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ЄС І УКРАЇНА БОРЮТЬСЯ З КЛІМАТИЧНИМИ ЗМІНАМИ

Погоджена главами 29-ти країн світу в грудні минулого року Копенгагенська 
угода містить низку позитивних положень, пов’язаних з питаннями боротьби 
з кліматичними змінами. Водночас Угода не досягнула цілей, які ставить 
перед собою Європейський Союз, оскільки виявилася не настільки змістовною  
та легітимною, як очікували. Головною метою ЄС залишається отримати угоду,  
яка відповідала б Рамковій Конвенції ООН зі змін клімату.     

Згідно з Доповіддю ООН про розвиток світу 2010 р., оприлюдненою напере
додні конференції ООН з кліматичних змін (Копенгаген), Україна знаходиться 
в регіоні, який найбільше потерпає від змін клімату. У доповіді прогнозуєть
ся, що Східна Європа і Центральна Азія більше й частіше страждатимуть від посух і повеней.  У доповіді зазначається, 
що у Східній Європі та Центральній Азії середні температурні показники  за минуле століття підвищилися на 1 °C на 
півдні й на 2,9 °C — на півночі. До середини нинішнього століття в Україні, Польщі та Угорщині буде стільки ж спе
котних днів протягом року, як і на Сицилії. Фінансований ЄС проект «Підтримка імплементації Кіотського протоколу» 
(SKPI) сприяє подоланню кліматичних змін шляхом розширення механізмів Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі 
змін клімату та Кіотського протоколу, а також через розробку відповідних пом`якшувальних та адаптаційних стра
тегій. Проект, бюджет якого складає € 5 млн, допомагає Україні та іншим колишнім радянським республікам долати 
наслідки кліматичних змін як шляхом використання таких інструментів як Механізм Чистого Розвитку та Спільна Імп
лементація, які є частиною Кіотського протоколу, так і через сприяння формуванню пом’якшувальних і адаптаційних 
стратегій на кожному рівні. 

ЄС І УКРАЇНА ПРОТИСТОЯТЬ КЛІМАТИЧНИМ ЗМІНАМ  

28 квітня в Одеському національному університеті ім. Мечнікова під егідою 
Представництва ЄС в Україні та за підтримки проекту ЄС «Інформаційний 
центр Європейського інструменту політики сусідства та партнерства» (ENPI) 
проведено презентацію «Кліматична і енергетична політика ЄС: виклики 
після Копенгагена». 

Керівник операційної секції III Представництва ЄС в Україні Ханс Рейн та клю
човий експерт проекту ЄС «Підтримка імплементації Кіотського протоколу» 
Олексій Кокорін провели відкриту лекцію з питань європейської природо
охоронної політики. Доповідачі, зокрема,  роз`яснили, чому головною ме
тою ЄС залишається досягнення змістовної та легітимної угоди щодо боротьби зі змінами клімату, яка б відповідала 
Рамковій Конвенції ООН зі змін клімату. «Копенгагенська угода містить низку позитивних моментів, як, наприклад, 
визнання пріоритетним завданням упередження зростання глобальної температури на планеті на 2˚С, що є критич
ним рівнем», — заявив Ханс Рейн. 

Більше інформації на сайті: http://www.enpi-info.eu/  
Контактна особа — Ніна Сорокопуд, e-mail: nina.s@actionprgroup.com

  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРУ:  
ДІАЛОГ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНИХ ВОД 

27 квітня в м. Антрацит Луганської області в рамках фінансованого ЄС 
проекту «Програма підтримки вугільного сектору» проведено круглий стіл  
з проблеми зневоднення шахт. 

Метою заходу було налагодження діалогу щодо використання вод із затоп
леної шахти в Антрациті між майже 30тьма зацікавленими сторонами. 
Запрошені польські експерти поділилися досвідом управління  подібни
ми викликами у Сланському районі Польщі. Мер міста презентував проект 
водовідливного комплексу «Центральна». Його розроблено українськими 
експертними інститутами і затверджено для впровадження, але наразі не реалізовано. В процесі діалогу сторони 
визначили перешкоди та окреслили рішення, прийняття яких сприятиме впровадженню проекту. Технічні презен
тації дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо водовідливного комплексу. 

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/  
Контактна особа — Олена Родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua

НОВИНИ СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні
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ПІДБИТО ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ ЩОДО ТРАНЗИТНОЇ МІГРАцІЇ

26-27 квітня в Одесі пройшла заключна конференція проекту ЄС «Розширення 
можливостей і технічна допомога органам влади України для ефективної 
боротьби з неврегульованою транзитною міграцією» (ERIT) та відбулася 
передача Державній прикордонній службі нового спеціального приміщення 
для утримання нелегальних мігрантів. 

Проект, впроваджуваний в рамках програми ERIT, мав на меті створити та нада
ти в розпорядження прикордонників в Одесі нове спеціальне приміщення для 
тимчасового утримання нелегальних мігрантів. Бюджет проекту, профінансо
ваного Європейським Союзом та шістьма країнами ЄС, склав € 60 000. Новий 
центр утримання нелегальних мігрантів в Одесі став п’ятим, який споруджено 
на східному та південному кордонах України в рамках проекту ЄС «Розширення можливостей і технічна допомога ор
ганам влади України для ефективної боротьби з неврегульованою транзитною міграцією» (ERIT). Проект із загальним 
бюджетом € 260 000 забезпечив дотримання європейських стандартів у  центрах для нелегальних мігрантів, яких за
тримують на кордоні на термін до 10 діб для попередньої перевірки і встановлення особи. Крім технічної допомоги, 
проект забезпечив проведення програми тренінгів з управління й обслуговування для персоналу цих центрів.

Контактні особи: Олена Носкова, e-mail: olena.noskova@icmpd-ua.org 
Олена Сілкіна, e-mail: Olena.Silkina@icmpd-ua.org 

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ПРЕЗЕНТОВАНО ПРОЕКТ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ,  
РОЗРОБЛЕНОГО ЗА ПІДТРИМКИ ЄС І ОБСЄ

28 квітня у Верховній Раді України, в Комітеті з державного будівництва та 
місцевого самоврядування, відбулася презентація проекту уніфікованого 
Виборчого кодексу, розробленого за підтримки Представництва Європейського 
Союзу і Офісу Координатора проектів в Україні Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ). На підготовку документу Європейський Союз 
спрямував € 3,5 млн із загального бюджету проекту € 4,7 млн. 

На презентацію проекту Виборчого кодексу, розробленого спеціальною 
робочою групою, створеною в 2008 р., зібралися ключові експерти і по
літики, представники парламентських фракцій, українських і міжнародних 
неурядових організацій. До роботи над проектом було залучено провідних 
експертів, які взаємодіяли з відповідними сторонами, членами Центральної виборчої комісії та представниками 
українських неурядових організацій. Учасники презентації обговорили проект кодексу і сформулювали рекомен
дації щодо вдосконалення виборчого процесу в Україні. Уніфікований Виборчий кодекс є головним досягненням 
в процесі реформування виборчого законодавства в Україні. 

Контактна особа – Євген Побережний, радник з виборів і управління Координатора проектів ОБСЄ  
в Україні, e-mail: Yevgen.Poberezhny@osce.org 

ПРОЕКТ TAIEX НАВЧАЄ ПОВОДЖЕННЮ У КРИЗОВИХ СИТУАцІЯХ У ПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ 

28-29 квітня проект ЄС «Технічна допомога та інформаційний обмін» (TAIEX) 
провів регіональний семінар з питань поводження в умовах кризових ситу-
ацій і небезпек у продовольчій сфері. Захід організовано проектом TAIEX у 
співпраці з Європейським агентством з продовольчої безпеки (ЄАПБ) та Гене-
ральним директоратом Європейської комісії з питань здоров`я і споживачів.

На семінарі розглянуто питання управління продовольчими кризами та об
говорено роль, яку відіграють в таких випадках в ЄС консультанти, комуніка
тори і менеджери з ризиків. Зокрема, йшлося про завдання ЄАБП, директо
рату ЄК з питань здоров`я та споживачів і країнчленів ЄС у разі виникнення 
кризової ситуації з продовольством. Учасники семінару ознайомилися із 
функціонуванням Системи швидкого реагування (RASFF) у сфері продовольства й харчування. До уваги присутніх 
було представлено презентацію виконавчого директора Агентства продуктової безпеки Ірландії Реймонда Елларда 
щодо досвіду управління кризою, спричиненою наявністю діоксину в свинині. Відповідно до плану впровадження 
проекту, Україна як його бенефіціар незабаром матиме можливість звітувати про наявність систем управління про
довольчими кризами. Учасників семінару привітав голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра, який відзначив важливість систем управління продовольчими кризами для України. 

Більше інформації на сайтах —  http://taiex.ec.europa.eu/,  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
Контактна особа – Андреa Гервельмейер, e-mail: andrea.gervelmeyer@efsa.europa.eu

НОВИНИ СПІВПРАцІ З ЄС
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EС СПРИЯЄ БЕЗПЕцІ ТРАНЗИТУ ГАЗУ В УКРАЇНІ

28 квітня відбулась заключна конференція проекту ЄС «Безпечність і безпека 
основної інфраструктури з транзиту газу». На заході підбито  підсумки проекту 
щодо вдосконалення безпеки постачання газу до країн-бенефіціарів та ЄС,  
а також щодо запровадження автоматизованих систем безпеки, безпечності та 
утримання транзиту газу і внутрішніх газопроводів.

Проект «Безпечність і безпека основної інфраструктури з транзиту газу» 
впроваджувався протягом 24 місяців в країнах Східної Європи, включаючи 
Україну, та на Кавказі. Його бюджет склав  €  999 990 євро. 
Проект сприяв покращанню безпеки внутрішнього газозабезпечення бене
фіціарів, а також газозабезпечення в ЄС шляхом впровадження автомати
зованих систем безпеки транзиту газу і внутрішніх газопроводів. Проект сприяв активізації участі суб’єктів газо
вої індустрії та урядів у гарантуванні безпеки інфраструктури, включаючи запровадження передових технологій. 
Серед результатів проекту в Україні є запровадження Систем Управління та Пілотної Системи Бездоганності для 
транзитного газового устаткування; застосування європейської практики оцінки втрат газу, збору та обробки даних 
щодо інцидентів; проведення тренінгів з питань експлуатації  систем безпеки і безпечності. 

Більше інформації на сайті: http://www.inogate.org/ 
Контактна особа – Анна Мінакова, e-mail: anna.minakova@sweco.fi 

HUREMAS 2: ПРИКОРДОННИКИ ВИВЧИЛИ ІННОВАцІЙНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ  
МЕТОД МУЛЬТИПЛІКАцІЇ 

З 12 по 16 квітня сімнадцять інструкторів Державної прикордонної служби 
України відвідали прикордонний навчальний центр Кожалін (Польща). 
Візит відбувся в рамках проекту «Вдосконалення інтегрованого управління 
кордоном: доповнення посилення Державної прикордонної служби України в 
рамках Посилення системи управління людськими ресурсами (HUREMAS 2)». 
Проект впроваджується Європейським Союзом і Міжнародною організацією  
з міграції та спів-фінансується Державним департаментом США. 

Інноваційний тренінговий метод мультиплікації зарекомендував себе у пра
воохоронних структурах ЄС як ефективний та всеосяжний інструмент прове
дення регулярних тренінгів для широкого кола службовців безпосередньо на 
робочих місцях. Він дозволяє залучати до проведення навчання прикордонників, які не є інструкторами, — муль
типлікаторів. Вони транслюють відповідну інформацію й навчають своїх колег безпосередньо на кордоні. Такий 
формат навчання дозволяє передавати прикордонникам необхідні знання з широкого кола питань, зокрема, щодо 
реагування на динамічні виклики на кордоні. Мультиплікаційний тренінг можна використовувати для підготовки об
слуговуючого персоналу до разових подій — наприклад, ЄВРО 2010.

Контактна особа – Стефен Роджерс, e-mail: srogers@iom.int

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

20 ТРАВНЯ, міста СІМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ
Установчі конференції проекту ЄС «Спільна ініціатива співробітництва в Криму» за участі голови Представництва ЄС 
в Україні  Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів країн ЄС в Україні. 
Контактна особа — Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (044) 201 6494

22 ТРАВНЯ, м. ХЕРСОН
Відкриття Інформаційного центру ЄС у Херсонському державному університеті за участі голови Представництва ЄС  
в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів країн ЄС в Україні. 
Контактна особа — Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (044) 201 6494

28 ТРАВНЯ, м.СВЕРДЛОВСЬК
Візит голови Представництва ЄС в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів країн ЄС в Україні в рамках 
проектів ЄС «Сталий місцевий розвиток в Україні» та «Підтримка сталого регіонального розвитку». 
Контактна особа — Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (044) 201 6494

НОВИНИ СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


