
ВIДБУВСЯ САМIТ ЄВРОСОЮЗ–УКРАЇНА / 7

ЗАПОЧАТКОВАНО СХIДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО 
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI ТА ДОВКIЛЛЯ / 9 

EUBAM ПIДБИВ ПIДСУМКИ I РУХАЄТЬСЯ ДАЛI / 12

НАЗВАНО КАНДИДАТIВ НА ПОСАДИ КОМIСАРIВ ЄС / 18

Лісабонська угода набула чинності (стор. 4) 
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зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.



• №12, ГРУДЕНЬ, 2009 3

ЄВРОСОЮЗ ЗАПРОГРАМУВАЛИ 
НА УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ
Можливо, хтось із читачів уже помітив:

починаючи від цього номера журнал «Євро�
бюлетень» є інформаційним виданням Пред�
ставництва Європейського Союзу в Україні.
Тобто Представництво Єврокомісії змінило свій
статус. Це — невеличке відлуння величезних
змін, які відбуваються в Євросоюзі.

З 1 грудня набула чинності Лісабонська
угода. Євросоюз давно потребував нових пра�
вил: досі він функціонував за створеними ще
за тих часів, коли складався з 15 країн�членів.
Тому у жовтні 2004�го в Римі було підписано
Конституцію ЄС. Проте у травні й червні нас�

тупного року її не підтримали на референду�
мах у Франції та Нідерландах. Тоді здавалося,
що справа зайшла у глухий кут. Але згодом
робота поновилася: цього разу країни�члени дій�
шли згоди щодо так званої Угоди реформ. Її
й підписали в грудні 2007 року в Лісабоні, і
назвали на честь португальської столиці.

Звісно, на папері все от так просто, од�
ним абзацом — насправді ж це був трива�
лий і часом болісний процес, сповнений спо�
дівань і розчарувань, копіткої роботи, ком�
промісів. Це було складне випробування для
Євросоюзу. І він його витримав. 

Лісабонська угода не є чимось на кшталт
«все і відразу». Якщо порівняти ЄС із комп’юте�

ром, то «Лісабон» — це закладена в нього
програма, алгоритм, який визначатиме ді�
яльність Союзу на довгі роки вперед, посту�
пово додаючи до його правил щось нове. Інак�
ше кажучи — тепер Євросоюз має визначе�
ність на майбутнє. Він програмований таким
чином, щоб долати новітні соціальні, еконо�
мічні, зовнішньополітичні виклики, розши�
рюватися без ризику втратити свою дієздат�
ність чи ефективність.

З нагоди наступних новорічних свят «Єв�
робюлетень» бажає такої визначеності й упев�
неності, які має тепер ЄС, усім своїм чита�
чам. До зустрічі в наступному році!

Редакція

У  н о м е р і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ №12
,
09

Тема номеру 
Лісабонська угода набула чинності . . . . . . . 4
Євросоюз стає ще злагодженішим 
та ефективнішим механізмом . . . . . . . . . . . 5
Обрано перших президента й міністра
закордонних справ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Андрій Веселовський: «Такий вибір не є 
ні випадковим, ні вимушеним» . . . . . . . . . . 6

Відносини ЄС–Україна
Євросоюз закликав Україну 
до реальних реформ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Жозе Мануел Пінту Тейшейра: «Зона вільної
торгівлі з ЄС є для України можливістю
змінити свою економіку». . . . . . . . . . . . . . . 8
Започатковано Східноєвропейське
партнерство з енергоефективності 
та довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Беніта Ферреро�Вальднер: 
«Енергоощадність є для України 
найкращою можливістю зміцнити 
її енергетичну безпеку» . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Президент Комітету регіонів ЄС 
відвідав Крим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Програми ЄС в Україні
Відбувся Форум громадянського 
суспільства Східного партнерства . . . . . . . 11
Вікторія Гнатенко: «Ми змогли разом
попрацювати й обговорити проблеми 
й перспективи співробітництва » . . . . . . . 11
EUBAM підбив підсумки 
і рухається далі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Проведено навчальний семінар 
для журналістів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Завершився проект 
з підтримки споживачів . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ад ван Лун: «Свобода висловлення
стосується не лише політиків» . . . . . . . . . 14
Відбулася Третя щорічна 
конференція програми Twinning . . . . . . . . 15

Обговорюємо проблему
Оксана Андрусяк: «Для молоді 
потрібна альтернатива безцільному
проведенню дозвілля». . . . . . . . . . . . . . . . 16

Новини Євросоюзу
Інституційні справи
Названо кандидатів на посади 
Комісарів ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Розширення
Комісія підрахувала розмір 
післявступної допомоги для Хорватії. . . . . 19
Албанія стала кандидатом 
на вступ до ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Економіка
Дослідження і розвиток: компанії ЄС
тримають удар кризи . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Статистика
У Євросоюзі працюють трохи більше 
40 годин на тиждень . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Суспільство
Нове законодавство ЄС захищає 
свободу забезпечення Інтернетом . . . . . . . 22
Знання іноземної робить 
Європу доступнішою . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Події року
Найважливіші події 2009�го: 
від газової блокади до Копенгагенської
конференції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Європа відсвяткувала 20 років 
падіння Берлінського муру . . . . . . . . . . . . . 24
Мартен Ланге пішов на Захід 
серед перших. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Молодіжний майданчик
Катажина Забратанська: 
«Вражає, як українці відзначають 
національні свята» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Студентові заборонили 
водити велосипеда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Інформаційне видання Представництва 
Європейського Союзу в Україні

Засновник: Представництво 
Європейського Союзу в Україні

Свідоцтво про реєстрацію 
КВ №13773�2747ПР від 17.03.2008 р.

Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10
www.delukr.ec.europa.eu

Зміст бюлетеня не обов’язково відбиває
офіційні погляди Європейського Союзу

© Європейська Комісія, 2009

Керівник проекту Ірина Стаднійчук
E'mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu

Головний редактор Анатолій Марциновський

У реалізації проекту Олег Фурдило
беруть участь Тетяна Яцюк

Cергій Матвєєв

Комп'ютерна Андрій Ходзицький
верстка 

Інтернетверсія www.delukr.ec.europa.eu
Індекс видання 98603

Видавець: ТОВ «Видавництво «Консультант»

Адреса: 03039, м.Київ, 
вул. Голосіївська, 7, корп. 2

Тел/факс (044) 251�49�51

ISSN 1725�0811

Підписано до друку   .12.09.
Друк: ТОВ «День печати» 

м. Київ, Карельський пров., 8 

Наклад 10 100 прим.

Безкоштовно

Шановні читачі!
Редакція проводить інвентаризацію 

бази розсилки журналу «Євробюлетень» 
з метою її оновлення. Якщо ви отримуєте
наше видання й бажаєте отримувати його

надалі, повідомте про це на електронну
пошту subscript@consultant.kiev.ua, або

телефоном за номером (044) 251E48E15, 
або надішліть листа на адресу: 03039,
м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 2, 

ТОВ «Видавництво «Консультант». Також
просимо оперативно повідомляти про випадки

перебоїв з надходженням до вас журналу.



• №12, ГРУДЕНЬ, 20094

Те м а  н о м е р у  

ЛIСАБОНСЬКА УГОДА НАБУЛА ЧИННОСТI
Європейський Союз починає жити за правилами Лiсабонської угоди, яка набула чинностi 
1 грудня. Деякi змiни настають негайно, iншi запрограмованi «Лiсабоном» реформи
розпочнуться пiзнiше. Проте уже тепер можна констатувати: обрiй перед ЄС чистий.

14 жовтня, 2007 — текст Угоди ре�
форм (таку робочу назву мав доку�
мент) парафовано на засіданні Євро�
пейської Ради.

13 грудня, 2007 — у столиці Порту�
галії відбулося урочисте підписання
угоди, яку назвали Лісабонською.

17 грудня, 2007 — Угорщина першою
ратифікувала Лісабонську угоду

12 червня, 2008 — Ірландія на все�
народному референдумі каже «ні».

Проти Лісабонської угоди висловили�
ся понад 53% тих, хто прийшов на
дільниці. Ірландія — єдина країна ЄС,
яка відповідно до своєї Конституції
повинна була ратифікувати угоду шля�
хом всенародного голосування.

11 грудня, 2008 — на засіданні Єв�
ропейської Ради підписано протокол,
згідно з яким Ірландія проведе пов�
торний референдум до листопада 2009
року. Водночас ЄС взяв низку зо�
бов’язань щодо питань, які найбіль�
ше хвилювали ірландців: збереження

нейтрального статусу країни, власної
податкової політики, а також політи�
ки в області сім`ї.

3 жовтня, 2009 — Ірландія на пов�
торному референдумі схвалила Ліса�
бонську угоду.

3 листопада, 2009 — Угоду ратифі�
кувала Чехія, остання з 27 країн —
членів ЄС.

1 грудня, 2009 — Лісабонська угода
набула чинності.

ЗМIН, ЯКI НЕСЕ В СОБI ЛIСАБОНСЬКА УГОДА,
НАДЗВИЧАЙНО БАГАТО. Вони стосуються прак�
тично всiх сфер життя й діяльності ЄС. Со�
юз стає більш демократичним, відкритим та
підзвітним його громадянам. Європейський
Парламент та законодавчі органи країн�чле�
нів отримають більше ваги у процесі ухва�
лення рішень ЄС. Громадяни матимуть право
знати, що саме представники їхніх держав
вирішують на союзному рівні. Хартія фунда�
ментальних прав набуває в ЄС такого ж ста�
тусу, як і його договори.

Європейська Комісія визначила 10 переваг,
які несе Лісабонська угода громадянам Союзу. 
1. Право людей вимагати від Комісії, щоб

та пропонувала нові ініціативи («Євро�
пейська громадянська ініціатива»).

2. Кращий захист громадян через новий
статус, який отримує Хартія фундамен�
тальних прав.

3. Дипломатичний і консульський захист
для всіх громадян ЄС під час подорожей
у треті країни та проживання там.

4. Посилюється взаємодопомога країн�членів
проти природних та виниклих внаслідок ді�
яльності людини катастроф усередині ЄС,
таких як повені та лісові пожежі.

5. З’являються нові можливості займатися
транскордонною енергетичною політикою,
цивільним захистом та боротьбою з тран�
скордонними загрозами здоров’ю.

6. Ефективнішими будуть спільні дії з про�
тидії кримінальним угрупуванням, які пе�
реміщують людей через кордони.

7. Уможливлюються спільні дії проти так зва�
ної «купівлі притулку» — коли прохання
щодо цього людина подає водночас до
різних країн.

8. Можливою стає боротьба з тероризмом
через замороження активів.

9. Демократичнішим стає підхід в ухвален�
ні рішень в ЄС (зміцнення ролі Європар�
ламенту та національних парламентів).

10. ЄС стає здатним забезпечувати терміно�
ву фінансову допомогу третім країнам.

Набуття Лісабонською угодою чинності уро�
чисто відсвяткували 1 грудня там, де два роки
тому її підписали — у столиці Португалії.

13 грудня 2007 року, урочисте підписання Лісабонської угоди.

«Лісабонська угода сконцентровує
європейський проект на громадянах. 
Я задоволений, що тепер ми маємо
дієву інституцію й період стабільності.
Отже, можемо сфокусувати всю
енергію на досягнення того, що 
є важливим для наших людей»

Жозе Мануел Баррозу, Президент
Єврокомісії

ХРОНIКА ПОДIЙ
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Президент і міністр закордонних справ.
Лісабонською угодою запроваджується поса�
да постійного Президента Європейської Ради.
Його глави держав та урядів країн — членів
ЄС вибиратимуть на 2,5 роки кваліфікованою
більшістю з можливістю переобрання на дру�
гий термін. Раніше ця посада передавалася «за
естафетою» — її обіймав глава країни, яка
головувала в ЄС. Відповідно, Європейська Ра�
да стає тепер інституцією Євросоюзу: до цьо�
го була самітом глав держав і урядів, тобто
періодичним зібранням лідерів Союзу.

Згідно з договором, Європейська Рада за
узгодженням з Президентом Єврокомісії ква�
ліфікованою більшістю призначає Високого
представника зі спільної зовнішньої та безпе�
кової політики. Він також буде одним із Віце�
президентів Єврокомісії та головуватиме на за�
сіданнях Ради міністрів закордонних справ. 

Єврокомісія. Спочатку передбачалося, що
з листопада 2014 року чисельність Комісії змен�
шиться й відповідатиме двом третинам країн
— членів Євросоюзу. Наприклад, для ЄС–27
це означало б 18 комісарів, які б представля�
ли держави�члени за принципом ротації. Од�
нак згодом вирішено було залишити ниніш�
ній стан речей — по одному комісару від
кожної з країн�членів. Це стало одним із еле�
ментів компромісу між ЄС та Ірландією.

Президента Єврокомісії вибиратимуть біль�
шістю голосів у Європарламенті за пропози�
цією Європейської Ради, членів Комісії шля�
хом голосування в Раді за принципом квалі�
фікованої більшості.

Європарламент. Лісабонська угода надає йо�
му більше влади, його вага як законодавчого
органу прирівнюється до Ради ЄС. Він також
отримує рівний з нею статус стосовно питань
бюджету, оскільки диференціації на обов’яз�
кові та необов’язкові витрати не передбачено.

Зміни торкнуться і самого Європарламен�
ту: запроваджується нова система розподілу
місць в ньому. З 2014 року кількість членів
обмежується за схемою 750+1 (Президент ЄП),
а місця розподіляються за принципом «по�
нижуваної пропорційності»: мінімум 6 пред�
ставників від держави, максимум — 96. 

Система голосування в Раді ЄС. Зміни
стосуються насамперед визначення того, скіль�
ки голосів вважається кваліфікованою біль�
шістю. Починаючи з 2014 року це має бути
як мінімум 55% голосів членів Ради (щонай�
менше 15 країн), котрі представляють міні�

мум 65% населення Союзу. Блокуючою мен�
шістю стають чотири країни — члени ЄС.

Але встановлено два перехідних періоди:
до 31 жовтня 2014 року і від 1 листопада
2014�го до 31 березня 2017�го. Протягом
першого застосовуватиметься чинна систе�

ма, закладена Ніцькою угодою. Згідно з нею
кваліфікована більшість має відповідати трьом
умовам: 255 голосів Ради (тобто 73,9 %), які
представляють 14 з 27 країн�членів і не мен�
ше 62% населення ЄС. Протягом другого пе�
ріоду члени Ради зможуть ухвалювати рі�
шення з низки питань (це буде визначатися
в кожному окремому випадку) кваліфікова�
ною більшістю згідно з Ніцькою угодою. Так
само з 1 листопада 2014 року до 31 берез�
ня 2017 можна буде використовувати тимча�
сове відстрочення ухвалення рішення: воно

потребує опозиції, яка складає 75% від зви�
чайної блокуючої меншості (чотири держави,
чисельність населення яких станосить не мен�
ше 35% населення ЄС, плюс ще одна дер�
жава). Цей механізм дозволить країнам, які
не здатні створити блокуючу меншість, від�
класти рішення з проблемного питання на «ро�
зумний час», протягом якого будуть здій�
снюватися спроби досягти компромісу.

Питання, які голосуватимуть кваліфікованою
більшістю. Лісабонська угода розширює їх пе�
релік. До таких, зокрема, входитимуть: вільне
пересування робочої сили, соціальні гарантії;
спільна транспорта політика; адміністративне
співробітництво у сфері свободи, безпеки та по�
рядку; прикордонний контроль; політичний при�
тулок і захист біженців та переміщених осіб;
міграція; судове співробітництво з питань зло�
чинів; Євроюст; Європол; культура; ініціатива
громадян відносно законодавства ЄС; косміч�
на політика; енергетика; рішення про вихід
держави зі складу ЄС; інтелектуальна влас�
ність; спільна позиція з міжнародних питань в
рамках єврозони; заходи щодо запобігання зло�
чинності; туризм; спорт; захист населення; ад�
міністративне співробітництво. 

Як і раніше, одностайність потрібна буде
для ухвалення питань, що стосуються подат�
ків, соціальної безпеки, зовнішньої політики
та політики безпеки, оперативного співробіт�
ництва поліції, місць в інституціях ЄС.

ЄВРОСОЮЗ СТАЄ ЩЕ ЗЛАГОДЖЕНIШИМ 
I ЕФЕКТИВНIШИМ МЕХАНIЗМОМ Надзвичайно важливими
елементами Лiсабонскої угоди є тi, що стосуються злагодженого функцiонування Союзу.
Адже без цього важко досягти виписаних в угодi амбiтних цiлей. 

«Давайте зробимо 1 грудня днем 
нового початку історії європейського
співробітництва. Ми чітко заявили, 
що діяльність буде проводитися задля
інтересів наших громадян. І я впевнений,
що європейська подорож, яку маємо
попереду, буде сповнена прогресом 
і успіхом».

Фредрік Райнфельдт, прем’єр�міністр
головуючої в ЄС Швеції.
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ОБРАНО ПЕРШИХ ПРЕЗИДЕНТА Й МIНIСТРА 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 19 листопада лiдери країн Євросоюзу 
на своєму неформальному засiданнi одноголосно затвердили Хермана Ван Ромпея на посадi
Президента Європейської Ради та Кетрiн Ештон як Високого представника ЄС з питань
спiльної зовнiшньої та безпекової полiтики. 

«ТАКИЙ ВИБIР НЕ Є НI ВИПАДКОВИМ, НI ВИМУШЕНИМ»
Посол України при ЄС Андрiй Веселовський назвав позитивним обрання Президента
Європейської Ради та нового шефа європейської дипломатiї. 

— Такий вибір ЄС не є ні випадковим, ні
вимушеним. Це результат якісного прорахунку
всіх можливостей, позитивів і негативів широ�
кого кола кандидатів, — заявив він в інтерв’ю
УНІАН. Посол зазначив, що вже сам факт об�
рання нового керівництва ЄС відповідно до Лі�
сабонської угоди і його одностайна підтримка
лідерами країн�членів є позитивним. 

Говорячи про нового Президента Євро�
пейської Ради Хермана Ван Ромпея, Андрій
Веселовський нагадав про його діяльність на
посаді бельгійського прем’єра: за неповний
рік він зміг значно зменшити дуже серйозні

протиріччя між регіонами Бельгії, також ві�
домий умінням «лікувати» бюджети. 

— В умовах теперішньої фінансової кри�
зи ці його уміння відіграють величезну роль,
— сказав український дипломат.

Посол також звернув увагу на те, що з
одного боку новий Президент Європейської
Ради є представником невеликої країни, а
відтак ніхто не закидатиме йому проштовху�
вання інтересів якихось великих країн�чле�
нів. З боку іншого, він представляє державу,
що була одним із засновників ЄС і має ве�
ликий досвід роботи в Євросоюзі. 

Говорячи про нового Високого представ�
ника ЄС з питань спільної зовнішньї та без�
пекової політики Кетрін Ештон, Андрій Весе�
ловський відзначив її високі ділові якості. 

— Українські урядовці мали з нею контак�
ти, зустрічі, у процесі яких ми пересвідчилися:
незважаючи на відсутність міжнародного дос�
віду, як про це пишуть, у нового Високого
представника є надзвичайно предметна підго�
товка до кожного контакту, кожної зустрічі.
Україна не була у фокусі її уваги на поперед�
ній посаді, але досьє по Україні вона знає дос�
конало, — сказав український посол. 

Президент Європейської Ради (цю по�
саду називають ще Президент ЄС) Херман
Ван Ромпей народився 31 жовтня 1947 ро�
ку в родині професора економіки у брюс�
сельській комуні Еттербеек. Він фламан�
дець. Закінчив Католицький університет Ле�

вена за спеціальностями «філософія» та
«економіка». 

1972 року почав працювати в Національ�
ному банку Бельгії, в ті ж часи активно зай�
мається політикою, очолює молодіжну пар�
тію християнсько�демократичного спряму�

вання — CVP–Jongeren. З 1975�го починає
обіймати різні посади в уряді. 1978 року вхо�
дить до бюро партії CVP (Фламандські хрис�
тиянські демократи), з 1988 по 1993 роки очо�
лює її. У липні 2007�го Хермана Ван Ромпея
обрано головою Палати представників (ниж�
ньої палати парламенту Бельгії), а в грудні
2009 року — прем’єр�міністром країни. 

Високий представник Євросоюзу з питань
спільної зовнішньої та безпекової політики (мі�
ністр закордонних справ ЄС) Кетрін Ештон
народилася 20 березня 1956 року в місті Ап�
холланд у Ланкаширі. Закінчила Лондонський
університет за спеціальністю «економіка», обій�
мала низку громадських посад з питань зай�
нятості та виховання дітей, брала участь у всеб�
ританській кампанії з ядерного роззброєння.

1999 року їй було надано пожиттєвий ти�
тут баронеси та місце у Палаті лордів бри�
танського парламенту. Все політичне життя
Кетрін Ештон пов’язане з Лейбористською пар�
тією. Майже 10 років вона працювала у лей�
бористському уряді — в міністерствах освіти,
конституційних справ та юстиції. В 2006 році
її названо «Політиком року» у Великій Брита�
нії. У 2007�му стала лідером Палати лордів,
серед іншого займалася роз’ясненням Лісабон�
ської угоди. У жовтні 2008�го її призначено
Комісаром ЄС з питань торгівлі.

Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу промовляє під час святкування набуття 
чинності Лісабонською угодою. 
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ЄВРОСОЮЗ ЗАКЛИКАВ УКРАЇНУ 
ДО РЕАЛЬНИХ РЕФОРМ 4 грудня у Києві відбувся XIII саміт
ЄС–Україна. Господарем його був Президент України Віктор Ющенко. ЄС представляли
прем’єрEміністр головуючої в Союзі Швеції Фредрік Райнфельдт, Президент Єврокомісії Жозе
Мануел Баррозу, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт та Комісар ЄС з питань
торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта ФеррероEВальднер.

ГОЛОВА ЄВРОКОМIСIЇ ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРE
РОЗУ У СВОЄМУ ВИСТУПI НА САМIТI ВИСE
ЛОВИВ СПОДIВАННЯ, ЩО ПЕРЕГОВОРИ ПРО
АСОЦIАЦIЮ МIЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ МОЖУТЬ
БУТИ ЗАВЕРШЕНI ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ. Вод�
ночас вiн зауважив, що сторонам ще бага�
то чого потрібно зробити, якщо вони хочуть
реалізувати всі амбіції двостороннього пар�
тнерства. А Україні слід серйозно взятися
за реформи.

— Я буду з вами чесним, пане президен�
те, — звернувся він до Віктора Ющенка. —
Дуже часто нам здається, що обіцянка реформ
виконується тільки частково, зобов’язання що�
до реформ виконуються тільки частково, і сло�
ва не завжди супроводжуються діями.

Реформи, підкреслив Жозе Мануел Бар�
розу, це єдиний шлях досягнення стабіль�
ності у країні, добробуту громадян і поглиб�
лення співпраці з ЄС.

За результатами саміту було підписано
Спільну заяву, яка стосується внутрішньоук�
раїнських процесів, багатьох аспектів співро�
бітництва між ЄС і Україною та міжнародних
питань. Зокрема, у документі наголошено на
важливості наступних президентських вибо�
рів в Україні й підкреслено необхідність «по�
літичної та економічної стабілізації, головним
чином шляхом конституційної реформи, зміц�
нення верховенства права та поновлення зу�
силь у боротьбі з корупцією, покращення ді�
лового та інвестиційного клімату». У еконо�
мічному розділі заяви ЄС закликав Україну
забезпечити продовження виконання програ�
ми співробітництва з МВФ. Також наголоше�
но на необхідності цілковитого виконання зо�
бов’язань, які випливають з членства у Сві�
товій організації торгівлі.

Лідери України та ЄС погодилися з тим,
що мають «посилити свої зусилля щодо ні�
велювання наслідків кліматичних змін і зап�
ропонувати середньострокові цілі щодо ско�
рочення викидів до 2020 року». У заяві на�
голошено на важливості приєднання України
до Договору про енергетичне співтоварис�
тво. «Беручи до уваги, що Україна є найваж�
ливішою транзитною країною для постачан�
ня газу до ЄС, і що в стратегічних інтересах
усіх забезпечити ефективність, надійність та
прозорість маршрутів постачання газу до ЄС

по всій їхній протяжності, лідери наголосили
на важливості зусиль щодо реформування
енергетичного сектору. У цьому зв’язку вони
привітали Спільну декларацію, схвалену на
спільній Міжнародній інвестиційній конферен�
ції Україна–ЄС щодо модернізації газотран�
спортної системи України від 23 березня 2009
року, та наголосили на необхідності вико�
нання викладених у Декларації зобов’язань,
а також реалізації домовленостей про шир�
ше коло реформ, погоджених 31 липня 2009
року в контексті підтримки міжнародними
фінансовими інституціями реформи газового
сектору України», — йдеться в заяві.

Учасники саміту привітали прогрес на пе�
реговорах щодо Угоди про асоціацію, якого
вдалося досягти протягом року. Вони під�
твердили свою рішучість «якомога швидше
завершити переговори, враховуючи склад�
ний, амбіційний та технічно вимогливий ха�
рактер багатьох аспектів угоди, зокрема, сег�
мент всебічної та поглибленої Зони вільної
торгівлі». Лідери привітали у цьому зв’язку не�
щодавнє започаткування Порядку денного асо�

ціації ЄС–Україна, яка підготує та сприятиме
набуттю чинності Угоди про асоціацію. 

Лідери погодилися з важливістю інтенси�
фікації міжлюдських контактів й привітали
прогрес в імплементації угод між Україною
та ЄС у сфері візового спрощення та реад�
місії. Спільна заява містить сподівання на «по�
дальші конструктивні дискусії щодо Угоди
про спрощення візового режиму в рамках ком�
петентного Спільного комітету навесні 2010
року у світлі пропозицій України щодо подаль�
ших візових спрощень для українських гро�
мадян, а також з урахуванням розвитку за�
конодавства ЄС у сфері візової політики». 

Учасники саміту висловили свою повну від�
даність Східному партнерству. Вони відзначи�
ли, що ця ініціатива доповнює існуючі двос�
торонні відносини та робить внесок у їхній
розвиток. Учасники саміту закликали Євро�
пейську Комісію дотримуватися амбіційного під�
ходу до підготовки майбутніх проектів у рам�
ках двостороннього та багатостороннього ви�
мірів Східного партнерства, належною мірою
враховуючи пропозиції держав�партнерів.

Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро6Вальднер,
Президент України Віктор Ющенко та Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу перед по6
чатком саміту ЄС–Україна.
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«ЗОНА ВIЛЬНОЇ ТОРГIВЛI З ЄС Є ДЛЯ УКРАЇНИ 
МОЖЛИВIСТЮ ЗМIНИТИ СВОЮ ЕКОНОМIКУ»
Напередоднi набуття чинностi Лiсабонською угодою та самiту ЄС–Україна Голова
Представництва Європейського Союзу Жозе Мануел Пiнту Тейшейра зустрiвся 
з журналiстами. Мова йшла про майбутнi змiни в життi ЄС та про його вiдносини з Україною.

за певними умовами, якi стосувалися про�
ведення реформ i гарантiй економiчної ста�
лостi цього процесу.

З квiтня розпочалися звернення до нас
з боку Росiї щодо допомоги Українi у роз�
рахунках за газ. Наша позицiя не мiняєть�
ся: рiшення має бути вiднайдено «Газпро�
мом» i «Нафтогазом», споживачi ЄС свої
зобов’язання перед «Газпромом» виконують.
Водночас у бюджетi ЄС коштiв на такi вит�
рати не передбачено: i для України, i для
будь�якої iншої держави свiту. Це просто
неможливо з точки зору нашого бюджет�
ного процесу. Втiм, наприкiнцi липня ми
добилися вiд мiжнародних фiнансових iнс�
титуцiй створення фонду в 1,7 млрд євро
для допомоги Українi в закупiвлi техноло�
гiчного газу, потрiбного для забезпечення
транзиту росiйського палива в Європу. Але
знову ж таки: надання цих коштiв обумов�
лене проведенням Україною реформ у га�
зовому секторi. А просування в цьому по�
ки що не вiдбувається. 

ПРО МОЖЛИВЕ НАДАННЯ 
500 МЛН ЄВРО МАКРОФIНАНСОВОЇ 
ДОПОМОГИ УКРАЇНI
— Зараз визначальним є рiшення МВФ що�

до надання Українi чергового, третього тран�
шу з передбачених для неї 16 млрд доларiв.
Проблема в тому, що Україна не виконала взя�
тi перед фондом зобов’язання. Зокрема, ма�
ли б бути збiльшенi цiни на газ для спожи�
вачiв, не допущено ухвалення закону про збiль�
шення соцiальних стандартiв — пенсiй i зар�
плат. Це суперечить угодi з МВФ. Отже, си�
туацiя на сьогоднi зависла. ЄС нiколи не на�
дає макрофiнансову допомогу, якщо країна не
iмплементує належним чином програму спiв�
робiтництва з МВФ.

ПРО ЛIБЕРАЛIЗАЦIЮ ВIЗОВОГО РЕЖИМУ

— Вимоги, якi Євросоюз ставить перед
Україною для початку переговорiв про лiбе�
ралiзацiю вiзового режиму, чiткi: завершен�
ня демаркацiї кордонiв та належне управ�
лiння ними, а також запровадження бiомет�
ричних паспортiв. Ми про це неодноразово
казали. Лише коли все це буде виконано,
ми будемо рухатися далi у питаннях вiзової
лiбералiзацiї. 

ПРО ЗАЛЕЖНIСТЬ ПЕРЕГОВОРIВ 
ЩОДО УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ 
ВIД НАСТУПНИХ ВИБОРIВ

— Триває переговорний процес, який був
iнiцiйований нинiшнiми президентом України
та урядом. Звiсно, нове керiвництво буде впра�
вi вирiшувати: продовжувати його чи нi. Тео�
ретично все є можливим. Але, у принципi,
головнi учасники виборчого процесу в Укра�
їнi демонструють бажання продовжувати пе�
реговори. Тому ми очiкуємо, що змiн щодо
цього не станеться. 

ПРО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВIЛЬНОЇ ТОРГIВЛI

— Як на мене, вирiшальним фактором є
такий: тi люди, що мають чiльне становище
в українськiй економiцi та вплив на уряд i
полiтикiв, повинні зрозумiти — Зона вiльної
торгiвлi з ЄС є можливiстю для України тран�
сформувати себе саму, свою економiку, ста�
ти диверсифiкованою та привабливою з точ�
ки зору нових iнвестицiй, створення багатьох
нових сфер економiчної дiяльностi. Коли ж
домiнуватиме iнший пiдхiд — захистити в
переговорах українську економiку такою, яка
вона є сьогоднi — то досягти угоди буде на�
багато важче. Це мають зрозумiти всi при�
четнi до процесу. Угода про зону вiльної тор�
гiвлi з ЄС не може представляти iнтерес для
України, якщо вона хоче зберегти в економi�
цi сьогоднiшнiй стан речей. Країна багато в

чому виглядає, як i 20 рокiв тому. Її еконо�
мiка залежна вiд кiлькох секторiв. Панують ко�
рупцiя, адмiнiстративнi перепони — це слу�
жить iнтересам людей, якi не хочуть конку�
ренцiї. А розплачується за таку ситуацiю бiль�
шiсть українцiв. 

ПРО ГАЗОВI ПИТАННЯ

— Сподiваємося, що ситуацiя, яка була
на початку цього року, не повториться. Хотiв
би нагадати, що компанiї країн — членiв ЄС
мають контракти про поставки газу з росiй�
ським «Газпромом» — отже, вiн вiдповiдаль�
ний за транзит палива територiєю України i
повинен домовлятися з українським «Нафто�
газом». Власне, такої ж позицiї ми дотриму�
валися i в сiчнi цього року. Так, ЄС тодi був
залучений до процесу вирiшення того газо�
вого конфлiкту. Але не тому, що ми були
його частиною, а через наслiдки, якi вiн мав
для деяких країн�членiв, зокрема для Болга�
рiї, яка на сто вiдсоткiв залежна вiд поста�
чань росiйського газу. Звiсно, ми не могли
залишатися байдужими. 

Протягом 2009 року Єврокомiсiя придi�
ляла газовому питанню велику увагу. У бе�
резнi у Брюсселi було органiзовано конфе�
ренцiю з метою збору коштiв для модернi�
зацiї української газотранспортної системи.
Свiтовий банк, Європейський iнвестицiйний
банк, Європейський банк реконструкцiї та
розвитку погодилися фiнансувати це, але
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ЗАПОЧАТКОВАНО СХIДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI ТА ДОВКIЛЛЯ У кiнцi листопада 
у Стокгольмi вiдбулася мiжнародна конференцiя донорiв iз заснування Схiдноєвропейського
партнерства з енергоефективностi та довкiлля. Інiцiйоване воно головуючою в ЄС Швецiєю.

«ЕНЕРГООЩАДНIСТЬ Є ДЛЯ УКРАЇНИ НАЙКРАЩОЮ МОЖЛИВIСТЮ ЗМIЦНИТИ ЇЇ ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ» 

МЕТОЮ IНIЦIАТИВИ Є СТВОРЕННЯ
УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ IНВЕСТИE
ЦIЙ В РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТI У КРАЇНАХ СХIДE
НОГО ПАРТНЕРСТВА. Її реалiзацiя
розпочнеться з України. Особли�

вий наголос буде зроблено на
енергоефективних технологiях цен�
тралiзованого теплопостачання.

Стокгольмська конференцiя бу�
ла успiшною. Загалом європейськi
донори пообiцяли надати 90 млн

євро на проекти з енергоефек�
тивностi та захисту природи у
Схiднiй Європi, зокрема в Украї�
нi. Кошти будуть видiленi у перi�
од з 2010 по 2014 роки. Швецiя
як iнiцiатор цього проекту пообi�

цяла надати 24 млн євро. Серед
iнших донорiв — Данiя, Естонiя,
Латвiя, Литва, Румунiя, Норвегiя,
Польща та США. Фiнансову до�
помогу Українi надасть в рамках
цього проекту i Єврокомiсiя. 

Вiд Єврокомi6
сiї участь у кон6
ференцiї взяла
Комiсар ЄС з пи6
тань зовнішніх
зносин i Європей6
ської полiтики су6
сiдства Бенiта
Ферреро6Валь6
днер. Пропонуємо
її виступ у скоро6
ченому виглядi.

Перед тим як розповісти про підтримку
ініціативи створення Східноєвропейського пар�
тнерства з енергоефективності та довкілля з
боку Єврокомісії, я б хотіла помістити це пи�
тання в контекст Східного партнерства. Енер�
гетична безпека є для нього ключовим ком�
понентом. Раніше цього року всі були свідка�
ми того, як енергетика може бути джерелом
конфронтації. З допомогою Східного партнерс�
тва ми б хотіли зробити її базисом для регі�
онального співробітництва й солідарності. Ад�
же зміцнення енергетичної безпеки є ключо�
вою метою і наших східних партнерів, і ЄС.

Україна є дуже важливим партнером ЄС у
Східному партнерстві. Наше співробітництво
міцне й стосується широкого кола питань.
Але воно особливо глибоке, коли йдеться
про енергетику. Це природно, оскільки Укра�
їна є найважливішою для ЄС країною�тран�
зитером газу. Її газотранспортна система доп�
равляє до ЄС близько 20% цього палива від
загального обсягу його споживання Союзом.

Ми працюємо з Україною в модернізації
її енергетичного сектору. Підтримуємо модер�
нізацію транзитної інфраструктури, щоб збіль�
шити її надійність, ефективність та природо�
охоронні стандарти. Міжнародна конферен�
ція, яку ми провели у березні цього року,
допомогла мобілізувати зусилля щодо залу�
чення коштів для цієї модернізації. Більше
того, відповідно до підписаного 2005 року Ме�

морандуму про співробітництво, ми співпра�
цюємо у низці енергетичних питань, вклю�
чаючи ядерну безпеку, інтеграцію енергетич�
них ринків та вугільний сектор. Справжньо�
го прогресу було досягнуто в багатьох сфе�
рах, але суттєві зусилля потрібні в інших га�
лузях, включаючи енергоефективність та по�
новлювальні джерела енергії. 

Україна має в енергоефективності фан�
тастичний потенціал. До 2030 року лише зі
скромними інвестиціями в енергозбережен�
ня, заощадження енергії може сягнути роз�
мірів її річного споживання такою країною
як Сполучене Королівство. Енергоощадність
є для України найкращою можливістю зміц�
нити енергетичну безпеку через зменшення
залежності від імпорту, особливо щодо при�
родного газу. А це матиме величезний вплив
на енергетичний баланс країни. Це також
життєвоважливо для конкурентності промис�
ловості та для довкілля, особливо через змен�
шення викидів СО2.

До сьогодні Україна приділяла цьому пи�
танню та його фінансуванню відносно нез�
начну увагу. Можливості прямих закордон�
них інвестицій обмежені, треба багато зро�
бити для покращення інвестиційного клімату.
Політика й законодавство щодо енергоефек�
тивності все ще не мають наслідками імпле�
ментацію намічених планів.

Єврокомісія підтримує дії уряду щодо енер�
гоефективності й використання поновлюваль�
них джерел енергії. На початку наступного
року ми розпочнемо надання 70 млн євро на
підтримку економічних секторів бюджету. Од�
нак ми підемо далі. Сьогодні я з задоволен�
ням анонсую, що Комісія має намір підтри�
мати нове Східноєвропейське партнерство з
енергетики й довкілля у кілька способів.

По�перше, це стосується Фонду з під�
тримки партнерства. Єврокомісія погоджу�
ється з пропозицією українського керівниц�
тва щодо виділення 10 млн євро з її Річної

програми дій на додаток до внеску, передба�
ченого Україною з її власних ресурсів. Такий
само обсяг коштів може бути наявним для
кожного з наступних трьох років, якщо Укра�
їна цього забажає. Отже, усього сума скла�
де 40 млн євро.

По�друге, ми будемо підтримувати цю іні�
ціативу з прямим фінансуванням від Інвести�
ційного фонду сусідства — фонду Комісії, пок�
ликаного підтримати МВФ у наданні креди�
тів для сусідніх з ЄС країн.

По�третє, інша ініціатива Єврокомісії — Кон�
вент мерів — також зробить свій внесок в
успіх нового партнерства. В рамках Конвен�
ту муніципалітети зобов’язуються діяти у від�
повідності до глобальної мети ЄС щодо змен�
шення на 20% СО2 до 2020 року через імп�
лементацію Плану дій зі сталої енергетики. Від
започаткування цієї ініціативи у лютому 2008
року понад 960 муніципалітетів, включаючи
одинадцять міст України та одне Вірменії,
підписалися під нею. Очікується, що ще біль�
ше міст з регіону Східного партнерства нас�
лідуватимуть їхньому прикладу.

Зрештою, енергетична програма ЄС INO�
GATE забезпечить опосередковану підтримку
новому партнерству через допомогу у ре�
формі законодавства і політики, щоб сприя�
ти інвестиціям у сфери поновлювальної енер�
гетики та енергоефективності.

На завершення хочу сказати, що я є дру�
гом України. Іноді обов’язком друзів є дава�
ти поради. Впевнена, що успіх України зале�
жить від набуття нею репутації держави, яка
виконує свої зобов’язання, зокрема щодо еко�
номічних та енергетичних реформ. Я з нетер�
пінням очікую роботи з нашими українськи�
ми партнерами у сфері енергозбереження.
Воно приносить лише вигоди — і я сподіва�
юся побачити, як український приклад у рам�
ках Східноєвропейського партнерства з енер�
гоефективності та довкілля наслідуватимуть
в усьому регіоні Східного партнерства.
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ПРЕЗИДЕНТ КОМIТЕТУ РЕГIОНIВ ЄС 
ВIДВIДАВ КРИМ 26–28 листопада Крим вiдвiдав Президент Комiтету регiонiв
ЄС Люк Ван ден Бранде. Вiн зустрiвся з головою Ради мiнiстрiв автономiї Вiктором Плакiдою,
головою Верховної Ради Криму Анатолiєм Гриценком, представниками органiв регiональної 
та мiсцевої влади, зокрема членами Меджлiсу кримськотатарського народу, мером Ялти 
та головою Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї.

ВIЗИТ ВIДБУВСЯ В РАМКАХ ПРIОРИТЕТIВ
ПОЛIТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА ЩОДО
НАЛАГОДЖЕННЯ ТІСНІШИХ ВIДНОСИН МIЖ
ОРГАНАМИ РЕГIОНАЛЬНОЇ ТА МIСЦЕВОЇ ВЛАE
ДИ КРАЇН СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА КОE
МIТЕТОМ РЕГIОНIВ ЄС.

— Схiдне партнерство має створити умо�
ви для того, щоб мiжурядова система спiв�
працi спрямувалася на забезпечення дiалогу
мiж громадянами i стала платформою спiв�
робiтництва мiж ЄС та країнами — учасни�
цями СП. Інiцiатива повинна сприяти спiль�
ному залученню органiв мiсцевої та регiональ�
ної влади цих держав до практичних та уз�
годжених проектiв. Вони мусять бути части�
ною загальної стратегiї, заснованої на потре�
бах громадян та принципi солiдарностi, — вва�
жає Люк Ван ден Бранде. — Комiтет регiо�
нiв ЄС прагне подiлитися iз ними досвiдом
процесiв децентралiзацiї, що вiдбуваються у
Європейському Союзi, та пiдтримати їхнi зу�
силля iз забезпечення роботи демократичних

iнституцiй та змiцнення адмiнiстративної спро�
можностi.

Проте кримськi зустрiчi й переговори Лю�
ка Ван ден Бранде аж нiяк не були диплома�

тичним реверансом. Про це свiдчить прес�кон�
ференцiя, яка пройшла у кримському парла�
ментi. Зокрема, Президент Комiтету регiонiв
ЄС звернув увагу на високий рiвень хабар�
ництва в Українi. 

— Є проблема репутацiї. Кажуть, що в
Українi i конкретно в Криму iснує високий

рiвень корупцiї, — заявив вiн. — І я не мо�
жу сказати, що ситуацiя з корупцiєю в Укра�
їнi полiпшується... Ситуацiя ускладнюється.
Менi буде дуже важко переконати Нiмеччи�
ну, Іспанiю, Велику Британiю та iншi країни
Євросоюзу спiвробiтничати з Кримом, якщо
Україна i Крим мають таку репутацiю.

Виступаючи згодом у Таврiйському нацiо�
нальному унiверситетi iм. Вернадського, Люк
Ван ден Бранде особливо наголосив на важ�
ливостi участi України у Схiдному партнерствi,
зокрема у регiональному вимiрi цiєї iнiцiати�
ви. Президент Комiтету регiонiв ЄС вважає,
що Крим є особливим для спiвробiтництва з
Євросоюзом. Адже це автономна республiка,
де iснують власнi iнститути влади, з якими мож�
на встановити партнерськi стосунки.

— Крим має надзвичайно багатостороннiй
потенцiал, тут чудова природа й клiмат, дуже
великi рекреацiйнi ресурси, — сказав Люк Ван
ден Бранде. Крiм цього, люди тут справдi праг�
нуть нових перспектив, готовi до реформ.

Голова Представництва Європейської Ко�
мiсiї в Українi Жозе Мануел Пiнту Тейшейра,
який супроводжував Люка Ван ден Бранде в
Криму, нагадав, що Єврокомiсiя має плани що�
до створення в АРК Агенцiї регiонального роз�
витку, а також реалiзує проекти, спрямованi
на мiсцевi громади.

— Крiм цього, ми розпочнемо проекти з
надання допомоги у розвитку туризму в Кри�
му, — сказав Жозе Мануел Пiнту Тейшейра.

— Сподiваємося, що зможемо допомогти в
реформуваннi Криму для створення приваб�
ливого для iнвесторiв з Європейського Сою�
зу середовища. А тi, своєю чергою, зможуть
забезпечити вищi стандарти сервiсу, працев�
лаштування, а вiдтак сприятимуть розвитку
мiсцевої економiки.

Комітет регіонів ЄС було створено в 1994 році з метою надати місцевій владі право
голосу щодо законодавчих актів, які стосуються місцевого та регіонального рівня. 
КР проводить п’ять пленарних сесій на рік, під час яких 344 його члени готують
висновки інституції щодо запропонованих законопроектів. Єврокомісія, яка в ЄС має
право законодавчої ініціативи, та Рада ЄС, яка ухвалює рішення щодо остаточного змісту
закону, зобов’язані консультуватися з Комітетом реґіонів у багатьох сферах. Зокрема, 
з питань довкілля, працевлаштування та транспортної політики. Ще більше посилить
позиції Комітету регіонів Лісабонський договір. У майбутньому Європарламент муситиме
радитися з ним щодо усіх питань, які важливі для регіонів та муніципалітетів. 

На фото (зліва направо): Голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту
Тейшейра, Президент Комітету регіонів ЄС Люк Ван ден Бранде і проректор з наукової роботи
Таврійського національного університету ім. Вернадського Володимир Бережанський.
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ВIДБУВСЯ ФОРУМ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПIЛЬСТВА СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Понад 200 представникiв органiзацiй громадянського суспiльства з України, Вiрменiї,
Азербайджану, Бєларусi, Грузiї, Молдови, України, країн — членiв ЄС, мiжнародних
органiзацiй та громадських мереж взяли участь у першому Форумi громадянського
суспiльства Схiдного партнерства. Вiн вiдбувся 16–17 листопада у Брюсселi.

«МИ ЗМОГЛИ ПОПРАЦЮВАТИ РАЗОМ, ОБГОВОРИТИ 
ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ СПIВПРАЦI» Своїми враженнями про участь
у форумi з «Євробюлетенем» подiлилася член Мiжнародного секретарiату Всеукраїнського
молодiжного громадського об’єднання «Європейська молодь України» Вiкторiя ГНАТЕНКО.

ФОРУМ БУЛО ОРГАНIЗОВАНО ЄВРОКОМIСIЄЮ,
ГОЛОВУЮЧОЮ В ЄС ШВЕЦIЄЮ ТА ЄВРОПЕЙE
СЬКИМ ЕКОНОМIЧНИМ I СОЦIАЛЬНИМ КОМIE
ТЕТОМ. Метою є посилення взаємодiї мiж гро�
мадянським суспiльством у країнах — учасни�
цях СП та країнах — членах ЄС з метою до�
сягнення цiлей Схiдного партнерства: посилен�
ня демократiї та належного врядування, до�
сягнення економiчної iнтеграцiї та поступового

зближення з полiтиками ЄС, забезпечення енер�
гетичної безпеки та контактiв мiж людьми. 

— Цей дiалог громадянського суспiльс�
тва додасть нового вимiру Схiдному партнерс�
тву i розширить нашу багатосторонню робо�
ту в його рамках. Форум надасть свiжi iдеї,
оскiльки наша робота спрямована на потре�
би країн�партнерiв, — заявила Комiсар ЄС з
питань зовнішніх зносин та Європейської по�

лiтики сусiдства Бенiта Ферреро�Вальднер. 
На форумi були представленi 141 громад�

ська органiзацiя з країн — учасниць Схiдно�
го партнерства i 79 — з країн ЄС та iнших
держав. Україну представляли 30 недержавних
організацій (НДО). З напрацюваннями робо�
чих груп форуму можна ознайомитися за
цим посиланням — http://ec.europa.eu/external
_relations/eastern/civil_society/index_en.htm.

— Які саме питання, що дискутувалися,
були найцікавішими?

— Я працювала в четвертій платформі
форуму — «Контакти між людьми». Особис�
то для мене найцікавішими були питання,
пов’язані з лібералізацією візового режиму,
участю молоді у політичних процесах та куль�
турному обміні. Мабуть, найскладнішою була
дискусія щодо віз. Одні учасники пропонува�
ли лібералізацію візового режиму для пев�
них категорій населення: студентів, журна�
лістів, науковців, робітників неурядових орга�
нізацій. Але, зрештою, більшість зійшлася на
тому, що це порушує рівноправ’я. Зрештою,
робоча група запропонувала полегшення ві�
зового режиму для всіх — шляхом змен�
шення вартості віз, поширення практики на�
дання багаторазових віз тривалого часу дії.
Мовляв, у довгостроковій перспективі це і
має привести до безвізового режиму з ЄС.
Як на мене, це досить ілюзорно. Проте та�
кою була думка більшості. 

— Наскільки продуктивним і корисним було
спілкування з іншими учасниками форуму?

— Саме такі знайомства й спілкування мож�
на назвати другою за важливістю метою фо�
руму. По�перше, представники громадянсько�
го суспільства різних країн змогли попрацю�
вати разом, поговорити про існуючі пробле�
ми та подумати про шляхи можливої спів�
праці. По�друге, форум став унікальною мож�

ливістю дізнатися про недержавні організації
з інших країн — учасниць Східного партнерс�
тва. Це надзвичайно важливо й перспектив�
но. Наприклад, «Європейська молодь Украї�
ни» зараз планує спільний освітній семінар з
однією з азербайджанських НДО, з представ�
ником якої ми познайомилися на форумі. А
представник білоруської молодіжної органі�
зації, з яким я також зустрілася у Брюсселі,
вже приїжджав на «круглий стіл» по Східно�
му партнерству, організований «Європейською
молоддю України» за підтримки Фонду Ф.
Науманна. Як результат, ми плануємо певні
спільні з білорусами заходи, очевидно із за�
лученням представників інших країн. 

— Наскільки потрібною українським гро6
мадським організаціям є ініціатива Східне пар6
тнерство загалом?

— Східне партнерство є новою можливіс�
тю для України та країн�партнерів втілити єв�
ропейські стандарти у різні сфери життя, спів�
працювати між собою, здійснювати взаємови�
гідні програми, налагоджувати співпрацю. Ук�
раїнські недержавні організації як представни�
ки громадянського суспільства, об’єднання сус�
пільно�активних та свідомих громадян України
повинні долучатися до реалізації цієї ініціати�
ви. Особливо у сферах захисту прав і свобод
громадян, розвитку та функціонування грома�
дянського суспільства в Україні, освіти та куль�
тури, лібералізації візового режиму, а також у

сфері моніторингу дій органів державної вла�
ди, відповідальних за реалізацію Східного пар�
тнерства. Звичайно, програма Східного партнерс�
тва, можливість долучитися до її реалізації на�
самперед цікавить саме проєвропейські НДО
— які бажають, щоб Україна активно та ефек�
тивно впроваджувала норми, стандарти та цін�
ності Європейського Союзу у всіх сферах жит�
тя, а згодом стала невід’ємною частиною об’єд�
наної Європи. ВМГО «Європейська молодь Ук�
раїни» відповідно до своїх статутних цілей
прагне сприяти європейській інтеграції Украї�
ни. Отже, для нас участь у реалізації програ�
ми Східного партнерства є унікальною можли�
вістю втілювати свої цілі у життя. Разом з тим
ми закликаємо усіх небайдужих представників
НДО також долучатися до участі у Східному пар�
тнерстві: тільки скоординувавши та об’єднав�
ши зусилля зможемо зробити внесок у його
успішну реалізацію.
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EUBAM ПIДБИВ ПIДСУМКИ I РУХАЄТЬСЯ ДАЛI
У листопадi в Одесi вiдбулося 13 засiдання Консультативної ради Мiсiї ЄС з прикордонної
допомоги Молдовi та Українi (EUBAM). Було розглянуто результати роботи мiсiї та її
спiвробiтництва з молдовськими та українськими службами, причетними до охорони кордону,
а також правоохоронними органами та державними закладами.

EUBAM ДIЄ З ЛИСТОПАДА 2005 РОКУ, МАНE
ДАТ МIСIЇ НЕОДНОРАЗОВО ПРОДОВЖУВАВСЯ.
Останнiй раз у липні цього року — до 30 лис�
топада 2011�го. Консультативна рада ознайо�
милася із новою внутрішньою стратегією місії
та новою організаційною структурою, схвале�
ною Європейською Комісією. Особливий наго�
лос під час реалізації сьомої фази проекту
(грудень 2009 — листопад 2010) буде зробле�
но на зміцненні інституційних можливостей ві�
домств, які працюють на кордоні обох країн. 

Засідання пройшло під головуванням Го�
лови Представництва Європейського Союзу в
Україні Жозе Мануела Пінту Тейшейри. У вступ�
ній промові посол підбив підсумки роботи
місії. Він нагадав, що нова ініціатива ЄС «Схід�
не партнерство» також має на меті зміцнення
інституційних можливостей країн�учасниць. Зок�
рема, включає в себе флагманську ініціативу
з інтегрованого менеджменту кордону. Першу
зустріч у рамках цієї панелі було проведено в
Одесі у жовтні 2009 року. Її учасники — а це
57 представників з 11 країн — членів ЄС, Єв�
рокомісії, прикордонної агенції ЄС «Фронтекс»
та інші — отримали змогу відвідати EUBAM.

Керівник місії Ференц Банфі наголосив на
плідному співробітництві між EUBAM та від�
повідними органами України й Молдови.

— Продовження мандату місії свідчить
про її належну роботу, відданість проекту з
боку обох країн та про суттєвість досягну�
тих результатів, — заявив Ференц Банфі.

Він нагадав про успіхи у ключових сфе�
рах діяльності місії, таких як підготовка Спіль�

ної доповіді з оцінки рівня безпеки на кор�
доні, запровадження Системи обміну попе�
редньою митною інформацією між органа�
ми Молдови й України, створення команди
офіцерів зв’язку, імплементацію Спільної дек�
ларації та проведення з початку роботи місії
понад 160 тренінгів для близько 3000 офі�
ційних осіб.

Водночас голова місії зупинився на дея�
ких викликах, що стоять перед нею, — пок�
ращення співробітництва митних органів Мол�
дови й Придністров’я, допомога в питаннях
демаркації кордону та розвиток спільних пун�
ктів пропуску через кордон.

Говорячи про План дій для сьомої фази
проекту, Ференц Банфі зауважив:

— Хоча цілі EUBAM не змінилися, у но�
вому Плані дій особливу увагу буде приді�
лено діяльності з метою зміцнення інститу�
ційної спроможності. Було створено відпо�
відний підрозділ, метою якого є забезпе�
чення партнерських служб порадами та до�
помогою у розвитку й імплементації стра�
тегій та політик, забезпечення тренінгів та
освіти для особового складу і запровад�
ження митних та прикордонних стандартів
у відповідності з Митним кодексом Євро�
пейського Співтовариства, Шенгенським ко�
дексом, концепцією ЄС з інтегрованого уп�
равління кордонами.
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ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНИЙ СЕМIНАР 
ДЛЯ ЖУРНАЛIСТIВ Фiнансований Євросоюзом проект «Гармонiзацiя
систем конкуренцiї та державних закупiвель в Українi зi стандартами ЄС» провiв навчальний
семiнар для журналiстiв. Метою було покращити розумiння представниками преси сутi
конкурентної полiтики. Семiнар вiдбувся у примiщеннi Антимонопольного комiтету України.

ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ З ПIДТРИМКИ СПОЖИВАЧIВ
Спiльний проект ЄС та ПРООН «Спiльнота споживачiв та громадськi об’єднання» понад 
три з половиною роки працював у сферi захисту прав споживачiв та роз’яснення їхнiх
споживчих можливостей. У груднi вiн завершився.

Споживачi стикаються в Українi з багать�
ма проблемами. Часто вони не поiнформо�
вані належним чином про свої основні пра�
ва. Проект призвів до низки значних змін у
ставленні українців до питань захисту своїх
прав як споживачів. 

— Забезпечення для українського спожи�
вача гідного місця серед інших учасників

ринкової економіки буде непростим завдан�
ням, — заявила під час приуроченої до за�
вершення проекту конференції  його менед�
жер Клавдія Максименко. — Проектом був за�
початкований постійний відкритий діалог з пи�
тань безпеки продуктів, захисту прав спожи�
вачів і представлено концепцію незалежного
тестування товарів та послуг. 

У співпраці з Міністерством освіти і науки
України проектом був розроблений і запуще�
ний в 3000 школах та 50 вузах курс «Осно�
ви споживчих знань». Це сприятиме появі
нового покоління споживачів, обізнаних про
свої права та готових їх захищати.

ВIН МАВ НАЗВУ «КОНКУРЕНТНА ПОЛIТИКА:
НАПРЯМОК — ГАРМОНIЗАЦIЯ ЗI СТАНДАРE
ТАМИ ЄС».

— У нас є три сфери діяльності, всі во�
ни дуже важливі для України, — розповів
про проект його керівник Хайнрих Хюльцлер.
— Це конкуренція, державна допомога й
державні закупівлі. Перша сфера — підтрим�
ка конкуренції — перебуває в Україні в на�
дійних руках. Антимонопольний комітет — ду�
же шанована й ефективна інституція. Є від�
відповідне законодавство із захисту конку�
ренції, воно зараз на гарному рівні й розви�
вається. Наступні дві сфери — держдопомо�
га та держзакупівлі — є важливими для ва�
шої країни не лише з економічної, а й з по�
літичної точки зору. Пов’язані з цим питання
завжди відігравали важливу роль під час від�
повідних переговорів з іншими країнами в
минулому, й грають роль зараз, коли трива�
ють переговори зі створення Зони вільної тор�
гівлі з ЄС. Тому ідея цього семінару полягає
в тому, щоб дати більше інформації тим жур�
налістам, які спеціалізуються на висвітленні
таких питань.

Семінар тривав два дні. Зокрема, журна�
лістів ознайомили з політикою Європейсько�
го Союзу в галузі конкуренції та державної
підтримки, законодавством та принципами йо�
го застосування. 

— На сьогодні законодавство Євросоюзу
у сфері конкуренції найрозвиненіше й най�
більше гармонізоване з усього законодавчо�
го масиву ЄС, так званого «акі комунітер»,

— розповів журналістам заступник керівни�
ка проекту Валентин Деревянкін. — Це
пов’язано з тим, що головним інтересом ЄС
є організація функціонування внутрішнього
ринку, а конкурентна політика є основним ме�
ханізмом цього. Від самого початку діяль�
ності ЄС Європейська Комісія була наділена
спеціальними повноваженнями, які дозволя�
ли їй формувати таку політику й застосову�
вати законодавство не тільки й не стільки що�
до держав�членів, а й щодо приватних струк�
тур. Крім Комісії важливу роль грає Суд Єв�
ропейських Співтовариств. У нього вже на�
копичився цілий масив рішень, які стосу�
ються конкурентного права.

Проект «Гармонізація систем конкуренції та
державних закупівель в Україні зі стандарта�
ми ЄС» розпочався у червні 2009 року. Йо�
го реалізує консорціум на чолі з «GTZ Інтер�
нешнл Сервісіз» (Німеччина). Проект надає до�
помогу уряду України у зміцненні конкурен�
ції як важливого чинника функціонування рин�
кової економіки та у забезпеченні відповіднос�
ті нормативно�правової бази та механізмів пра�
возастосування стандартам ЄС. Гармонізація
права у сферах конкуренції, державних заку�
півель та державної підтримки є передумо�
вою ефективної імплементації майбутньої Уго�
ди про асоціацію та Угоди про вільну торгів�
лю між ЄС та Україною. 
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«СВОБОДА ВИСЛОВЛЕННЯ 
СТОСУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ПОЛIТИКIВ» Свобода медiа, 
й вiдповiдно свобода висловлення поглядiв традицiйно є питанням, дуже чутливим i для
українського суспiльства, i для ЗМІ. Придiляють увагу йому i Європейський Союз та Рада
Європи — вони реалiзують в Українi спiльний проект «Сприяння європейським стандартам 
в українському медiйному середовищi». «Євробюлетень» розмовляв iз довгостроковим
експертом проекту Адом ван ЛУНОМ. 

— Що слід розуміти під європейськими
стандартами в медійному середовищі?

— Це правила, вироблені в рамках Ради
Європи та Європейського Союзу, які прямо
чи опосередковано стосуються сфери елек�
тронних та друкованих медіа. Але не лише
їх, а й багатьох дотичних сфер — як от те�
лекомунікації, розповсюдження електронних
медіа, захист нацменшин, транскордонне мов�
лення, правила реклами, журналістська ети�
ка, приватизація, право на відповідь тощо. Тоб�
то це дуже широке поняття.

Діяльність нашого проекту регламенту�
ється угодою між Єврокомісією й Радою Єв�
ропи з одного боку, і Національною комісі�
єю з утвердження свободи слова та розвит�
ку інформаційної галузі при Президенті Ук�
раїни. Угоду було схвалено Верховною Ра�
дою, і ми розцінюємо це як вияв політичної
волі до запровадження в Україні європейських
стандартів. Тобто держава висловлює бажан�
ня імплементувати європейські стандарти,
бути ближчою в цьому до інших країн�чле�
нів Ради Європи та ЄС. Думаю, в довгостро�

ковій перспективі Україна розраховує стати і
членом Європейського Союзу, отже, застосу�
вання європейських медійних стандартів та�
кож важливе і з огляду на це. Допомога на�
шого проекту полягає в ознайомленні відпо�
відних українських органів і структур з тим,
як проблеми медіа�простору вирішуються в
інших європейських країнах. Україна сама виз�
начається, хоче вона скористатися тим дос�
відом чи ні, а якщо хоче, то наскільки.

— Які проблеми бачите в українському
медіа6середовищі?

— Я б швидше говорив не про пробле�
ми, а про питання для вирішення. Наприк�
лад, в Україні досі існує державне телебачен�
ня, а це категорично суперечить європейським
стандартам. ТБ має бути громадським, не�
підконтрольним державі. Щоб воно було не
інструментом пропаганди для уряду, а засо�
бом висловлення поглядів суспільством, пред�
ставниками всіх його верств і груп. 

Те ж саме з пресою — багато регіональ�
них газет досі є органами місцевих держад�

міністрацій, звісно, тісно ними контрольова�
ними. Це також суперечить європейським нор�
мам. Адже преса повинна бути таким собі вар�
товим на службі в суспільства, повідомляти
громадськості, що державні органи роблять
не так. Проте, якщо газета перебуває у влас�
ності цього органу, журналіст є найнятим
ним працівником, то неможливо писати, що
відбувається насправді.

— Чи є, скажімо, приватні телеканали аль6
тернативою державним? Часто їхні власники
залучені до політичних процесів, отже, також
мають свої інтереси... 

— Якщо провести вісь, то на одному її
кінці будуть державні медіа, на протилежно�
му — приватні. Одні є пропагандистами дер�
жавних структур, інші справді часто обслуго�
вують бізнес�інтереси своїх власників. Тому
повинно бути щось посередині, і цю роль
має виконувати суспільне мовлення. Звісно,
в ідеалі так буває не завжди, суспільні кана�
ли також тяжіють інколи до державного бо�
ку, часом до приватного — багато залежить
від схеми їхнього фінансування. 

— Така нереформованість мовного прос6
тору, існування великого прошарку контрольо6
ваної державою преси — чи означає все це,
що в Україні немає справжньої свободи вис6
ловлювань? 

— Свобода висловлювань загалом є. Але,
наприклад, не всі верстви суспільства ма�
ють можливість висловити свою думку на

телебаченні. Особливо це стосується націо�
нальних меншин, а їх в Україні близько трьох�
сот. Вони не мають власних телеканалів чи
програм. Повинна бути створена така систе�
ма, яка давала б можливість репрезентації
усього суспільства. Мають бути враховані й
інтереси згаданих мною нацменшин. Звісно,
потрібно виходити від чисельності кожної з
них, відповідно вирішувати з рівнем мов�

Проект ЄС і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному
середовищі» розпочався в жовтні 2008 року. Тривалість проекту — 20 місяців. 

Загальною метою є забезпечення якіснішої інформації про соціальні та політичні процеси
в Україні для української громадськості. Задля досягнення цього надзвичайно важливо
сприяти становленню незалежного, прозорого та життєздатного медійного середовища,
яке б відповідало потребам та очікуванням громадськості. Це також є засадничим
елементом у співпраці між РЄ та ЄС з одного боку та Україною — з іншого.

Проект має три компоненти. Перший стосується посилення нормативно�правової бази,
що регулює діяльність галузі. Другий компонент — підвищення етичних стандартів
журналістики. Третій — підтримка діалогу між ЗМІ, громадянським суспільством,
обласними та місцевими адміністраціями. 
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ВIДБУЛАСЯ ТРЕТЯ ЩОРIЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ 
ПРОГРАМИ TWINNING У листопадi Адмiнiстративний офiс програми
Twinning при Головному управлiннi державної служби України за пiдтримки Кабiнету Мiнiстрiв
та Європейської Комiсiї провiв Третю щорiчну конференцiю з питань iнструменту Twinning. 

лення — має це бути місцевий чи регіо�
нальний. Але це повинно бути, і цього не
вистачає Україні. 

— Загалом, в Україні свобода висловлю6
вань часто сприймається як свобода політи6
ків з різних таборів мати доступ до медіа, а
не нацменшин чи інших груп суспільства. Єв6
ропейські стандарти трактують це інакше?

— Так. За європейськими стандартами
мати можливість висловити свою думку чи
точку зору повинні всі, а не лише політики.
Причому не лише громадяни України, а й
іноземці, бізнес�компанії тощо.

— Чи можете навести якийсь інший нез6
вичний приклад, який стосується медіа6се6
редовища і, відповідно, діяльності вашого
проекту?

— Ми багато уваги приділяємо імплемен�
тації в Україні Європейської конвенції про тран�
скордонне телебачення. Вона передбачає, що
держава не повинна застосовувати національ�
ні правила щодо іноземних мовників з країн�
сторін конвенції, які транслюють свої переда�
чі на її територію. У випадку України йдеться
про потребу отримання ліцензій на мовлення
від Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення. Свого часу їх вимагали від
телестанцій з Румунії, Польщі, Росії. Але згід�
но з конвенцією, скажімо, польські канали не
потребують ліцензії Нацради — водночас во�
на досі може вимагати ліцензування росій�
ських, оскільки Росія досі не ратифікувала
конвенцію. Коли вона це зробить, то буде зо�
бов’язаною забезпечувати дотримання тими

мовниками правил конвенції, а ті зможуть віль�
но транслюватися, зокрема, в Україні. 

Щоправда, є ще такий цікавий момент. Ска�
жімо, Росія не ратифікувала конвенцію, але
якась інша країна, що вже є її стороною,
має в той чи інший спосіб юрисдикцію над
російським каналом. Наприклад, він розпов�
сюджується через супутник, який належить
Франції. Тоді вже Франція має забезпечити,
щоб той телеканал відповідав правилам та
стандартам конвенції, а Україна в цьому ви�
падку вже не може вимагати від нього наці�
онального ліцензування.

Цей приклад також доводить, наскільки
широким є поняття європейських стандартів
у сфері медіа. І, відповідно, спектр роботи
нашого проекту. 

ЇЇ БУЛО ПРИСВЯЧЕНО ОБГОВОРЕННЮ ПЕРE
СПЕКТИВ IНСТРУМЕНТУ В КОНТЕКСТI IНIE
ЦIАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «СХIДНЕ
ПАРТНЕРСТВО». Також мова йшла про досяг�
нення програми Twinning протягом останнiх
трьох років.

Конференція складалася з двох пленар�
них сесій, по закінченню яких вона перей�
шла на формат робочих груп для представ�

ників Адміністративних офісів програми Twin�
ning, Єврокомісії, органів�бенефіціарів проек�
тів Twinning на стадії реалізації та органів
влади, відповідальних за загальні питання
координації європейської інтеграції. 

Учасники робочих груп обговорили пи�
тання щодо підвищення ефективності проек�
тів Twinning, ідентифікації його пріоритетів,
ознайомилися з кращим досвідом викорис�

тання інструменту. Було також обговорено
роль Адміністративних офісів програми Twin�
ning у централізованій системі управління зов�
нішньою допомогою Європейського Союзу
та шляхи досягнення сталості результатів
проекту. 

За результатами конференції було роз�
роблено спільний позиційний документ. 
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«ДЛЯ МОЛОДI 
ПОТРIБНА АЛЬТЕРНАТИВА
БЕЗЦIЛЬНОМУ ПРОВЕДЕННЮ
ДОЗВIЛЛЯ» 
Часто можна почути: справжнi змiни в Українi вiдбудуться
тодi, коли зросте те поколiння, яке народилося пiсля
здобуття незалежностi й не всмоктало в себе негативу
радянської доби. Проте насправдi все не так просто, проблем
у проєвропейському вихованнi молодi вистачає. Про це —
розмова «Євробюлетеню» з президентом Мiжнародної
молодiжної громадської органiзацiї «Європейський парламент
— Україна» Оксаною АНДРУСЯК. 

— Очевидно, що європейськість людини
формується з ранніх років. Це прищеплення
їй певних цінностей, які є ознакою сучасно6
го європейця: свободи мислення, усвідом6
лення своїх прав і готовності їх відстоювати,
бережливого ставлення до довкілля тощо. Нас6
кільки сприятливе середовище для формуван6
ня цього в нинішній Україні: у школі, побуті,
системі вищої освіти?

— Виховання починається з перших ро�
ків життя. Головними в цьому процесі є, по�
за сумнівом, батьки, вихователі в дитячих сад�
ках, вчителі у школах. Нинішня система ос�
віти в Україні є ефективною для отримання
базових та спеціальних теоретичних профе�
сійних знань. Проте лише академічної осві�
ти для виховання молоді на принципах де�
мократії, свободи слова, поваги до прав лю�
дини та захисту довкілля недостатньо. Ефек�
тивною складовою освітнього процесу є не�
формальне навчання — це участь у різно�
манітних тренінгах та семінарах, конферен�
ціях, форумах. Адже на них молодь отримує
можливість спілкування із ровесниками, об�
міну досвідом, ідеями та поглядами, вчить�
ся впроваджувати на практиці здобуті знан�
ня, а також розвиває та вдосконалює про�
фесійні та особисті навички. Для того, щоб
поважати права інших та відстоювати влас�
ні, усвідомлювати важливість безпечного для
людей довкілля, не боятися захищати влас�
ну позицію чи точку зору необхідно володі�
ти інформацією. Знати, що відбувається у
власній країні та у всьому світі, мати мож�
ливість обговорювати нагальні соціальні, еко�
номічні та екологічні питання, намагатися
вирішувати поставлені завдання та шукати
шляхи виходу із проблемних ситуацій. На

жаль, такі знання та уміння у нашій сучас�
ній системі освіти отримати неможливо, а
без них формувати у молоді європейські
цінності дуже складно.

— Відомий побутовий приклад: масове роз6
пивання підлітками слабоалкогольних напоїв,
причому просто на вулицях, що є величез6
ною рідкістю в європейських країнах. Це нас6
лідки прикладу дорослих, чи менталітету, чи
показник отих проблем у вихованні, неефек6
тивність держави?

— Звичайно, у соціальних проблемах мо�
лоді можна звинувачувати багатьох — і до�
рослих за негативний, проте авторитетний
приклад для наслідування, і державу за не�
достатню увагу до життя молоді, і саму мо�
лодь за пасивність у визначенні власних прі�
оритетів. Але в даному випадку важливо шу�
кати не винних, а шляхи покращення ситуа�
ції та вирішення існуючої проблеми. Особли�
ву роль може й повинен відігравати громад�
ський сектор: для молодих людей необхідно
створювати альтернативу безцільному прове�
денню вільного часу. Саме молодіжні ініціа�
тиви — конференції, молодіжні зустрічі, ре�
алізація соціальних та екологічних проектів
— можуть позитивно впливати на ситуацію. 

Яскравим прикладом слугує проведення
конференцій та сесій для молоді нашою ор�
ганізацією. Щоразу коли «ЄМП — Україна»
організовує молодіжний захід, ми отримуємо
сотні заявок на участь з усіх куточків країни.
Коли у травні та вересні цього року ми про�
вели 25 дводенних конференцій у 25 містах
України — у кожній із них брали участь близь�
ко 40–50 молодих людей. Це свідчить про
зацікавленість молоді: якщо є вибір між си�
дінням вдома перед телевізором або розпи�
ванням алкоголю на вулиці та спілкуванням
на цікаві теми під час конференцій — бага�
то молодих українців вибирають останнє.
Безперечно, роботи ще багато. Проте, що біль�
ше громадських організацій працює, то біль�
ше з’являється можливостей для молоді роз�
виватися.

— Як ви оцінюєте рівень контактів моло6
дих українців з Європою: інтенсивність мо6
лодіжних обмінів, можливостей навчання чи
стажування в ЄС?

Європейський молодіжний парламент —
це міжнародна політично нейтральна
організація, метою якої є зростання
усвідомлення молодими людьми
важливості питань, що стосуються
Європи, та сприяння отриманню дійсно
унікального навчального досвіду.
Засновано ЄМП у 1987 році. Сьогодні
його робота базується на діяльності
понад 30 національних комітетів, які
формують мережу в ЄС і за його
межами. 

Міжнародна молодіжна громадська
організація «Європейський молодіжний
парламент — Україна» є аполітичною,
неприбутковою організацією, що
представляє національний комітет
Європейського молодіжного парламенту
в Україні. Вона успішно функціонує 
з 2000 року. «ЄМП — Україна» 
є виключно молодіжною ініціативою,
заснованою й керованою молоддю.
Більше про неї можна дізнатися на сайті 
http://www.eyp6ua.org/ua. 
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— Рівень таких контактів та можливостей
високий. Звичайно, деякі навчальні програми
працюють лише для інших країн, деякі сти�
пендії дуже важко отримати, а відбір на мо�
лодіжні конференції жорсткий. Для декого най�
більшою перешкодою стає незнання інозем�
них мов. Проте вже зараз ситуація така: як�
що хочеш щось робити, кудись їхати, навча�
тися, то можеш це зробити. Звісно, для цьо�
го доведеться добряче попрацювати. Серед
моїх знайомих є такі, що навчаються у ви�
щих освітніх закладах Німеччини, Великої Бри�
танії, Франції, проходять стажування у Євро�
пейській Комісії та інших європейських інс�
титуціях. Лише наша організація щороку над�
силає делегації на десятки молодіжних захо�
дів у різних країнах Європи. Але що ще важ�
ливіше, вона організовує такі заходи в Укра�
їні й запрошує молодь з усієї Європи брати
в них участь. Важливо, щоб молоді європей�
ці, коли чують слово «Україна», думали: там
живуть мої друзі, там дуже гарні, привітні й
гостинні люди, ми б з радістю поїхали туди
під час канікул провідати їх.

— За проведеними цього року соціологіч6
ними опитуваннями лише близько 33% укра6
їнських студентів відчувають себе європей6
цями, водночас 49% — не відчувають. Чому
така невтішна картина?

— Важко відчувати себе європейцем, єв�
ропейським студентом без Інтернету, без кни�
жок в бібліотеці, без можливості знайти під�
робіток, жити самостійно, а не у батьків на
плечах. А найважче кожного дня боротися із
внутрішнім відчуттям, що в країні безлад,
що медицина хоча й безкоштовна, але за лі�
кування треба багато платити, що освіта хо�
ча й багатостороння й академічна, але не
дає нічого для майбутньої роботи... Що по�
літичних партій та гасел багато, а зробити
вибір дуже складно, що наша міліція нас бе�
реже, але від штрафу за порушення правил
дорожнього руху завжди можна відкупитися...
У такій ситуації роль держави дуже важлива.
З іншого боку, якщо держава не працює ак�
тивно над вирішенням гострих соціальних та
економічних питань, громадськість теж повин�
на долучатися до цього процесу і своєю ак�
тивною позицією нагадувати державі про її
обов’язки.

— Отже, ми знову повертаємося до ролі
громадянського суспільства...

— Активна позиція громадськості — це
своєрідний важіль впливу на функціонування
держави. Коли зміни не відбуваються за схе�
мою «зверху — вниз», тобто від держави до
кожного громадянина, тоді необхідно діяти у
зворотному напрямі й спонукати державу до
змін. Своєю діяльністю ми допомагаємо дер�
жаві, але й вона повинна допомагати та спри�
яти нам. Бо говорити молоді про принцип
невідворотності права й поваги до закону

складно, якщо веселою історією та доброю
вдачею вважається відкупитися від працівни�
ка міліції чи ще гірше — залякати його пос�
відченням чи розповідями про впливового
батька. Інколи у спілкуванні з молоддю ін�
ших країн ми розповідаємо про парадокси
нашого життя і, самі того не помічаючи, пи�
шаємось ними. Історії з працівниками ДАІ на
дорогах роблять нас особливими — але чи
потрібна нам така відмінна риса? Історії про

політичне життя нашої країни — відомими,
але чи цим варто пишатися? Історії про еко�
логічні катастрофи роблять нас загрозливи�
ми для світу, а отже важливими — але чи
ця важливість довгострокова?

Якщо держава дбає про високий рівень
освіти, охорони здоров’я та захист навко�
лишнього середовища, молоде покоління мо�
же безпечно жити та самореалізовуватись. Як�
що бореться з корупцією, то в людей є мо�
тивація відбудовувати державу на демократич�
них засадах. Та якщо держава не в змозі
цього робити, суспільство повинне саме пік�
луватися про своє майбутнє. 

Саме через проекти таких молодіжних ор�
ганізацій як Європейський молодіжний пар�
ламент молодь задіяна у побудові кращого

майбутнього для себе та наступних поколінь.
Завдяки знайомству з іншими європейськи�
ми культурами та їхніми цінностями, молоді
українці відкривають для себе суспільства, по�
будовані на демократичних засадах та актив�
ній громадянській позиції. І формують таким
чином певні цілі та шляхи їхнього досягнен�
ня задля побудови кращого суспільства в
Україні.

— Чи не існує небезпеки, що відкриваю6
чи для себе інші, благополучніші країни, ни6
нішнє молоде покоління швидше залишить
Україну, ніж намагатиметься пробивати тут сті6
ни? Що держава втратить найталановитішу,
найпідприємливішу та найактивнішу молодь?

— У сучасному глобалізованому світі знан�
ня та інформація відкривають для молоді
нові можливості. Багато тих, хто навчається
чи бере участь у молодіжних заходах за кор�
доном, повертаються додому і, прагнучи по�
зитивних змін, започатковує власні ініціати�
ви. Проте європейські цінності — це насам�
перед свобода вибору. Кожна людина має пра�
во вирішувати: яку професію обрати, чим
займатися у вільний час, в якій країні жити,
де відпочивати, з ким спілкуватися. Нема ні�
чого осудливого у тому, що ми вибираємо для
себе те, що краще.

Проблема відтоку інтелектуального потен�
ціалу з України повинна вирішуватися всере�
дині країни, і роль держави у її вирішенні є
визначальною. Несправедливо говорити про
патріотизм і змушувати молодь відчувати ви�
ну за те, що вона хоче жити в кращих умо�
вах, при цьому не даючи їй можливості ство�
рювати для себе такі умови вдома. Така по�
зиція позбавляє свободи вибору. Так, небез�
пека для України залишитися без таланови�
тої й активної молоді, а отже і без майбут�
нього, існує. І поки держава не хоче цього
визнавати — небезпека зростатиме.

Волонтери «ЄМП — Україна» брали активну участь у проведенні цьогорічних Днів Європи. 
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НАЗВАНО КАНДИДАТIВ НА ПОСАДИ 
КОМIСАРIВ ЄС Наприкiнцi листопада було оприлюднено список 
кандидатiв на посади Комiсарiв Євросоюзу, або ж членiв Колегiї Єврокомiсiї. Як i ранiше,
вона складатиметься з 27 осiб, включаючи Президента Жозе Мануела Баррозу.

Партiйний склад запропонованої Баррозу
Комiсiї загалом вiдбиває полiтичнi вподобан�
ня Європи: 13 правоцентристiв, 8 лiбералiв
та 6 лiвоцентристiв. 

Серед кандидатів 9 жінок, що становить
рівно третину від складу Єврокомісії. Це їх най�
більше представництво у цій структурі ніж будь�
коли, і це заслуга й наполягання Жозе Мануе�
ла Баррозу. Варто зазначити, що від початку
діяльності Єврокомісії в 1958 році всього на
посадах Єврокомісарів працювали 142 особи, і
лише 19 з них (тобто 13%) були жінки. 

Більше половини запропонованих Прези�
дентом Баррозу кандидатур працюють Комі�
сарами в нинішній Єврокомісії. Таких 14, во�
ни в списку виділені темним. 

Зазвичай при розподілі посад Комісар, який
працював у Комісії раніше, отримує іншу
сферу компетенції. Наприклад, Андріс Пі�
балгс в нинішній Єврокомісії відповідає за
питання енергетики, а в наступній має зай�
матися розвитком. А Карел де Ґюхт, який
відповідав за розвиток, номінований на Ко�
місара з питань торгівлі.

Також помітно, що Президент Єврокомісії
Жозе Мануел Баророзу досить суттєво змі�
нив саму структуру обов’язків. Наприклад,
окремий Комісар займатиметься питаннями
клімату — нині це поєднано з довкіллям.
Так само окремо виділена сфера цифрових
технологій. До компетенції Комісара з питань
охорони здоров’я додано ще й права спожи�
вачів, також в одних руках буде зосередже�
но питання розширення та Європейську по�
літику сусідства.

Країна Прізвище кандидата Сфера компетенції

Португалія Жозе Мануел Баррозу Президент Єврокомісії

Велика  Британія Кетрін Ештон    Високий представник у справах зовнішніх відносин та безпекової політики, Віце�президент
Європейської Комісії.

Іспанія Хоакін Альмунія Конкурентна політика, Віце�президент Європейської Комісії

Естонія Сім Каллас Транспорт, Віце�президент Європейської Комісії

Нідерланди Неелі Крус Цифрові технології, Віце�президент Європейської Комісії

Люхембурґ Вівіан Рединґ Юстиція,  фундаментальні  права та громадянство, Віце�президент Європейської Комісії

Італія Антоніо Таяні Промисловість та підприємницька діяльність, Віце�президент Європейської Комісії.

Австрія Йоганнес Ган Регіональна політика

Бельгія Карел де Ґюхт Торгівля

Болгарія Румяна Желева Міжнародна співпраця, гуманітарна допомога та врегулювання криз

Греція Марія Даманакі Морська та риболовецька політика

Данія Конні Гедеґард Питання клімату

Ірландія Мойра Ґіґан Квін Дослідництво та інновації

Кіпр Андрулла Вассиліу Освіта, культура, багатомовність та молодь

Латвія Андріс Пібалґс Політика розвитку

Литва Альґірдас Шемета Оподаткування та митний союз, аудит, боротьба проти шахрайства

Мальта Джон Даллі Охорона здоров'я та захист прав споживачів

Німеччина Ґюнтер Г. Еттинґер Енергетика

Польща Януш Левандовські Бюджет та фінансове планування

Румунія  Дачан Чолош Сільське господарство та розвиток сільської місцевості.

Словаччина Марош Шевчович Міжінституційні відносини та управління, Віце�президент Європейської Комісії.

Словенія Янез Поточнік Довкілля

Угорщина Ласло Андор Працевлаштування, соціальні справи та політика залучення

Чехія Штефан Філе Розширення та Європейська політика сусідства

Фінляндія Оллі Рен Економічні та монетарні справи

Франція Мішель Барньє Внутрішній ринок та сфера послуг

Швеція Сесілія Мальмстрьом Внутрішні справи

11 січня 2010 року має розпочатися непрос�
та процедура затвердження номінованих Ко�
місарів Європарламентом. На брюссельсько�
му єврожаргоні це ще називають «grilling»

— «смаження», що означає прискіпливість єв�
ропарламентаріїв і складність та навіть ймо�
вірну некомфортність цієї процедури для
майбутніх Комісарів. 

Очікується, що нова Єврокомісія запра�
цює в кінця січня — на початку лютого нас�
тупного року.
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Р о з ш и р е н н я

КОМIСIЯ ПIДРАХУВАЛА РОЗМIР
ПIСЛЯВСТУПНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ХОРВАТIЇ 
Європейська Комiсiя пропонує видiлити 3,5 млрд євро на допомогу Хорватiї у першi 
два роки її членства в ЄС. Брюссель виходить з того, що країна приєднається до Союзу 
1 сiчня 2012 року.

АЛБАНІЯ СТАЛА
КАНДИДАТОМ 
НА ВСТУП ДО ЄС
Рада міністрів із загальних справ та зов�
нішніх зносин ЄС 16 листопада надала Ал�
банії офіційний статус кандидата на вступ
до Євросоюзу. Європейській Комісії дору�
чено підготувати оцінку щодо можливої
дати початку вступних переговорів. «Рада
ще раз підтверджує, що майбутнє Західних
Балкан лежить у Європейському Союзі»,
— наголошено в ухваленій Радою заяві.

Заявку на вступ до ЄС Албанія подала у
квітні цього року, незабаром після при�
єднання до НАТО. Процес оцінки Євроко�
місією готовності країни до вступних пе�
реговорів може зайняти близько року. 

У своїй недавній доповіді з прогресу у
країнах�кандидатах на вступ до ЄС і по�
тенційних кандидатах, Єврокомісія відзна�
чала: перед Албанією дуже багато роботи,
зокрема що стосується подолання коруп�
ції та запровадження справді незалежного
судочинства. Турбують Брюссель і незнач�
не просування у боротьбі з організованою
злочинністю, наркоторгівлею та відмиван�
ням грошей, ситуація зі свободою преси.
Крім всього іншого, Албанія переживає
нині політичну нестабільність. Зокрема, на
час ухвалення Радою ЄС рішення про на�
дання їй кандидатського статусу в країні
тривало бойкотування роботи парламенту
з боку опозиційної соціалістичної партії. 

РАНIШЕ У СВОЇЙ ДОПОВIДI ЩОДО ПЕРСПЕКE
ТИВ РОЗШИРЕННЯ ЄС ЄВРОКОМIСIЯ ПРИПУСE
КАЛА, ЩО ВСТУПНI ПЕРЕГОВОРИ З ХОРВАТIE
ЄЮ МОЖУТЬ ЗАВЕРШИТИСЯ 2010 РОКУ. Вiд�
повiдно, протягом 2011�го має бути викона�
но решту пов’язаних зі вступом процедур:
ухвалення відповідного рішення Європейською
Радою та ратифікація Угоди про вступ Євро�
парламентом.

Дворічну післявступну допомогу отриму�
вали всі 12 країн, які приєдналися до ЄС у
2004 та 2007 роках. Щодо Хорватії, то біль�
шу частину грошей — 2,3 млрд євро —
заплановано на місцеві та регіональні про�
екти з розвитку інфраструктури та підтрим�
ки малого й середнього бізнесу. Хорватські
фермери отримають близько 680 млн євро,
170 мільйонів призначено на реалізацію прог�
рам із удосконалення системи правосуддя
та поліції.

Сума в 3,5 млрд євро — це трохи біль�
ше відсотка сукупних внесків 27 країн ЄС до
союзного бюджету за 2012 та 2013 роки.
Водночас Хорватія також платитиме до спіль�
ного казана: 609 млн євро в перший рік піс�
ля вступу й 647 млн — у другий.

Фінансові пропозиції Єврокомісії мають
бути схвалені Радою ЄС та Європарламен�
том. Сама Хорватія сприйняла їх з ентузі�
азмом, адже такі плани цілком відповіда�
ють очікуванням країни. Втім, для вступу
до ЄС їй ще належить здійснити багато
важливих реформ, зокрема у сферах судо�
чинства та боротьби з організованою зло�
чинністю. 

Водночас в Євросоюзі наголошують на пот�
ребі ретельнішого контролю за використан�
ням післявступних фондів у майбутньому,
оскільки ЄС отримав у цьому певні уроки. Зок�
рема, значна корупція та організована зло�
чинність мали вплив на використання гро�
шей Співтовариства у Болгарії, яка приєдна�
лася до Євросоюзу 2007 року. 

У липні цього року заявку на вступ до ЄС подала також Ісландія. У Рейк’явіку
очікують, що переговори про її приєднання до Союзу розпочнуться на початку
наступного року. А в листопаді  Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин 
та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро6Вальднер та міністр
закордонних справ цієї країни Оссур Скарпхедінссон підписали угоду 
про відкриття в Рейк’явіку Представництва Євросоюзу.
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ДОСЛIДЖЕННЯ I РОЗВИТОК: 
КОМПАНIЇ ЄС ТРИМАЮТЬ УДАР КРИЗИ 
Незважаючи на кризу, витрати компанiй ЄС на дослiдження й розвиток зросли 2008 року на
8,1%. Євросоюз за цим показником значно випередив США (5,7%) та Японiю (4,4%). Про це
свiдчить пiдготовлений Єврокомiсiєю щорiчний документ «Таблиця промислових iнвестицiй в
дослiдження й розвиток в ЄС».

ЄВРОСОЮЗ НАДАЄ ВЕЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ ДОСE
ЛIДЖЕННЯМ I РОЗВИТКУ: АДЖЕ ЦЕ ШЛЯХ
ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, ЗРЕШТОЮ — ДО
НОВОЇ IНДУСТРIАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, ЯКА ПРИE
ВЕЛА Б СВIТ ДО МЕНШОГО СПОЖИВАННЯ НАФE
ТИ Й ГАЗУ. І вiдповідна діяльність корпора�
цій (а це провідні світові промислові гіганти)
є надзвичайно важливою. Власне, вони піо�
нери нової індустріальної революції.

Порівняно з 2007�м, рівень промислових
інвестицій в дослідження в ЄС практично не
змінився — тоді було 8,8%. Наприклад, у США

показник росту досить відчутно зменшився:
2007 року було 8,6%.

— Незважаючи на загальну економічну кри�
зу, 2008�го компанії Євросоюзу зберегли рі�
вень інвестицій в дослідження й розвиток.
Це найкраща стратегія для того, щоб вийти
з кризи ще міцнішими, — прокоментував
результати дослідження Комісар ЄС з питань
науки й досліджень Янез Поточнік. — Ми
повинні підтримувати зусилля компаній Єв�
росоюзу й забезпечувати стимули для поси�
лення сфери досліджень. Я також вітаю збіль�

шення інвестицій в ті розробки, які стосу�
ються низьковуглецевих енергетичних техно�
логій. Вони дають нові джерела зростання й
зайнятості в ЄС.

Нижче подаємо першу світову п’ятидесят�
ку корпорацій за рівнем їхніх інвестицій у влас�
ні дослідження. У ній — 16 компаній ЄС, 18
американських, 13 японських, дві швейцар�
ських і одна корейська. Усього дослідження
охоплює 1000 компаній ЄС і 1000 — з тре�
тіх країн.

Інвестиції в дослідження і розвиток, млн євро.
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У ЄВРОСОЮЗI ПРАЦЮЮТЬ ТРОХИ БIЛЬШЕ 
40 ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ Починаючи з липня 2008 року 
i до липня 2009Eго зайнятiсть в Європейському Союзi впала на 1,9% до 222,7 млн осiб, 
i на 1,8% до 145,5 млн осiб у зонi євро. Такi данi оприлюднив Євростат.

ХОЧА ПОКАЗОВО, ЩО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЙНЯТОСE
ТI БУЛО НЕ ТАКИМ ЗНАЧНИМ, ЯК ЗМЕНШЕНE
НЯ ЕКОНОМIЧНОЇ АКТИВНОСТI: ЗА ТАКИЙ ЖЕ
ПЕРIОД ЗРОСТАННЯ ВВП УПОВIЛЬНИЛОСЯ В
ЄС–27 НА 4,9%, ДЛЯ ЗОНИ ЄВРО ЦЕЙ ПОE
КАЗНИК СКЛАВ 4,8%. Однiєю з причин такої
диспропорції є те, що роботодавці зменшу�
вали кількість робочих годин та збільшували
часткову зайнятість. 

Нижче подаємо таблицю, з якої видно ди�
наміку зайнятості в Євросоюзі у 2007–2009
роках. Наприклад, у ЄС–27 з липня 2007 ро�
ку по липень 2008�го зайнятість зросла на
1,4%, але за наступний рік впала на 1,9%.
Така ж тенденція мала місце щодо середньої
кількості відпрацьованих за тиждень годин:
спочатку збільшення на 0,3 год., а потім ско�
рочення на 0,7 год. Станом на липень 2009

року у середньому в ЄС люди працюють 40,3
год. на тиждень. 

Також очевидним є зростання часткової
зайнятості в ЄС. Якщо станом на липень 2008
року неповний робочий день мали 0,5% всіх
зайнятих, то за рік ця цифра зросла до
18,8%. Звичайно, це середні цифри, і ситуа�
ція між країнами�членами часом суттєво від�
різняється. Це видно з таблиці.

Загальна і часткова зайнятість та середня кількість робочих годин на тиждень

Зайнятість Середній показник робочих годин на тиждень Часткова зайнятість у % до загальної зайнятості 

Щоквартальні зміни (%) 
Кількість

працюючих
(х1000) 

Зміни ( в годинах) Кількість годин Зміни Часткова
зайнятість(%)

2007 Q2–
2008 Q2

2008 Q2–
2009 Q2 2009 Q2 2007 Q2–

2008 Q2
2008 Q2–
2009 Q2 2009 Q2 2007 Q2–

2008 Q2
2008 Q2–
2009 Q2 2009 Q2

ЄС–27 1.4 61.9 222 682 0.3 60.7 40.3 0.0 0.5 18.8

Зона євро 
(16 країн) 1.1 61.8 145 526 0.3 60.8 40.0 0.1 0.4 20.0

Бельгія 1.7 �0.7 4 404 0.1 �0.5 40.2 �0.1 0.6 23.2

Болгарія 3.4 �1.8 3 873 0.3 �0.9 40.3 0.5 0.2 2.6

Чехія 1.4 �1.4 5 208 0.4 �0.7 41.6 �0.1 0.6 5.6

Данія 1.1 �2.6 2 852 1.0 �1.2 38.0 0.4 1.1 25.8

Німеччина 1.5 �0.1 40 228 0.3 �1.3 40.8 �0.1 0.1 26.3

Естонія �0.5 �10.2 582 �0.7 �1.5 39.3 �1.5 5.3 11.7

Ірландія �0.1 �8.3 1 945 �0.2 �0.7 39.4 0.4 2.3 20.8

Греція 1.5 �1.0 4 712 0.1 �0.2 42.0 �0.3 0.5 6.0

Іспанія 0.1 �7.1 19 264 0.3 �0.6 40.6 0.0 0.9 12.9

Франція 0.8 �1.2 25 556 0.6 �0.8 38.3 �0.4 0.1 17.1

Італія 0.8 �0.9 25 104 0.1 �0.6 39.9 1.2 �0.3 14.4

Кіпр 2.7 �0.5 396 0.1 �0.1 39.6 0.7 0.7 8.4

Латвія 3.4 �13.1 995 �1.5 0.1 40.5 �0.9 1.7 8.1

Литва �0.6 �6.7 1 419 0.7 �0.5 39.9 �1.8 2.1 8.6

Люксембург 4.9 1.3 352 0.4 1.0 40.9 �1.0 1.2 17.6

Угорщина �1.8 �4.5 3 938 0.4 0.0 40.6 0.4 1.1 5.6

Мальта 3.1 �0.8 162 0.5 �0.2 41.1 0.9 �0.3 11.4

Нідерланди 1.6 �0.8 8 683 0.1 �0.3 40.3 0.3 1.0 48.2

Австрія 2.0 �1.1 4 080 0.5 �1.4 41.5 0.9 1.3 24.9

Польща 5.4 �0.7 15 790 �0.1 �0.6 41.4 �1.0 0.3 8.6

Португалія 1.2 �2.7 5 027 0.1 �0.1 39.9 �0.1 �0.4 11.7

Румунія : : : �0.2 �0.3 41.1 0.5 �0.1 10.0

Словенія 3.1 �1.6 972 0.2 �1.1 40.4 �0.9 1.7 10.7

Словаччина 2.9 �1.3 2 196 0.6 �1.4 39.3 �0.5 1.8 4.0

Фінляндія 2.1 �3.0 2 477 1.2 �1.4 37.8 �0.7 0.5 13.4

Швеція 1.3 �2.2 4 437 1.7 �1.3 38.1 1.9 0.0 27.0

Велика
Британія 1.2 �2.0 28 933 0.2 �0.4 40.8 0.1 0.8 26.1
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НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ЗАХИЩАЄ 
СВОБОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТОМ Європарламент
схвалив у листопаді нове законодавство щодо правил діяльності в телекомунікаційному
секторі. Воно зміцнить права користувачів телекомунікаційними послугами та Інтернетом 
і посилить конкуренцію на цьому ринку.

ЗНАННЯ IНОЗЕМНОЇ РОБИТЬ ЄВРОПУ ДОСТУПНIШОЮ
З появою Інтернету та iнших новiтнiх засобiв комунiкацiї, бiльшою вiдкритiстю свiту 
для України володiння iноземною мовою дуже часто означає падiння останнього бар’єру, 
що вiддiляє людину вiд решти планети, зокрема вiд Європи. Особливо важливо 
це для молодi, яка вiдкриває для себе свiт. Зi знанням iноземних мов це вiдкриття 
набагато легше, цiкавiше й перспективнiше.

У БРЮССЕЛI 24 ЛИСТОПАДА ВIДБУЛОСЯ ВЖЕ
ТРАДИЦIЙНЕ ЗМАГАННЯ ШКОЛЯРIВ З ЛАТИНE
СЬКОЮ НАЗВОЮ «JUVENES TRANSLATORES»
— ТОБТО «МОЛОДI ПЕРЕКЛАДАЧI». Метою є
популяризація вивчення молоддю іноземних
мов. Участь у ньому взяли майже 3000 шко�
лярів із 600 попередньо відібраних Євроко�
місією шкіл. Вік учасників — 17 років. Їм
було роздано короткі тексти на одній з 23 офі�
ційних мов ЄС, і вони мали дві години для
перекладу їх на будь�яку іншу мову Союзу.

Після цього тексти передаються для оцін�
ки професіоналами з Генерального директо�

ЗОКРЕМА, ВIДПОВIДНО ДО НОВОЇ РАМКОВОЇ
ДИРЕКТИВИ ЩОДО ДIЯЛЬНОСТI ТЕЛЕКОМУНIКАE
ЦIЙНОГО РИНКУ СПОЖИВАЧ МОЖЕ БУТИ ПОЗE
БАВЛЕНИЙ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ ЛИШЕ У
РАЗI, ЯКЩО ЦЕ Є «НЕОБХIДНИМ ТА ПРОПОРE
ЦIЙНИМ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПIЛЬСТВI» ТА
ПIСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ «ЧЕСНИХ I НЕУПЕРЕДЖЕНИХ
ПРОЦЕДУР», З УРАХУВАННЯМ ПРЕЗУМПЦIЇ НЕE
ВИННОСТI ТА ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ.

Таким чином, депутати пiдтримали надання
доступу до Інтернету такого самого легаль�
ного захисту, як і іншим фундаментальним
правам людини. Уперше у світі в законодавс�
тво було введено слова «свобода забезпе�
чення Інтернетом». 

Європарламент та Рада ЄС також дійшли
згоди щодо інших двох директив, які стосу�
ються сфери телекомунікацій. Одна з дирек�

тив також посилює права споживачів. Вона
вимагає, зокрема, забезпечення можливості
зміни споживачем мобільного оператора зі
збереженням телефонного номеру протягом
одного робочого дня, посилення захисту пер�
сональних даних. 

Іншим документом передбачається ство�
рення Європейського органу регуляторів у сфе�
рі електронних комунікацій, який об’єднува�
тиме представників телекомунікаційних регу�
ляторів з усіх країн — членів ЄС. 

— Цей законодавчий пакет промовисто
свідчить, що наша робота як законодавців
має вплив на щоденне життя громадян, —
заявив Президент Європарламенту Єржи Бу�
зек. — Я задоволений нашим внеском у
зміцнення прав користувачів електронними за�
собами комунікації та Інтернетом.

Рамкова директива з ринку телекомуніка�
цій набирає чинності вже у грудні, а її поло�
ження мають бути імплементовані до націо�
нального законодавства країн — членів ЄС
до 24 травня 2011 року. Європейський орган
регуляторів планується створити весною нас�
тупного року.

їни�члена, імена переможців будуть опублі�
ковані на веб�сайті змагання (http://ec.europa.
eu/dgs/translation/programmes/jt/index_en.htm)
в лютому 2010 року. А 25 березня у Брюс�
селі відбудеться урочиста церемонія наго�
родження. Юні перекладачі зможуть отрима�
ти призи, а також поспілкуватися з «колега�
ми» з перекладацьких структур Європейсько�
го Союзу.

Це гарний приклад і для України. Хоча, звіс�
но, іноземну мову слід вчити не заради при�
зів чи участі в змаганні. Потреби й стимули
однакові — що в ЄС, що в Україні. 

рату з перекладу Єврокомісії. Потім журі кон�
курсу визначить найкращі роботи з кожної кра�
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НАЙВАЖЛИВIШI ПОДIЇ 2009EГО: ВIД ГАЗОВОЇ
БЛОКАДИ ДО КОПЕНГАГЕНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦIЇ
Рiк добiгає кiнця, настає час традицiйного пiдбиття пiдсумкiв. Протягом 2009Eго 
i в Євросоюзi, i в його вiдносинах з Україною було багато рiзноманiтних важливих подiй.
«Євробюлетень» хотiв би нагадати про найбiльш помiтнi та резонанснi.

7 січня. Росія припинила поставки газу в
країни Євросоюзу. Причиною стала комерцій�
на суперечка з Україною. Газова блокада три�
вала до 20 січня. Від неї постраждали зага�
лом 17 європейських держав, більшість з
яких є членами ЄС. Союз поклав відповідаль�
ність за безпрецеденту ситуацію на обидві кра�
їни. Ті події стали для ЄС ще одним нагаду�
ванням про потребу диверсифікації джерел
постачання енергоносіїв та їхніх маршрутів.

23 березня. У Брюсселі відбулася Міжна�
родна інвестиційна конференція «ЄС–Украї�
на — партнери із постачання газу до Євро�
пи». Участь у ній взяли Президент Єврокомі�
сії Жозе Мануел Баррозу, Президент України
Віктор Ющенко, український прем’єр Юлія Ти�
мошенко. Підписано Меморандум з модерні�
зації української газотранспортної системи.

7 травня. Установчий саміт ініціативи ЄС
«Східне партнерство» пройшов у Празі. Ме�
тою її є зміцнення співробітництва Союзу з
Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією, Азер�
байджаном та Бєларуссю, а також сприяння
співпраці цих держав між собою. 

16 травня–9 червня. В Україні відбулися
безпрецедентно масштабні Дні Європи. Свят�
кування пройшли в Києві, Тернополі, Криво�
му Розі, Луцьку, Івано�Франківську та Сім�
ферополі. Активну участь в них взяло Пред�
ставництво Європейської Комісії в Україні.

4–7 червня. В ЄС пройшли чергові вибо�
ри до Європарламенту. Впевнену перемогу
здобула Європейська народна партія. Проте
водночас вибори стали великим успіхом всіх
проєвропейських сил: разом «народники»,
ліберали, соціалісти та зелені здобули 508 ман�
датів з 736�ти.

14 липня. Поляка Єржи Бузека обрано
Президентом Європейського Парламенту.
Вперше таку високу посаду в інституціях ЄС
отримав представник Східної Європи.

16 вересня. Жозе Мануела Баррозу пере�
обрано на посаді Президента Європейської Ко�
місії. За нього проголосували 382 з 736 де�
путатів Європарламенту.

3 жовтня. Ірландія на повторному рефе�
рендумі ратифікувала Лісабонську угоду, пок�
ликану реформувати Євросоюз й зробити
його ще ефективнішим.

8 жовтня. ЄС і Україна завершили перего�
вори про приєднання до Європейського енер�
гетичного співтовариства. Його метою є ство�
рення єдиного ринку електроенергії й газу,
який включатиме ЄС та сусідні з ним держа�
ви. Перемовини про приєднання України до
ЄЕС тривали майже три роки. 

30 жовтня. На засіданні Європейської Ра�
ди було офіційно проголошено спільну по�
зицію ЄС щодо змін клімату з нагоди май�
бутньої Копенгагенської конференції. Зокре�

ма, Союз закликав світ зменшити до 2050
року викиди парникових газів на 50% по�
рівняно з 1990�м. Було знову підтверджено
готовність взяти на себе підвищені зо�
бов’язання.

3 листопада. Лісабонську угоду підписав
Президент Чехії Вацлав Клаус. Ця країна ста�
ла останньою, яка ратифікувала документ.
Таким чином зелене світло для «Лісабону»
було запалене.

9 листопада. Європа відсвяткувала 20�ту
річницю падіння Берлінської стіни. Від ЄС
участь в урочистостях взяли Президент Єв�
рокомісії Жозе Мануел Баррозу та Прези�
дент Європарламенту Єржи Бузек. 

19 листопада. Відповідно до положень Лі�
сабонської угоди, лідери країн — членів ЄС
обрали першого Президента Європейської
Ради. Ним став прем’єр�міністр Бельгії Хер�
ман Ван Ромпей. Високим представником ЄС
зі спільної зовнішньої та безпекової політики
призначено Кетрін Ештон, яка до того обій�
мала посаду Комісара ЄС з питань торгівлі. 

1 грудня. Лісабонська угода набула чин�
ності.

4 грудня. У Києві відбувся саміт Євросо�
юз–Україна.

7 грудня. У Копенгагені під егідою ООН роз�
почалася міжнародна конференція з кліматич�
них змін.
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ЄВРОПА ВIДСВЯТКУВАЛА 20 РОКIВ 
ПАДIННЯ БЕРЛIНСЬКОГО МУРУ Однiєю з найважливiших
європейських подiй цього року стала 20Eта рiчниця падiння Берлiнської стiни. 
Подiї 9 листопада 1989 року стали символом не лише нiмецького об’єднання, 
а й припинення штучного повоєнного роздiлу Європи.

БЕРЛIНСЬКИЙ МУР ЗВЕЛИ У СЕРПНI 1961 РОE
КУ. Його висота становила 3,6 м, загальна дов�
жина — 155 км. Стiна взяла у кільце «імперіа�
лістичний» Західний Берлін. Так влада Німець�
кої Демократичної Республіки припинила масо�
вий виїзд до ФРН східних німців: доти близько
3 мільйонів втекло з соціалістичного раю. 

Мур різав Берлін по�живому: проходив
вздовж вулиць і впоперек їх, просто під жит�

ловими будинками, мостами через Шпреє, в
кількох метрах від Рейхстагу. 28 років він уби�
вав і саджав у тюрми. Близько 200 східних
німців застрелено під час спроб перебратися
через нього, близько 75 тисяч — засуджено
за це. Тисячі зламаних життів, розділених ро�
дин... Громадянам НДР доступ до Західної Ні�
меччини було фактично закрито — поїхати
туди вони могли лише у виняткових випадках.

У кінці 1980�х розпочалися демократичні
рухи у СРСР, Польщі, Чехословаччині, краї�
нах Балтії. Хвиля дійшла й до НДР, відомою
своїм особливо жорстким поліцейським ре�
жимом на чолі зі спецслужбою «штазі». Кра�
їною котилися величезні демонстрації, ре�
жим потроху відступав.

Кульмінація сталася 9 листопада 1989 ро�
ку. Власне, цього дня Берлінську стіну ніхто
фізично не валив. Просто були відкриті, при�
чому досить неочікувано, пункти пропуску між
східним і західним Берліном. Близько 19 год.
член політбюро Соціалістичної об’єднаної пар�
тії Німеччини Гюнтер Шабовськи оголосив на
прес�конференції, що громадяни НДР зможуть
вільно виїздити за кордон. Передбачалося,
що для цього їм треба буде звертатися до
поліції по візи, і це можна буде робити вже
з 10 листопада. Однак Шабовськи чи то нев�
дало висловився, чи то обмовився — части�
на людей зрозуміла його так, що кордон
можна перетинати вже тепер і без усяких
віз. Увечері 9 листопада тисячі людей прий�
шли до пунктів пропуску між двома Берліна�
ми, і зупинити їх уже було неможливо... 

Після тої ночі стіна стала непотрібною.
Відтоді вона, та й вся НДР, проіснували мен�
ше року.

«Іст сайд геллері» — це метрів 800 розмальованого
художниками муру, який досі залишився в Берліні.
Найпопулярнішою картиною є ось ця, на
якій зображено поцілунок колишніх
генсека КПРС Леоніда
Брежнєва та керівника
НДР Еріха
Хоннекера.

Борнхолмерштрассе — це широка вулиця,
частина якої була колись у схiдному, частина
в захiдному Берлiнi. Вона проходить над ко6
лiями мiської електрички. На мосту був од6
нойменний пункт пропуску, й 20 рокiв тому
саме тут стався «прорив» Берлiнської стiни. 

Мартен Ланге серед перших увiйшов тодi
в Захiдний Берлiн. Ми зустрічаємося на мос�
ту 9 листопада на початку десятої вечора. 

— 20 років тому я прийшов сюди приб�
лизно в такий саме час, — розповідає Мар�
тен. — Тоді тут ще все було перекрито.

Йдемо до місця, де стояли тоді прикор�
донники НДР. На Борнхолмерштрассе особ�
лива атмосфера: люди п’ють шампанське, грає
музика. Кілька пар танцюють під дощем. На
парапеті мосту й біля нього десятки запале�
них свічок на шану про жертви східнонімець�
кого режиму. 

— Я був на дискотеці десь за півкіломет�
ра звідси, — продовжує Мартен. — І там хтось
сказав, що сьогодні відкриють кордон. Коли
ми з друзями прийшли, тут зібралося вже
чоловік 15–20. Запитали в прикордонників:
то можемо перейти через міст? Ті: ми нічо�
го не знаємо, йдіть звідси. Але вже хвилин
за 20–30 кажуть: добре, якщо хочете — пе�
реходьте. У мене було посвідчення особи, у
ньому на фотографію поставили штамп. Вже
пізніше взнав, що це фактично означало поз�
бавлення громадянства НДР... Ми пішли на
Захід. З того боку мосту була цілковита ти�
ша: всі спали. Сіли на автобус і поїхали на
Курфюстенштрассе, в центр Західного Берлі�
ну. Кажемо там: ми зі східного. Спочатку
нам не повірили. Ми показали документи. А
потім було свято. У ресторанах нас безкош�
товно пригощали пивом...

Для Мартена у його тодішні 17 років це
було перше відвідання Західного Берліна. Про�
був там з півтори години. Коли повертався
назад, назустріч йшли тисячі збуджених і ра�
дісних людей. Кордони було зметено. Ніхто
вже не перевіряв документи й тим більше не
ставив штампів. 

Анатолій Марциновський

МАРТЕН ЛАНГЕ ПIШОВ НА ЗАХIД СЕРЕД ПЕРШИХ
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«ВРАЖАЄ, ЯК УКРАЇНЦI ВIДЗНАЧАЮТЬ 
НАЦIОНАЛЬНI СВЯТА» Полька Катажина Забратанська працює
волонтером у Вiнницi в Подiльськiй агенцiї регiонального розвитку. Вона навчалася 
у Люблiнському Унiверситетi Марiї КюрiEСклодовської, вивчала iсторiю, соцiологiю, культуру
та педагогiку. Також спiвробiтничала з люблiнською Фундацiєю Нови Став, через яку 
й долучилася до роботи в Європейськiй волонтерськiй службi. 

— Чому вирішили їхати саме в Україну?
— Коли я вирішила брати участь у Євро�

пейській волонтерській службі, то найважче
було підібрати приймаючу організацію, маю
на увазі її спеціалізацію і діяльність. Я шука�
ла таку, що працює у сфері розвитку сіль�
ських територій або промисловості, підтри�
мує культурну сферу, займається соціальни�
ми питаннями. Місцезнаходження організації
не мало істотного значення, отже, не можу
сказати, що прагнула приїхати саме в Украї�
ну. З одного боку, я хотіла якомога більше
навчитися, з іншого — передати свій досвід
місцевій громаді й конкретній недержавній ор�
ганізації. І для мене справді було неважливо,
в якій країні це станеться. Знаю, що багато
людей, які вирішують працювати для ЄВС, роз�

глядають це як якісь канікули. Вибирають, нап�
риклад, теплі Італію чи Грецію. Але ж така
мотивація зовсім не відповідає цілями прог�
рами «Молодь у дії».

Зрештою, я вибрала Подільську агенцію
регіонального розвитку. У них розвинена струк�
тура внутрішнього й міжнародного партнерс�
тва, різноманітна діяльність. У червні цього
року я приїхала в Україну. Мушу сказати, що
адаптація до неї була досить важкою. По�
перше, інша мова, по�друге, я вегетаріанка,
а для українських реалій це досить неорди�
нарно, по�третє, просто сумувала на перших
порах за домом.

— Які ваші обов’язки в Україні?
— Вони дуже різні. Спочатку мені треба

було створити власну концепцію проекту з роз�

витку сільської місцевості, який мав бути
сфокусований на соціальній та культурній ані�
мації. Це започаткований у 1960�х роках у
Франції метод боротьби з соціальним невдо�
воленням людей і відчуттям ними соціальної
ізольованості. Його метою є покращити соці�
альну комунікацію та розвинути артистичні пот�
реби людини, також він стосується освітніх,
інтеграційних функцій, формування особистос�
ті. Отже, спочатку я підготувала деяку теоре�
тичну інформацію, мультимедійну бібліотеку і
лекції на цю тему. Потім розпочала реаліза�
цію проектів. У мене були чотири ідеї, дві з
них затвердили. Зараз я реалізую два проек�
ти — це Школа журналістики в Северинівці
та Фольклорний університет�дім ручної робо�
ти. Перший проект включає семінари, тренін�

ги, сфокусовані на соціальній майстерності (ін�
формаційні комунікацї, соціальні комунікації,
роль лідера, співробітництво між групами),
базові знання журналістики, її історії та роз�
витку, комп’ютерну графіку, передбачає візи�
ти в місцеві медіа. Другий передбачає набут�
тя навиків з ручної роботи, гончарства, на�
родних танців, ювелірного мистецтва, розпи�
сів великодніх яєць, скла, а також візит до
Вінницького етнографічного музею. Я є авто�
ром і координатором цих проектів. 

Також займаюся історичною розвідкою що�
до польських родин Орловських і Соколов�
ських, які були засновниками і власниками Се�
веринівки. Ще працюю в Польській школі,
допомагаю українцям, які хотіли б узяти участь
у програмі ЄВС. Готую міжнародні обміни та

започатковую контакти і партнерство з орга�
нізаціями з усієї Європи. Ще маю уроки що�
до громадянського суспільства, прав люди�
ни, толерантності, міжкультурних комунікацій
у вінницькій школі № 7. Також провожу се�
мінари з глобальних проблем, таких як го�
лод, допомагаю в офісній роботі.

Крім цього, співробітничаю з Конфедера�
цією поляків у Вінниці — там викладаю поль�
ську історію та мову. Працюю в регіональ�
них архівах, шукаю матеріал щодо Голокос�
ту. Можу сказати, що кожен день приносить
для мене нові обов’язки й виклики — і це
мені дуже подобається.

— Якою мовою спілкуєтеся в Україні?
— Моїми робочими мовами тут є україн�

ська, польська та англійська. Двічі на тиж�
день беру уроки української. Англійську та
польську використовую для контактів з між�
народними партнерами. Крім цього, я можу
зазвичай розмовляти польською в офісі агент�
ства, тому що вона дуже подібна з україн�
ською, отже, проблем з порозумінням немає.

— Що найбільше вражає в Україні?
— Це те, як українці відзначають їхні

свята, наприклад національні. Заповнені

Європейська волонтерська служба діє з 1996 року і є частиною програми ЄС «Молодь 
у дії». Вона надає можливість молодим людям віком 18–30 років попрацювати
волонтерами в громадських організаціях Європи протягом 2–12 місяців.

За своєю суттю ЄВС є спільним проектом щонайменше трьох сторін: волонтера,
приймаючою сторони та сторони, яка відправляє його. Пошук партнерів для проекту
відбувається за допомогою всеєвропейської бази даних, в якій можна знайти організації,
що мають повноваження відправляти й приймати волонтерів
(http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm). Отже, проходження молодіжної
волонтерської служби стає можливим завдяки підтримці двох громадських організацій 
і програми «Молодь у дії». Волонтерам надають кошти на проїзд до місця служби,
харчування, оплачують житло й страховку. Громадські організації також отримують певні
фінанси на адміністрування проектів та заходів, пов'язаних з діяльністю волонтера. 

Продовження на стор. 25.
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М о л о д і ж н и й  м а й д а н ч и к

СТУДЕНТОВI ЗАБОРОНИЛИ ВОДИТИ ВЕЛОСИПЕДА
Інколи випивати не бажано не лише за кермом авто. 24Eрiчного нiмецького студента Кристофера
Хана позбавили на 15 рокiв права водити велосипеда за керування ним напiдпитку.

— За моїми спостереженнями, польські
та українські підлітки дуже подібні. Більш по�
мітною є різниця між міською та сільською
молоддю в Україні. Перші є грубими, егоїс�
тичними, самовпевненими, але також більш
незалежними та з ширшим світоглядом. Во�
ни не бояться висловлювати свої думки, точ�
ку зору. Молодь з маленьких містечок більш
інертна, обережна, дружня та допитлива. Та�
кож під час розмов вони часто наголошува�
ли, що відчувають певну дискримінацію че�
рез їхній низький економічний статус. Та я
думаю, що це притаманно для обох країн. 

Але одна річ точно відрізняє українську
молодь від польської: молоді українці хочуть
залишити свою країну. Це спричинено полі�
тичною ситуацією та незадовільними життє�
вими умовами. Вони побоюються, що в май�
бутньому навіть незважаючи на високу про�
фесійну кваліфікацію, зусилля та наполегли�
вість не знайдуть гарної роботи. Вони не ба�
чать перспективи. Почуваються ошуканими та
недооціненими, має місце дуже велике від�
чуття безнадії. Мене це дуже засмучує. Але спо�
діваюся, молоде покоління українців все ж
змінить такі «емігрантські» наміри.

У ЧЕРВНI 2008 РОКУ ВIН ПОВЕРТАВСЯ О 4 ГОД.
РАНКУ З ВЕЧIРКИ Й БУВ ЗУПИНЕНИЙ ПОЛIE
ЦIЄЮ. Обстеження виявило наявність у крові
Кристофера 1,71 промілле алкоголю. Прямо
на місці студенту довелося сплатити 500 євро
штрафу, але на цьому історія не скінчилася.

У березні 2009�го його викликали для про�
ходження водійської медкомісії, яка мала б
дослідити його фізичний та психологічний
стан. Обстеження коштувало ще 500 євро,
тому студент на нього не з’явився. Після то�
го, як він проігнорував виклик вдруге, від�

повідний орган офіційно заборонив Хану сі�
дати за кермо велосипеда та інших тран�
спортних засобів до 2024 року. За порушен�
ня заборони йому загрожує одноразовий
штраф у 25 євро.

В Україні велосипеди швидко набувають
популярності серд молоді й підлітків і в містах, 
і для заміських прогулянок та подорожей.
Щоправда, тут ще практично немає такої
інфраструктури, як у Європі: велосипедних
доріжок, місць паркування, пунктів прокату.

Натомість у ЄС — справжній культ велосипеду.
Там все робиться для якнайширшого
користування цим екологічно безпечним 
та економним видом транспорту. Один 
із найцікавіших велосипедних проектів під
назвою «Bicing» уже третій рік реалізують 
у Барселоні (Іспанія). Він має грандіозний успіх.

«Bicing» — це велосипеди й автоматизовані
станції їх видачі, як от на фото. Річний
абонемент коштує 24 євро. Користувачу
видають карту на отримання велосипеда, 
з якою взяти його можна на будь6якій зі станцій.
Причому перші 30 хв. користування безплатні,
кожні наступні півгодини коштують лише 
30 євроцентів. Разове використання велосипеда
обмежене двома годинами. 

Їздити двоколісною машиною в Барселоні дуже
зручно: там близько 300 км велодоріжок.
Станцій «Bicing» також вистачає — їх понад 400.
Парк проекту складає 6000 велосипедів. 
Нині в Барселоні — близько 200 тис.
зареєстрованих користувачів «Bicing», 
а це 15% мешканців міста, які мають потребу 
в постійному пересуванні. 

«ВРАЖАЄ, ЯК УКРАЇНЦI ВIДЗНАЧАЮТЬ НАЦIОНАЛЬНI СВЯТА»

вулиці, багато людей у вишиванках, усі спов�
нені енергії та щасливі. У Польщі це вигля�
дає трохи інакше, такі святкування дуже па�
тетичні та серйозні. Також в Україні непере�
вершені пейзажі, гарна природа. Коли я бу�
ла у Криму і Карпатах, почувалася щасли�
вою. Загалом Україна дуже гарна, є багато
місць, які варто відвідати. 

— Чи сильно українська молодь відріз6
няється від європейської, наприклад від
польської?

Закінчення. Початок на стор. 25.



Читайте в наступному номері: У Копенгагені відбулася Міжнародна конференція з питань зміни клімату. 
На фото: з Брюсселю учасників форуму доставляв до столиці Данії такий от спеціальний потяг.

В Україні розпочато реалізацію відразу чотирьох фінансованих Євросоюзом проектів, спрямованих на розвиток інноваційного сектору. 
На фото: під час присвяченої цій події прес'конференції.



«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 

Нинішні фермери 
Євросоюзу господарюють 
за допомогою портативних
комп'ютерів

Сфери діяльності Євросоюзу

Сільське господарство

Спільна сільськогосподарська політика (ССП) — одна 
з найважливіших і найвитратніших сфер діяльності ЄС. На неї
припадає понад 40% його бюджету. Належить до виняткових
повноважень Союзу, рішення у цій сфері ухвалюють кваліфікованою
більшістю голосів Ради ЄС після консультацій у Європарламенті. 

Головні завдання ССП — забезпечити прийнятний рівень життя
фермерам та якісні, за справедливими цінами харчові продукти
споживачам. Інструментами для цього є, зокрема, спільний ринок
сільгосппродукції та застосування принципів єдиних цін 
та фінансової солідарності.

Створення ССП було передбачено ще Римським договором 1957 року. 
Відтоді політику регулярно реформували. Зокрема, радикальні зміни 
розпочалися на початку 20003х років: обмеження витрат і більша
увага до безпеки харчових продуктів, розвиток села та збереження
довкілля. На заміну дотаціям на виробництво поступово
запроваджують прямі виплати фермерам як форму допомоги 
і засіб заохотити сільгоспвиробників дотримуватися харчових 
та екологічних норм.

«Батьком» ССП ЄС називають нідерландця Сіко Мансхолта. З 1958 
по 1972 роки він був першим уповноваженим Єврокомісії з питань
сільського господарства. Нині «сільськогосподарським» Комісаром ЄС
є датчанка Маріанн Фішер Боель.

Фермери ЄС у разі чого
завжди готові до протестів.
На фото: 1971 року під час
проведення Ради ЄС з питань
сільського господарства вони
добралися аж до зали
засідань. Разом із коровою. 

ССП ЄС робиться
заради ось цього
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Сільськогосподарський Комісар ЄС Маріанн Фішер
Боель приборкує козу на португальській Мадейрі

Сіко Мансхолт — «батько»
Спільної сільськогосподарської
політики ЄС (фото 1962 року)


