захо�
дів, зменшення викидів СО2, запобігання ви�
нищенню лісів тощо. 

Обіцяні кошти акумулюватимуть у новос�
твореному Копенгагенському зеленому клі�
матичному фонді й через нього спрямовува�
тимуть на вищеозначені потреби. З них близь�
ко 3,6 млрд доларів будуть виділені з бюд�
жету США, 11 мільярдів дасть Японія й 10,6
мільярда — Євросоюз. Ці кошти будуть своє�
рідним «швидким стартом» початку такого фі�
нансування. Починаючи від 2020 року воно

Павільйон Євросоюзу 
на копенгагенській 
конференції.

Коротка нарада в перерві 
засідання: лідерам ЄС 
є що обговорити.

Євросоюз добивався укладення в Копен�
гагені юридично зобов’язуючої угоди,
яка б містила від країн конкретні зо�
бов’язання щодо зменшення викидів пар�
никових газів. ЄС стоїть на тому, що для
недопущення глобального потепління
більше ніж на 2°С, світ повинен скоро�
тити викиди до 2020 року на 20% по�
рівняно з 1990 роком. Частиною плану
ЄС була допомога країнам, що розвива�
ються, з боку розвинутих держав — ство�
рення відповідного фонду. За розрахун�
ками Єврокомісії, на це потрібно 100 млрд
євро щорічно. Водночас ЄС виступає за
допомогу країнам, що розвиваються, шля�
хом передання їм нових технологій, що
має призвести до меншого споживання
нафти й газу в світі.
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Загальний рейтинг СО2 Енегретика Будівлі Транспорт

Місто Кількість 
балів

Місто Кількість 
балів

Місто Кількість 
балів

Місто Кількість 
балів

Місто Кількість 
балів

1 Копенгаген 87.31 1 Осло 9.58 1 Осло 8.71 =1 Берлін 9.44 1 Стокгольм 8.81
2 Стокгольм 86.65 2 Стокгольм 8.99 2 Копенгаген 8.69 =1 Стокгольм 9.44 2 Амстердам 8.44
3 Осло 83.98 3 Цюріх 8.48 3 Відень 7.76 3 Осло 9.22 3 Копенгаген 8.29
4 Відень 83.34 4 Копенгаген 8.35 4 Стокгольм 7.61 4 Копенгаген 9.17 4 Відень 8.00
5 Амстердам 83.03 5 Брюссель 8.32 5 Амстердам 7.08 5 Гельсінкі 9.11 5 Осло 7.92
6 Цюріх 82.31 6 Париж 7.81 6 Цюріх 6.92 6 Амстердам 9.01 6 Цюріх 7.83
7 Гельсінкі 79.29 7 Рим 7.57 7 Рим 6.40 7 Париж 8.96 7 Брюссель 7.49
8 Берлін 79.01 8 Відень 7.53 8 Брюссель 6.19 8 Відень 8.62 8 Братислава 7.16
9 Брюссель 78.01 9 Мадрид 7.51 9 Лісабон 5.77 9 Цюріх 8.43 9 Гельсінкі 7.08

10 Париж 73.21 10 Лондон 7.34 10 Лондон 5.64 10 Лондон 7.96 =10 Будапешт 6.64
11 Лондон 71.56 =10 Таллінн 6.64
12 Мадрид 67.08
13 Вільнюс 62.77
14 Рим 62.58
15 Рига 59.57

Вода Сміття і використання
земель Якість повітря Природоохоронний

менеджмент16 Варшава 59.04
17 Будапешт 57.55 Місто Кількість 

балів
Місто Кількість 

балів
Місто Кількість 

балів
Місто Кількість 

балів18 Лісабон 57.25
19 Любляна 56.39 1 Амстердам 9.21 1 Амстердам 8.98 1 Вільнюс 9.37 =1 Брюссель 10.00
20 Братислава 56.09 2 Відень 9.13 2 Цюріх 8.82 2 Стокгольм 9.35 =1 Копенгаген 10.00 
21 Дублін 53.98 3 Берлін 9.12 3 Гельсінкі 8.69 3 Гельсінкі 8.84 =1 Гельсінкі 10.00 
22 Афіни 53.09 4 Брюссель 9.05 4 Берлін 8.63 4 Дублін 8.62 =1 Стокгольм 10.00 
23 Таллінн 52.98 =5 Копенгаген 8.88 5 Відень 8.60 5 Копенгаген 8.43 =5 Осло 9.67 
24 Прага 49.78 =5 Цюріх 8.88 6 Осло 8.23 6 Таллінн 8.30 =5 Варшава 9.67 
25 Стамбул 45.20 7 Мадрид 8.59 7 Копенгаген 8.05 7 Рига 8.28 =7 Париж 9.44 
26 Загреб 42.36 8 Лондон 8.58 8 Стокгольм 7.99 8 Берлін 7.86 =7 Відень 9.44 
27 Белград 40.03 9 Париж 8.55 9 Вільнюс 7.31 9 Цюріх 7.70 9 Берлін 9.33 
28 Будапешт 39.14 10 Прага 8.39 10 Брюссель 7.26 10 Відень 7.59 10 Амстердам 9.11 
29 Софія 36.85
30 Київ 32.33

КОПЕНГАГЕН ВИЗНАНО «НАЙЗЕЛЕНIШОЮ» 
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СТОЛИЦЕЮ Копенгаген нині «найзеленіше»
велике місто Європи. Відповідне дослідження було проведене на замовлення німецької
корпорації «Сіменс». Досліджували 30 найбільших міст 30 європейських країн 
на предмет їхньої турботи про довкілля.

ТАК ЗВАНИЙ ЗЕЛЕНИЙ IНДЕКС ЄВРОПЕЙСЬКИХ
МIСТ ФОРМУВАВСЯ З ВОСЬМИ КАТЕГОРIЙ:
ВИКИДИ СО2, ЕНЕРГIЯ, БУДIВЛI, ВОДА, ЯКIСТЬ
ПОВIТРЯ, ВIДХОДИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ,
ТРАНСПОРТ, ПРИРОДООХОРОННИЙ МЕНЕДB
ЖМЕНТ. Вони, своєю чергою, ґрунтуються
на 30 iндивідуальних показниках: 16 кількіс�
них (наприклад, споживання води та енергії
чи використання громадського транспорту
на душу населення) та 14 якісних — цілі зі
зменшення викидів СО2 у повітря, запровад�
жені в місті заходи з захисту навколишньо�
го середовища тощо.

Загалом, відзначають дослідники, «зелена»
політика майже в усіх досліджених європей�
ських мегаполісах досить успішна. Наприклад,
показники викидів СО2 на душу населення мен�
ші, ніж загальний показник по Євросоюзу.

Лідером у цьому є Осло — кожен його меш�
канець викидає за рік в атмосферу 2,5 т
двоокису вуглецю, тоді як середня цифра по
ЄС становить 8,5 т.

Київ посідає у загальному рейтингу ос�
таннє місце. Головною його проблемою, на
думку авторів дослідження, є надмірне вико�
ристання енергії. Причина цього явища —
звичка до дешевих енергоносіїв й, відповід�
но, надмірне їх витрачання.

Лише у трьох категоріях українська сто�
лиця змогла уникнути останнього місця. Най�
кращі справи у Києва щодо транспорту —
19 сходинка разом із Парижем, Вільнюсом
та Загребом. Такий відносно високий показ�
ник пояснюється головним чином високим рів�
нем користування киянами метрополітеном
та трамваями: існує розгалужена їх мережа,

до того ж квитки на проїзд здешевлюють
субсидії з боку держави. 

Київ багатий водними ресурсами — це
забезпечило йому 22 місце в категорії «Во�
да». Разом з тим 2007 року споживання її
на душу населення склало 266 кубометрів —
один з найвищих показників у Європі (се�
редній для 30 досліджених міст становить
105 кубів).

Також експерти відносно високо оцінили «зе�
лену» політику столичної влади — 23 місце,
головним чином через наявність у структурі
держадміністрації окремого природоохоронно�
го департаменту. Водночас наголошено на низь�
кому залученні громадськості до вирішення
питань довкілля, непрозорому використанні кош�
тів на це й слабкий рівень інформування меш�
канців міста про екологічні проблеми.



Згiдно з досягнутими у груднi домовленостями, Євросоюз знизить
імпортні тарифи на банани з країн Південної Америки зі 176 євро за
тонну до 148 євро, а з 2017 року — до 114 євро за тонну. Зі сво�
го боку південноамериканські держави припиняють всі справи проти
ЄС в рамках СОТ. 

Водночас досягнутий компроміс передбачає можливість для ЄС й
надалі підтримувати виробників бананів з країн Африки та Кариб�
ського басейну. Вони продовжать користуватися правом доступу на
ринок Союзу без мит та квот у рамках чинних торговельних угод.
Крім того, ЄС пообіцяв надати зі свого бюджету 200 млн євро для
допомоги цим країнам у кращій адаптації до конкуренції з боку пів�
денноамериканців.

— Це найкращі домовленості з тих, що можливо було досягти, —
заявив Комісар ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги Ка�
рел де Гюхт. — Я розумію, що виробники Африки й Карибського ре�
гіону постають перед викликом у пристосуванні до нової ситуації.
Але ЄС зробить все можливе, щоб допомогти їм.

Нині імпортери з країн Латинської Америки займають майже 60%
ринку бананів ЄС. На постачальників з Африки та Карибських остро�
вів припадає 20%, і стільки ж мають самі країни Євросоюзу, пере�
важно Франція та Іспанія.
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ЗАВЕРШЕНО ТРИВАЛУ «БАНАНОВУ» СУПЕРЕЧКУ
У грудні було завершено найдовшу в історії Світової організації торгівлі суперечку — 
між Євросоюзом та країнами Латинської Америки. Вона стосувалася умов імпорту на ринок
ЄС південноамериканських бананів й тривала понад 15 років.

ЄС НАЦIЛЮЄТЬСЯ НА ПIВДЕННОBСХIДНI 
АЗIЙСЬКI РИНКИ Рада ЄС схвалила мандат Єврокомiсiї на проведення
переговорiв з укладення угод про вiльну торгiвлю з країнами Асоцiацiї пiвденноBсхiдних
азiйських нацiй (ASEAN). Першим у черзi Сингапур, який є найважливiшим торговельним
партнером ЄС серед країн регiону. Товарооборот з ним складає близько 55 млрд євро.

ЗАГАЛОМ, ПIСЛЯ США ТА КИТАЮ КРАЇНИ
ASEAN РАЗОМ Є ТРЕТIМ ЗА ОБСЯГАМИ ТОРB
ГIВЛI ТОВАРАМИ Й ПОСЛУГАМИ ПАРТНЕРОМ
ЄС ПОЗА МЕЖАМИ ЄВРОПИ. Товарооборот з
ними зрiс майже на чверть у 2004–2008 ро�
ках, досягши позаторік 175 млрд євро.

Метою створення зон вільної торгівлі з кра�
їнами регіону є зменшення або скасування ни�

нішніх тарифів і нетарифних регуляторних й
технічних бар’єрів. Це має ще більше зміц�
нити комерційні зв’язки Євросоюзу з регіо�
ном, який динамічно розвивається. 

Власне, ще 2007 року Єврокомісія розпо�
чала переговори про зону вільної торгівлі з
усією Асоціацією південно�східних азійських на�
цій. Але вони просувалися повільно, й у бе�

резні 2009�го сторони погодилися взяти пау�
зу. Після цього Рада ЄС попросила Брюссель
продовжувати переговори, але з кожною кра�
їною ASEAN окремо: звісно, з тими, які цього
побажають. Однак остаточною метою все од�
но залишається створення однієї зони вільної
торгівлі з усім регіоном. А двосторонні угоди
можуть допомогти досягненню цієї цілі.

Погодинна вартiсть робочої сили зрос�
ла у третьому кварталi 2009 року порiвня�
но з третiм кварталом попереднього на
3,1%. Такі дані оприлюднив Євростат. Най�
більше зростання спостерігалося в про�
мисловості — на 4,9%. 

Серед країн�членів зменшення погодин�
ної оплати праці помічено лише в Литві
(�10,9%), Естонії (�4,3%), Латвії (�2,7%) та Ні�
дерландах (�0,8%). А найбільше зростання
її в третьому кварталі 2009 року порівняно
з третім кварталом 2008�го було зареєстро�

вано в Болгарії (10,4%), Румунії (9,6%), Че�
хії (6,4%), Фінляндії (6,2%), Німеччині (4,8%),
Іспанії та Португалії (по 4,7%). 

У другому кварталі 2009 року вартість
погодинної оплати праці порівняно з дру�
гим кварталом 2008�го зросла на 4,2%.

ПОГОДИННА ОПЛАТА ПРАЦI В ЄС ЗРОСТАЄ

1993 РОКУ КРАЇНИ ЄС ЗВIЛЬНИЛИ ВIД МИТА ПОСТАЧАЛЬНИКIВ БАB
НАНIВ З КОЛИШНIХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОЛОНIЙ У АФРИЦI ТА КАРИБАХ,
АЛЕ ВОДНОЧАС ЗАПРОВАДИЛИ СТЯГНЕННЯ 176 ЄВРО ЗА ТОННУ БАB
НАНIВ З БРАЗИЛIЇ, КОЛУМБIЇ, КОСТАBРIКИ, ЕКВАДОРУ, ГВАТЕМАЛИ,
ГОНДУРАСУ, МЕКСИКИ, НIКАРАГУА, ПАНАМИ, ПЕРУ ТА ВЕНЕСУЕЛИ. Це
й стало причиною суперечки.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ: БЕЗРОБIТТЯ, МАЛI ЗАРПЛАТИ
Й НИЗЬКI СОЦIАЛЬНI ВИПЛАТИ ТА ПЕНСIЇ
У жовтнi минулого року Євробарометр оприлюднив результати дослiдження, присвяченого
проблемi бiдностi та соцiального вiдторгнення.

ВОНИ СВIДЧАТЬ, ЩО ЄВРОПЕЙЦI ДОСИТЬ
ЧУТЛИВI ДО ЦИХ ПИТАНЬ. Наприклад, 73%
опитаних відчувають: бідність у їхній країні є
досить розповсюдженою. 89% виступають
за термінові дії, спрямовані на боротьбу з нею. 

Найтиповішими причинами бідності люди
бачать безробіття (52% опитаних), малі зарпла�
ти (49%), недостатні соціальні виплати й пенсії
(29%) та надмірно високі ціни на пристойне
житло (26%). Але так званими «персональни�

ми» причинами вважають недостатню освіту та
низьку професійну кваліфікацію (37%), «успад�
ковану» бідність (25%), шкідливі звички (23%).

56% європейців переконані, що безробіт�
тя є найбільшим ризиком бідності, 41% вва�
жають таким похилий вік, 31% — низьку
освіту та професійну кваліфікацію.

87% громадян країн ЄС вважають, що
бідність зменшує шанси людей повернутися
до пристойних умов проживання, 80% —

що вона обмежує доступ до вищої освіти, 74%
— перешкоджає пошуку роботи. Також, на
думку респондентів, бідність заважає отри�
мати пристойну базову шкільну освіту, спіл�
куватися з друзями та знайомими. 

Відповідальність за боротьбу з бідністю
та соціальним відчуженням 53% європейців
покладають на національні уряди. Роль Єв�
росоюзу в цьому 28% вважають дуже важ�
ливою й 46% — важливою. 

РОЗПОЧАВСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РIК БОРОТЬБИ 
З БIДНIСТЮ Й СОЦIАЛЬНИМ ВIДТОРГНЕННЯМ
Нинi майже 80 млн громадян країн ЄС, або ж 16% його населення, живуть на межi бiдностi.
Тобто мають дохід нижче 60% вiд середнього в їхнiх державах. У Євросоюзi вирiшили
проголосити 2010Bй Європейським роком боротьби з бiднiстю i соцiальним вiдторгненням.

ВЛАСНЕ, ДЕСЯТЬ РОКIВ ТОМУ ЛIДЕРИ КРАЇН ЄВB
РОСОЮЗУ ВЗЯЛИ ПОЛIТИЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОB
ДО СУТТЄВОГО ЗМЕНШЕННЯ БIДНОСТI ДО 2010
РОКУ. Отже, Європейський рiк боротьби з бід�
ністю і соціальним відчуженням є своєрідним
завершенням цього періоду подолання проб�
леми. Але, водночас, і початком нового.

Бідність і соціальне відторгнення стосують�
ся не лише окремих людей, які з цим стика�
ються, а й суспільства в цілому. Вони шко�
дять економічному розвитку. Тому Євросоюз
наголошує на важливості колективної відпо�
відальності за боротьбу із бідністю, залучен�
ня до цього державних органів, громадянсько�
го суспільства та бізнесу.

Головний принцип Європейського року бо�
ротьби з бідністю та соціальним відчуженням
— щоб було почуто голос тих, хто щоденно
стикається з цими проблемами. А метою є за�
охотити кожного громадянина ЄС, всі причетні
до вирішення проблеми органи та структури
більше перейнятися цими питаннями.

Рік також має на меті зруйнувати стерео�
типи та колективне сприйняття бідності. Че�
рез використання таких принципів ЄС як со�
лідарність і партнерство, 2010�й повинен ста�
ти потужним закликом до боротьби з причи�
нами, які ведуть до бідності, а також забез�
печенням того, що кожна людина навіть у

скрутному матеріальному становищі може ві�
дігравати повну й активну роль у суспільстві.

У рамках Європейського року боротьби з
бідністю й соціальним відчуженням передба�
чено багато подій. Зокрема, на рівні ЄС це
проведення двох загальноєвропейських кон�
ференцій у січні та грудні, мистецькі ініціа�
тиви, спеціальні тренінги для медіа та осіб,
відповідальних за ухвалення рішень.

У кожній країні ЄС, а також в Норвегії
та Ісландії, матимуть місце свої заходи на�

ціонального та місцевого рівня. Це кампанії
з підвищення обізнаності суспільства з проб�
лемою бідності та соціального відторгнен�
ня, тренінги та семінари у школах, фільми,
журнали та інші інформаційні матеріали.
Все це спрямоване на те, щоб допомогти лю�
дям зрозуміти: бідність та соціальне від�
торгнення зачіпає не лише конкретних лю�
дей, а всю громаду. А тим, хто особисто
стикається з цими негараздами, збільшити
обізнаність про їхні права.
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ВИЙТИ З КРИЗИ ДОПОМОЖЕ 
ҐЕНДЕРНА РIВНIСТЬ Європейська Комiсiя оприлюднила доповiдь 
щодо рiвностi мiж чоловiками й жiнками в Євросоюзi. Документ пiдготовлено як частину
пакету з напрацювання нової стратегiї зi зростання i зайнятостi в ЄС. Його буде
представлено на розгляд Європейської Ради у березнi цього року.

ЗОКРЕМА, В ДОПОВIДI ЙДЕТЬСЯ ПРО ВПЛИВ
НИНIШНЬОЇ КРИЗИ НА ЧОЛОВIЧУ ТА ЖIНОЧУ
ЗАЙНЯТIСТЬ. 

— Спочатку криза зачепила чоловічі про�
фесії, однак зараз є ризик того, що жінки от�
римають ще важчий удар, — прокоментував

ЮВIЛЕЙ АНТИДИСКРИМIНАЦIЙНОЇ КОНВЕНЦIЇ
У груднi свiт вiдзначив 30Bту рiчницю Мiжнародної конвенцiї про лiквiдацiю всiх форм
дискримiнацiї щодо жiнок. Ґендерна рiвнiсть є одним iз напрямiв тiсної спiвпрацi мiж
Європейським Союзом та мiжнародними i реґiональними органiзацiями.

ЗОКРЕМА, СПIЛЬНО З КРАЇНАМИBПАРТНЕРАB
МИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ НАМАГАЄТЬСЯ НЕ
ДОПУСТИТИ УХВАЛЕННЯ ДИСКРИМIНАЦIЙНОB
ГО ЗАКОНОДАВСТВА. За допомогою своїх фі�
нансових інструментів він підтримує зусилля
громадських організацій — адвокаційну діяль�
ність, моніторинг ситуації з дотримання прав
жінок та допомогу жертвам дискримінації.

— Міжнародну конвенцію про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок ратифі�
кували майже всі країни світу. У багатьох із
них вона спонукала до перегляду конституцій�
них чи інших національних законодавчих норм,
завдяки чому вони нині відповідають принци�
пу ґендерної рівності — заявила у зв’язку з
ювілеєм Віце�президент Європейської Комісії та
Високий представник ЄС зі спільної зовніш�

ньої та безпекової політики Кетрін Ештон. —
Втім, попереду ще залишається багато робо�
ти. Найбільше непокоїть те, що в деяких дер�
жавах, які ратифікували конвенцію, законодавс�
тво залишається дискримінаційним щодо жі�
нок, наприклад у питаннях прав наслідування,
передання громадянства за жіночою лінією
чи права власності. ЄС продовжуватиме спіль�
но працювати з партнерськими країнами та
організаціями щодо цих важливих проблем. 

На сьогоднішній день конвенцію ратифі�
кували 186 держав. Інформація про виконан�
ня документа, яку, наприклад надає Комітет
ООН у справах ліквідації дискримінації щодо
жінок, є основою діалогу ЄС із країнами�пар�
тнерами. Проведення систематичних дискусій
щодо цього є ключовим результатом «Наста�

нов ЄС з боротьби проти насильства над жін�
ками і дівчатами, а також проти усіх форм дис�
кримінації щодо них». У рамках виконання
цих настанов ЄС підтримує низку ініціатив
громадських організацій щодо моніторингу ви�
конання Міжнародної конвенції про ліквіда�
цію всіх форм дискримінації щодо жінок та
інформування громадськості про цей документ.
Підтримка, зокрема, здійснюється у рамках
«Європейського інструменту з питань демок�
ратії та прав людини». А за допомогою тема�
тичної програми «Інвестуючи в людей» Євро�
пейська Комісія нещодавно оголосила кон�
курс щодо посилення спроможностей недер�
жавних інституцій, які працюють над дотри�
манням прав жінок та ґендерною рівністю у
країнах Середземномор’я. 

Щороку восени в Євросоюзі проходять Дні зайнятості. Вони є гарною можливістю 
налагодження контактів між шукачами праці та роботодавцями.

доповідь Комісар ЄС з питань зайнятості, со�
ціальних справ і рівних можливостей Владімір
Спідла. — Попередній досвід підказує, що зай�
нятість серед чоловіків має тенденцію понов�
люватися швидше, ніж серед жінок. Але вод�
ночас криза не змінила довгострокові завдан�
ня й виклики, перед якими ми стоїмо: зміц�
нення ринку праці, створення сталих соціаль�
них систем, старіння населення. І саме ґендер�
на рівність є частиною рішення для виходу з
кризи, водночас вона може допомогти нам за�
безпечити зростання, зайнятість та соціальне
зближення на довгострокову перспективу. 

У доповіді Єврокомісії щодо рівності між
чоловіками та жінками констатується: незва�
жаючи на загалом позитивні тенденції щодо
просування ЄС до ґендерного рівноправ’я,
прогрес у цьому все ж повільний. Ґендерний
розрив досі існує на ринку праці, у розмірах
зарплат. При тому, що у період між 1998 та
2008 роками зайнятість серед жінок зросла
більш ніж на сім відсотків і становить близь�
ко 60%, звісно, ця позитивна тенденція за�
знала удару з боку економічної кризи.
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У ЄВРОПЕЙЦIВ РIДКО ВИМАГАЮТЬ ХАБАРI, 
АЛЕ ЦЕ ЇХ НЕ РОЗСЛАБЛЯЄ Не iснує у свiтi країни, 
яка б мала iмунiтет вiд корупцiї. Хабарництво є скрiзь, i країни Євросоюзу не виняток.
Недавнє опитування Євробарометра засвiдчує, що 78% громадян країн ЄС вважає 
корупцiю значною проблемою для своєї держави.

КОРУПЦІЯ МАЄ БАГАТО ОБЛИЧ. Це і незакон�
не фінансування політичних партій з розра�
хунком на послуги у відповідь у майбутньо�
му. Це намагання впливати на урядові рі�
шення, наприклад для отримання держза�
мовлень або ж задля застосування у влас�
них інтересах певних законів та норм. Це й
дача хабара у разі порушення правил дорож�
нього руху — для уникнення більшого фі�
нансового покарання. 

Відповіддю цій багатоликій корупції може
бути лише ефективна боротьба з нею. Ко�
рупція справді є скрізь — але там, де з нею
реально борються, вона не має впливу на
економічний, політичний та суспільний роз�
виток. Рішучість влади у боротьбі з хабар�
ництвом й нетерпимість до неї з боку сус�
пільства — очевидно, такими є дві головні
складові, які унеможливлюють панування ко�
рупційного спрута.

Саме це характерне для Євросоюзу. Згада�
не вище опитування Євробарометру було оп�
рилюднено з нагоди Всесвітнього дня бороть�
би з корупцією: його відзначають 9 грудня. Звер�
ніть увагу на перший графік: насправді в єв�
ропейців дуже рідко вимагають хабарі. Але
при цьому вони, як свідчать інші дані, аж ні�
як не схильні недооцінювати загрозу хабар�
ництва у своїй країні. Очевидно, позначається
ота європейська нетерпимість до корупції. 

Надто тісні зв’язки між бізнесом і політикою

Політики (уряд і парламент) не роблять 
достатньо для боротьби з корупцією

Немає реального покарання за корупцію (надто 
легкі вироки в судах або відсутність переслідування)

Державні гроші витрачаються непрозоро

Багато призначень у державні органи 
не базовані на заслугах або кваліфікації

Посадові особи часто не дотримуються законів

Багато людей сприймають корупцію 
як частину повсякденного життя

До корупції ведуть слабкі соціо�економічні 
умови (низький дохід, бідність)

Інше

У моїй країні немає корупції

Не знаю

Чи хтось вимагав або очікував від вас хабара за його/її послуги протягом останніх 12 місяців?

На вашу думку, які причини корупції у вашій країні?
(можна було дати не більше трьох відповідей)

11%

9%
2%

0%

89%

89%

ні

так

не знаю

Внутрішнє коло — дані за вересень�жовтень 2009 року
Зовнішнє коло — дані за жовтень�листопад 2007 року
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% тих, що користуються Інтернет 
щодня або майже щодня

% тих, що купували або замовляли товари
та послуги для приватного використання

через Інтернет

% домогосподарств, 
що мають доступ до Інтернет

(вік 16–24 роки) (вік 16–74 роки)
ЄС–27 73 48 37 65
Бельгія 77 56 36 67
Болгарія 63 31 5 30
Чехія 62 34 24 54
Данія 88 72 64 83
Німеччина 80 55 56 79
Естонія 88 54 17 63
Ірландія 58 40 37 67
Греція 57 27 10 38
Іспанія 68 39 23 54
Франція 69 50 45 63
Італія 70 40 12 53
Кіпр 61 34 16 53
Латвія 83 47 19 58
Литва 82 43 8 60
Люксембург 83 71 58 87
Угорщина 74 46 16 55
Мальта 81 45 34 64
Нідерланди 90 73 63 90
Австрія 70 48 41 70
Польща 77 39 23 59
Португалія 71 33 13 48
Румунія 41 19 2 38
Словенія 82 47 24 64
Словаччина 78 49 28 62
Фінляндія 87 68 54 78
Швеція 87 73 63 86

Велика Британія 83 60 66 77

Хорватія 73 37 10 50
Колишня Югославська
Республіка Македонія 69 37 3 42

Ісландія 94 82 44 90
Норвегія 89 82 44 86
Сербія 36 25 5 37

НАЙБIЛЬШ IНТЕРНЕТИЗОВАНI 
ДОМIВКИ НIДЕРЛАНДЦIВ Євростат оприлюднив результати
дослiдження щодо використання європейцями Інтернету. У першому кварталi 2009 року 
в середньому 65% домогосподарств в ЄС мали доступ до «всесвiтньої павутини» — 
в кiнцi 2008Bго цей показник становив 60%. На першому мiсцi в цьому рейтингу 
Нiдерланди — 90% домогосподарств користуються Інтернетом.

Серед лідерів також Люксембург і Швеція
— 87% та 86% відповідно. Найменше в ЄС
інтернетизовані домівки болгар (30%), руму�
нів та греків (по 38%).

Серед молоді ЄС найактивнішими корис�
тувачами є нідерландці — «павутиною» ко�
ристуються 90% людей віком 16–24 роки.
Близькі до них датчани (88%) та фіни (87%).
А от купують через Інтернет найохочіше бри�

танці — 66%. За ними йдуть датчани (64%)
та нідерландці зі шведами (по 63%).

Дослідження Євростату стосувалося не
лише держав Євросоюзу, а також кандидатів
на вступ до ЄС та країн Європейської зони
вільної торгівлі.

Щодо України найсвіжішими є дослідження
компанії «GfK–Ukraine». Згідно з ними 20%
населення віком понад 16 років заходили до

мережі протягом першого кварталу 2009 року
щонайменше один раз на чотири тижні. Тобто
за класифікацією компанії, є регулярними ко�
ристувачами Інтернету. Загальна кількість ко�
ристувачів, які мають доступ до «павутини» вдо�
ма, на роботі, в університеті, з мобільного те�
лефону тощо у першому кварталі цього року
становила 24%. Удома Інтернет мають 59%
усіх регулярних його користувачів.

Європейці й Інтернет (2009 рік)
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У ЗМАГАННI «EUROPA–NOSTRA» 
ПЕРЕМОГЛИ ШКОЛЯРКИ З ЛЬВIВЩИНИ
12–13 грудня в Києві пройшов фінал Всеукраїнського змагання з європейської інтеграції
«Europa–Nostra». 27 шкільних команд виборювали головний приз — поїздку до Брюсселю.

ОДНИМ З ГОЛОВНИХ КРИТЕРIЇВ ОЦIНКИ ПРЕB
ЗЕНТАЦIЙ УЧАСНИКIВ БУЛА IННОВАЦIЙНIСТЬ
ТА ТВОРЧИЙ ПIДХIД. Першого дня школярі
представляли країни ЄС. Під час презентацій
присутні могли скуштувати національних страв,
познайомитися з культурними традиціями кра�
їн ЄС й отримати корисні туристичні поради.
Ще напруженішою була боротьба другого дня:
команди представляли плани дій щодо пок�
ращення співробітництва ЄС та України. Ціка�
вим було різноманіття запропонованих ідей —
від місцевих екологічних дій до обґрунтова�
них пропозицій гармонізації національного
законодавства та його адаптації до стандар�
тів Євросоюзу. 

Перший приз — навчальний візит до
Брюсселю та портативні комп’ютери — ви�
грала команда загальноосвітньої школи
м. Великі Мости Львівської області. Дівчата
захопили лідерство ще під час першого ета�
пу он�лайн тестування. А у фіналі конкурсу
найкраще представили одну з європейських
країн — Болгарію та власний план дій що�
до покращення співпраці Європейського Со�
юзу та України.

Проект реалізується Донецьким дебатним
центром за фінансової підтримки Європей�
ського Союзу та за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження». Змагання «Europa–Nos�
tra» розпочалося у червні. Тоді протягом чо�
тирьох днів шкільні команди з різних облас�
тей могли увійти в інтернет�систему www.eu�
ropanostra.info та пройти тест. Кожна мала
на це годину. Кількість запитань була необ�
меженою й залежала від швидкості подання
відповідей. За результатами тестування й бу�
ло визначено фіналістів, які змагалися мину�
лого грудня в Києві. 

«ЩОБ ЗБУДУВАТИ ЄВРОПУ В УКРАЇНІ,
НАШIЙ МОЛОДI ТРЕБА БIЛЬШЕ 
ДIЗНАТИСЯ ПРО СВIТ»
На кілька запитань «Євробюлетеня» від�

повіла капітан команди�переможниці Лілія БО1
РОВЕЦЬ.

— Як виникла у вас зацікавленість питан1
нями ЄС та європейської інтеграції?

— Ними зацікавилася, мабуть, тоді, коли
усвідомила: я є частинкою України, нашого
суспільства. Коли прийшло розуміння, що пот�
рібно покращувати стандарти життя як моєї
родини, так і суспільства в цілому. 

Водночас у моїй школі, Великомостівсько�
му НВК «Загальноосвітній школі І–ІІІ ст. —
ліцей», створили Євроклуб. До нього запро�
шували всіх, хто хотів більше дізнатися про
інституції ЄС, європейські політику, культуру
та побут. Мене все це цікавило. А прийшов�
ши на перше заняття, захопилася ще біль�
ше: адже зібралося багато цікавих, веселих,
комунікабельних людей. Керівником Євро�

клубу є Ірина Богданівна Балко. З нею на
чолі ми організовували багато конкурсів та
вікторин для учнів школи. Весело проводили
час на змаганнях, розповсюджували інфор�
мацію про ЄС. 

— Часто можна почути: Україна перетво1
риться на справді європейську державу лише

Команда1переможниця (зліва направо): Тетяна Карпів, Лілія Боровець, Наталія Церкуник, 
керівник Євроклубу Ірина Балко.

(Закінчення на стор. 26.)



— Що для української молодої людини
15–17 рокоів означає бути європейцем?

— Ми дуже схожі з європейцями мен�
тально: у нас подібні культура, звичаї, релі�
гійні вірування. Бути європейцем сьогодні —
значить поважати права кожної людини, здо�
бувати хорошу, якісну освіту, дбати про свій
культурний розвиток, оберігати довкілля. 

— Ви як переможці маєте поїхати в нав1
чальну поїздку до Брюсселя. Коли це має
статися і чи бували раніше в країнах ЄС?

— Візит до Брюсселю планується на бе�
резень�квітень 2010 року. Я впевнена, що
кожен член нашої команди отримає багато не�
забутніх вражень від подорожі, дізнається біль�
ше про Бельгію та її жителів, зуміє налаго�
дити контакти. Дуже хочеться подякувати за
цю можливість організаторам конкурсу

«Europa–Nostra». Вони змогли зблизити учас�
ників команд з різних куточків України, які
засвідчили своє бажання стати справжніми єв�
ропейцями.

Я раніше була у Польщі, адже в нашій шко�
лі здійснювався проект польсько�українсько�
го молодіжного обміну, що був організова�
ний польською фундацією PAUCI. 

Багато цікавого й нового я відкрила для
себе у польському місті Вроцлав, потовари�
шувала з тамтешніми однолітками, отрима�
ла новий досвід. Дуже хотілося, щоб до та�
ких проектів залучалося дедалі більше ук�
раїнських школярів та студентів. Щоб збу�
дувати Європу в Україні, нашій молоді тре�
ба більше дізнатися про світ, розширити
світогляд, стати толерантнішими й лояльні�
шими до інших. 

У якому віці молоді люди залишають батьківський дім (дані за 2007 рік) 

З НАГОДИ УХВАЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ РАB
ДОЮ НОВОЇ МОЛОДІЖНОЇ СТРАТЕГІЇ ЄВРОСB
ТАТ ПРОВIВ НИЗКУ ДОСЛIДЖЕНЬ ПIД ЗАB
ГАЛЬНОЮ НАЗВОЮ «МОЛОДЬ У ЄВРОПI —
СТАТИСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ». Кому цікаво по�

рівняти своє життя з тим, що його мають
європейські ровесники, заходьте на сайт
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Дослідження
стосується зайнятості, побуту, культурної ак�
тивності тощо.

Один із найцікавіших аспектів — вік, в
якому молоді люди залишають батьківський
дім, тобто починають жити самостійним жит�
тям. Для більшості людей це один із най�
важливіших моментів у житті. 

М о л о д і ж н и й  м а й д а н ч и к
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тоді, коли зросте й прийде до її керма моло1
де покоління, тобто ваше. Ви з цим згодні?

— Наша держава — європейська геогра�
фічно, а щодо соціальних чи економічних
показників... Насправді важко зараз сказати
щось однозначно. Для того, щоб побудувати
європейську державу в Україні, потрібні лю�
ди з європейським менталітетом, поведін�
кою, мисленням. Навіть тепер не всі це усві�
домлюють. Саме тому надії покладають на мо�
лоде покоління, яке вже не живе пережитка�
ми минулого, а прагне розвиватися й удос�
коналюватися. Проте багато залежить і від
того, як і що робитиме нинішня влада, яку
здійснюватиме політику і з ким вестиме між�
державний діалог.

ПРОЩАВАЙ, БАТЬКІВСЬКА ХАТА! Молодь становить 
значну частину населення Євросоюзу. На 1 січня 2009 року в ньому проживало 95 млн осіб
віком від 15 до 29 років — це майже п’ята частина всіх, хто мешкає в ЄС.

(Закінчення. Початок на стор. 25.)

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Бельгія 26.7 25.4 Люксембург 27.1 26.0 

Болгарія 31.5 27.7 Угорщина 29.4 27.6 

Чехія 28.5 27.0 Мальта 31.0 29.3 

Данія даних немає даних немає Нідерланди 24.2 23.2 

Німеччина 25.1 23.9 Австрія 26.9 25.1 

Естонія 26.0 25.1 Польща 29.6 28.4 

Ірландія даних немає даних немає Португалія 29.5 28.5 

Греція 30.0 27.9 Румунія 30.3 27.1 

Іспанія 29.3 28.3 Словенія 31.5 29.6 

Франція 24.2 23.1 Словаччина 31.5 29.8 

Італія 30.9 29.5 Фінляндія 23.1 22.0 

Кіпр 28.0 26.2 Швеція даних немає даних немає

Латвія 28.8 27.7 Велика Британія 24.6 23.6 

Литва 29.1 27.8 



Читайте в наступному номері: Незважаючи на січневі снігопади, в Ессені (Німеччина) відбулися урочистості, присвячені обранню цього міста Європейською
столицею культури – 2010. Участь у них узяв Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу (на фото в центрі — під час святкового концерту). 

Європарламент затверджував новий склад Єврокомісії. На фото: Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон
під час слухань у Комітеті Європарламенту у закордонних справах.



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

Одним із завдань
митниць країн — членів
ЄС є недопущення 
на спільний ринок
контрабанди та підробок
з третіх країн. На фото:
вилучена контрабандна
продукція

Сфери діяльності Євросоюзу

Європейський митний союз
Митний союз є важливою складовою спільного ринку ЄС. 
Його створення стало першочерговим завданням після підписання
1958 року Римського договору й завершилося 1968"го.

Митний союз ґрунтується на трьох основних стовпах. 
Перший — скасування всіх митних зборів та обмежень 
між країнами"членами ЄС. Другий — запровадження єдиного
зовнішнього тарифу щодо товарів третіх країн, однакового 
для всієї Європейської Спільноти (прибуток від його стягнення 
став одним із джерел формування власних ресурсів ЄС). 
Третій — спільна торговельна політика як зовнішній аспект
Митного союзу (на міжнародному рівні Спільнота виражає 
спільну позицію всіх держав"членів). 

Спільні процедури та правила були зібрані докупи в Єдиному
адміністративному документі, який замінив усі попередні
нормативні акти. Відколи 1993 року офіційно почав діяти спільний
ринок, усі традиційні перевірки на внутрішніх кордонах були
скасовані разом з митними формальностями. Отже, митні служби
країн"членів втратили функції стягування акцизного збору, 
ПДВ та накопичення статистичної інформації.

Завдання на майбутнє передбачають тіснішу співпрацю 
між національними адміністраціями та боротьбу з шахрайством
через послідовне виконання програм «Митниця–2002» 
та «Митниця–2007», а також інтеграцію митних служб 
нових країн"членів.

1985 рік, Брюссель.
Демонстрація
прихильників
тіснішої інтеграції
всередині ЄС. 
Серед вимог —
скасування 
митного контролю
на кордонах 
країн7членів

У липні 2008 року в Парижі святкували
407річчя Митного союзу 
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1966 рік. Митний та паспортний
контроль на кордоні Німеччини
й Бельгії

Литовець Альґірдас
Шемета номінований
на посаду Комісара ЄС
з питань
оподаткування 
та митного союзу,
аудиту, боротьби
проти шахрайства


