
 
 
 
 
 
 
   
 

Співпраця між Україною та ЄС: головні події березня 2013 року 
  

ЯН ТОМБІНСЬКИЙ: ЧАСУ ДО ВІЛЬНЮСЬКОГО САМІТУ СТАЄ ДЕДАЛІ МЕНШЕ (+ ВІДЕО) 

 20 березня Європейська Комісія та Високий представник ЄС з 
закордонних справ та безпекової політики презентували 
щорічний «пакет доповідей про поступ у реалізації політики 
сусідства». Цей пакет містить, окрім інших документів, 12 
доповідей про поступ конкретних країн, зокрема України.  

21 березня Голова Представництва ЄС в Україні Ян 
Томбінський виступив у Києві з прес-конференцією, на якій 
говорив про головні висновки доповіді та про перспективи 
стосунків між ЄС та Україною. Нижче ви знайдете резюме його 
головних тез.  

Про Доповідь щодо реалізації Європейської політики сусідства 
в Україні: «Коментарі про Україну переважно зосереджуються на речах, що їх не було здійснено для 
підписання [Угоди про асоціацію] та переходу до наступної стадії асоціації. Тому ми говоримо про змішане 
враження від України: чимало було зроблено, але багато речей ще треба здійснити. Особливо це стосується 
рекомендацій, які були сформульовані Європейським Союзом, аби уможливити підписання Угоди про 
асоціацію». 

«Кінцевим терміном [виконання рекомендацій] є листопад, бо Угода про асоціацію має бути підписана в 
листопаді». 

Про спільні зобов’язання: «Спільна заява саміту ЄС-Україна, який відбувся 25-го лютого, містить усі 
рекомендації – не лише рекомендації з боку ЄС до України, але також спільні зобов’язання, спільний набір 
завдань для обох сторін. Я сподіваюся, що їх буде виконано вчасно». 

Про листопад як кінцевий термін: «Вільнюський саміт [Східного партнерства] відбудеться наприкінці 
листопада. У нас достатньо часу, аби до того моменту всі дії було виконано. Немає підстав вважати, що два 
чи три додаткові місяці [після цього дедлайну] зможуть допомогти реалізувати ці рекомендації чи допомогти 
Україні здійснити необхідні дії». «Часу до вільнюського саміту стає дедалі менше». 

«Комісар Штефан Фюле, відвідавши Київ 6-7 лютого, чітко окреслив програму дій. Він сказав, що у нас є 
десять місяців для того, аби виконати те, що слід виконати. Тож навіщо подовжувати дедлайн?» 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/03/21/tombinski3/  

 

РАДА ЄВРОПИ ПІДТРИМУЄ РЕФОРМУ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Після вступу України до Ради Європи у 1995 році Київ взяв на себе низку зобов’язань, зокрема щодо 
запровадження сучасного кримінально-процесуального законодавства. 

Надаючи експертні консультації та поради, Рада Європи долучилася до реформування цього законодавства, 
зокрема й до розробки нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК). Його ефективне впровадження 
є однією з умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/ukraine_ukr_enp_implemenetation.pdf
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12 березня у Києві відбувся запуск нового проекту «Підтримка реформ системи кримінальної юстиції в 
Україні», що співфінансується Радою Європи та урядом Данії. У такий спосіб європейські партнери 
засвідчили свою готовність підтримувати Україну у процесі розробки кримінально-процесуального 

законодавства, що відповідатиме міжнародним стандартам. 

Під час започаткування проекту провідні експерти Ради Європи 
привітали кроки України у цьому напрямі. Зокрема, Ерік 
Сванідзе (Колишній член Європейського комітету у справах 
запобігання катуванням від Грузії), зазначив, що текст нового 
КПК виглядає доволі революційно у порівнянні з попередніми 
редакціями. 

Мікаел Лінгбо, юридичний експерт Данського Гельсінського 
комітету з прав людини, погоджується з цим твердженням. 
«Українське кримінально-процесуальне законодавство 
перебуває на одному рівні з європейським», – підкреслив він. 
Через це, за його словами, проект зосереджуватиметься на 
питаннях, що є новими для української системи: ролі та роботі 
суддів, які ведуть судове розслідування; новій координаційній та 

керівній ролі прокурорів під час досудового слідства; новим правилам щодо непублічних слідчих дій; новим 
процедурам затримань, правам підозрюваних тощо. 

Джеремі МакБрайд, Голова Наукового комітету Агентства Європейського Союзу з питань засадничих прав, 
сподівається, що цей проект призведе до відчутних змін у цій галузі. Окрім того, він переконаний, що проект 
здатен активізувати прогрес у діалозі між ЄС та Україною щодо укладання Угоди про асоціацію. Однак у 
цьому процесі можуть виникнути певні складнощі, зокрема, пов’язані із потребою у професіоналах, здатних 
втілювати нове законодавство на належному рівні, попередив МакБрайд. 

Лорена Бахмаєр, професор кафедри кримінального права і процесу Університету Комплутенсе (Мадрид, 
Іспанія), підтримує таку думку. «Аби гарантувати повне та належне застосування нового КПК, потрібно 
провести всеохопну і ґрунтовну підготовку людей, відповідальних за його втілення», – зазначила вона. 

Нагадаємо, що проект «Підтримка реформ системи кримінальної юстиції в Україні» впроваджується Радою 
Європи за фінансової підтримки уряду Данії. Проект розрахований на два з половиною роки. Його мета – 
зміцнити ефективність системи кримінальної юстиції України та наблизити її до європейських стандартів. 
Окрім того, проект ставить собі за мету надати підтримку уряду України у впровадженні нового 
Кримінально-процесуального кодексу; взяти участь у розробці нових законів (зокрема, що стосуються 
роботи прокуратури); провести низку тренінгів для осіб, відповідальних за впровадження нового 
законодавства на місцях. 

Додаткову інформацію про проект можна отримати на сайті: http://coe.kiev.ua/projects/cjr.html 

 

ЯК ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ РЕГІОНАМ РОЗВИВАТИ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ? 

Україна шукає шляхів підтримки соціо-економічного розвитку й конкурентоздатності своїх регіонів, а також 
кращого працевлаштування своїх громадян. 21-22 березня у Києві відбулася міжнародна конференція, 
присвячена розвитку економічного і кадрового потенціалу українських регіонів. Конференцію спільно 
організували Європейський фонд освіти (European Training Foundation) та Представництво Європейського 
Союзу в Україні; її відвідали учасники з України, сусідніх країн та Європейського Союзу. 

«Європейська регіональна політика – одна з найуспішніших ініціатив Європейського Союзу, яка істотно 
змінила ситуацію в державах-членах ЄС», – зазначив на конференції Ян Томбінський, Голова 
Представництва Європейського Союзу в Україні. За його словами, розвиток людського капіталу є сьогодні 
ключовим чинником регіонального розвитку. 
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Анатолій Максюта, Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, звернув увагу на 
кілька ключових викликів, з якими зіштовхуються українські регіони. Вони пов’язані з демографічною 
ситуацією, а також з тим, що чимало людей залишають свої рідні регіони у пошуках кращої роботи. Аби 
зупинити цю тенденцію, потрібні нові робочі місця та висококваліфіковані працівники, вважає посадовець. 

На прохання Уряду України Європейський фонд освіти 
започатковував пілотний проект, що реалізується в 
Дніпропетровській області. Його головна мета – оптимізувати 
професійно-технічну освіту, аби вона краще відповідала попиту 
на ринку праці. Результати проекту, які представив Олександр 
Демчик, директор департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
спираються на опитування підприємств та освітніх інституцій. 

Проект продемонстрував, що кількість спеціалістів, які 
закінчують освітні інституції регіону, не завжди відповідає 
справжньому попиту на ринку, вважає Ар’єн Вос, Голова 
департаменту Східної Європи та Центральної Азії 

Європейського фонду освіти. «Наприклад, кількість поварів, які отримали освіту в освітніх інституціях 
Дніпропетровська, перевищує кількість робочих місць, наявних у ресторанах області», – пояснює він. 

ЄС готовий надати фінансову підтримку розвиткові нових підходів у регіональній політиці України. Під час 
конференції учасники обговорили цілі нещодавно започаткованої програми ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку України». Вона надає нові можливості українським регіонам для розвитку ініціатив, 
що йдуть знизу, – для підтримки їхнього подальшого поступу та добробуту. 

За словами Хосе Романа Леона Лори, керівника Програм допомоги з 
економічної співпраці, регіонального та соціального розвитку 
Представництва ЄС в Україні, на реалізацію нової програми ЄС виділив 31 
мільйон євро. Представництво ЄС запрошує регіональні органи влади 
подавати свої проектні заявки, які відповідали би їхнім власним 
пріоритетам, викладеним у їхніх стратегіях регіонального розвитку. 
Представництво ЄС планує невдовзі оголосили два конкурси; перший буде 
оголошено найближчими тижнями.   

Зважена та збалансована регіональна політика може зробити свій внесок у 
поліпшення якості життя та задоволення щоденних потреб громадян 
України, вважає Ян Томбінський. За його словами, вона також може 
допомогти розв’язати питання, пов’язані з відтоком робочої сили з України. 
«Регіональна політика покликана створювати нові можливості для людей, 
підвищувати конкурентоздатність та створювати нові робочі місця», – 
підкреслив Голова Представництва ЄС. 

Контекст 

У процесі еволюції європейської інтеграції регіональна політика стала одним із найважливіших сфер 
діяльності Європейського Союзу. Найновішою ініціативою ЄС в Україні стала програма «Підтримка політики 
регіонального розвитку України», започаткована у січні 2013 року. Її бюджет складає 31 мільйон євро. 
Програма надає консультаційну підтримку реалізації політики, зміцнює спроможність інституцій та інших 
дієвців на центральному, регіональному та місцевому рівнях, а також надає відповідне навчання. Окрім 
цього, вона фінансує конкретні проекти регіонального розвитку в Україні. 

Контактна особа: Ольга Григоращенко, surdp.project@gmail.com 

Протягом останніх років Європейський фонд освіти (ETF) став ключовою міжнародною агенцією з підтримки 
політики, націленої на модернізацію професійної освіти в Україні. У Дніпропетровську Фонд реалізував  
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пілотний проект, що запровадив нові методи аналізу попиту на ринку праці та його узгодження з 
кваліфікаціями, що їх надають освітні інституції. 

Контактна особа: Бент Соренсен (Bent Sorensen), голова комунікаційного відділу Європейського фонду 
освіти, mediarelations@etf.europa.eu 

ЄС ВИДІЛЯЄ 31 МІЛЬЙОН ЄВРО НА ПІДТРИМКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ –
ІНТЕРВ’Ю 

 У сучасному світі важливим є не тільки розвиток певних 
територій, але й скорочення нерівності між регіонами. Саме 
тому регіональний розвиток є одним з пріоритетів політики 
самого ЄС, а також підтримки, яку він надає Україні.  

Ми зустрілися з Хосе Романом Леоном Лорою, керівником 
відділу програм допомоги з економічної співпраці, 
регіонального та соціального розвитку Представництва ЄС в 
Україні, аби докладніше поговорити про нову ініціативу ЄС з 
підтримки української регіональної політики.   

Як саме ЄС підтримує регіональний розвиток в Україні?  

Партнерство між Україною та ЄС є глобальним та всеосяжним. 
Ми не тільки зосереджуємо нашу увагу на політичних або 

економічних питаннях, але й намагаємося братися до вирішення соціальних та регіональних проблем, 
зокрема у сфері регіонального розвитку. 

В ЄС ми це називаємо принципом гуртування (cohesion), або так званою політикою гуртування. Важливо не 
тільки розвивати країну; важливо також розвивати її у згуртовано та рівномірно. Сьогодні вже доведено – 
усупереч класичним економічним теоріям та підходам, – що суспільства, яким вдалося досягнути 
згуртованого розвитку, що прагне скоротити нерівність між регіонами, є більш конкурентоспроможними. 

Як би Ви оцінили український регіональний розвиток від часу здобуття незалежності? 

За останні двадцять років економічний розвиток України не мав рівного впливу на всі регіони. Між центром 
Києва та центром будь-якого європейського міста вже майже немає різниці; проте очевидний розрив між 
центром Києва та, скажімо, сільською місцевістю чи іншими регіонами. Статистика свідчить про те, що 
протягом останніх двадцяти років ці розходження поглибилися, причому поглибилися на користь більш 
індустріалізованих та урбанізованих територій. Натомість розвиток більшості сільських відстає. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/03/27/leonlora/  

ШКОЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ СТАЛА «УНІКАЛЬНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ» В МАЙБУТНЄ, 
ВВАЖАЮТЬ СТУДЕНТИ 

 40 студентів і випускників українських вищих навчальних закладів, відібрані з-поміж 400 кандидатів, 
отримали нагоду поглибити свої знання про Європейський Союз та його стосунки з Україною. Вони 
пройшли п’ятиденне навчання у рамках проекту EU Study Days (Школа європейських студій в Україні), який 
започаткувало Представництво Європейського Союзу в Україні. Перша сесія школи пройшла 6-10 березня у 
Києві. 

Перед аудиторією зі своїми лекціями виступили провідні українські та європейські експерти, а також 
співробітники Представництва ЄС в Україні. 
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 «Я отримала унікальний досвід спілкування з експертами і 
практиками європейської інтеграції України, а також з 
лекторами високого рівня», – говорить Анастасія Яновицька, 
студентка Школи. Проект став «феноменальною можливістю» 
отримати нові знання, вважає інша студентка, Галина Утко. 

У рамках ініціативи молоді українці дістали унікальну 
можливість поспілкуватися з посадовцями та експертами 
Представництва ЄС в Україні, зокрема з Яном Томбінським 
(Головою Представництва ЄС), Ніколасом Берджем 
(Керівником торгівельно-економічного відділу), Золтаном Салаі 
(Керівником відділу преси та інформації) та Вікторією 
Давидовою (Радником з питань преси та інформації 

Представництва ЄС). 

Студенти також дістали можливість поговорити про політичні питання з Андрієм Веселовським 
(Представником України при ЄС у 2008-2010 роках), Валерієм Чалим (заступником Генерального директора 
Центру Разумкова) та Ендрю Вілсоном (старшим науковим співробітником Європейської ради зовнішніх 
відносин, Лондон). 

Вони здобули більше знань про енергетичні питання завдяки Михайлу Гончару (директору енергетичних 
програм Центру «Номос») та Кристіану Еґенхоферу (експерту Центру дослідження європейської політики, 
Брюссель). 

Під керівництвом Тараса Качки (незалежного експерта з права ЄС та учасника переговорної групи від 
Україні щодо створення ЗВТ з ЄС) студенти взяли участь в імітації переговорів про зону вільної торгівлі між 
ЄС та Україною. Олександр Сушко (науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва) 
розповів про особливості візового законодавства ЄС та про основні права українських громадян у візовій 
сфері. Від Тамари Марценюк, доцентки Києво-Могилянської Академії, студенти дізналися про основні 
виклики в забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Окрім того, представники освітніх програм країн-членів ЄС та випускники європейських університетів 
ознайомили аудиторію Школи з можливостями навчання та стажування у європейських ВНЗ. 

Василь Бабич, студент EU Study Days, бачить важливість проекту передусім «з огляду на ту історичну 
ситуацію, в якій опинилася Україна, і яка стосується руху країни у напрямі до Євросоюзу». 

Загалом проект став «просто унікальною інвестицією у моє майбутнє», – підсумовує Марія Карпишин, 
студентка Школи. 

Більше інформації: 

Проект EU Study Days прагне дати українським студентам та випускникам університетів глибші та ширші 
знання про ЄС та його стосунки з Україною. Крім того, він має на меті створити мережу молодих людей в 
Україні, що зможуть обмінюватимуться досвідом та втілювати спільні ініціативи. 

Наступні триденні етапи Школи відбудуться 12-14 квітня, 24-26 травня та 14-16 червня 2013 року. 

Проект впроваджується Українським освітнім центром реформ за підтримки Представництва Європейського 
Союзу в Україні. 

Контактна особа: 

Ірина Мовчан, Український освітній центр реформ, imovchan@cure.org.ua 
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Докладнішу інформацію можна дістати у координаційної групи проекту: 
email: eustudydays@gmail.com, тел.: 097 321 47 30, 

на сайті школи: www.eustudydays.com  

чи на її Facebook-сторінці: http://www.facebook.com/EUStudyDays 

 

БІЛЬШЕ СВІТЛА: ЄС ДОПОМАГАЄ СІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ ВСТАНОВИТИ 
ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ 

 Участь у проекті ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду” забезпечила мешканців села Порохня 
Волочиського району Хмельницької області ефективною 
системою вуличного освітлення. Вона також навчила їх 
співпраці з донорами та економному ставленню до 
енергоресурсів. 

На електроопорах села Порохня Волочиського району 
Хмельницької області відтепер під’єднані економічні натрієві 
світильники. 80 світильників виявилося достатньо, щоб у темну 
пору доби освітлювалися не лише вулиці, а й провулки. 
Освітленням керує автоматика: час ввімкнення та вимкнення 
світла встановлюють залежно від тривалості темного часу доби 
— так, щоб запобігти зайвим витратам електроенергії. Цю 
систему вуличного освітлення Порохнянська територіальна 
громада отримала завдяки проекту, реалізованому за 

фінансової підтримки Євросоюзу в рамках Програми розвитку ООН. 

Ольга Дрозд, порохнянський сільський голова, розповідає, як громада вперше спробувала взяти участь в 
проекті з залученням коштів донора і досягла успіху: «Досвід залучення коштів громади та інвесторів у нашої 
сільради був: так проводили у селі газ, так будували церкву. Але співпраця з донорською організацією була 
для нас новою. Коли обиралися громади до участі у проекті, був проведений розрахунок бюджетних коштів 
на одну людину населення — у нас їх виявилося порівняно з іншими мало, і самостійно ми б не змогли 
цього зробити». 

У реалізації місцевого проекту з енергозбереження взяли участь також приватні суб’єкти підприємництва, які 
працюють на території сільської ради. Сам же проект “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
фінансує мікропроекти вартістю до 8 тисяч євро. Але, як пояснює Ігор Клепач, координатор обласного 
ресурсного центру громад, донори забезпечують лише половину загальної вартості: «Частка, 
профінансована Європейським Союзом, склала 79390 гривень, 50 тисяч гривень надав районний бюджет, а 
8575 гривень зібрали самі члени територіальної громади”. 

Ольга Дрозд пояснює, що порохнянці спільно вирішили обрали темою свого мікропроекту енергоефективне 
вуличне освітлення. Провели опитування, далі – зустріч селян у форматі “Діалог з громадою”. У селі є школа, 
до того ж не нова, і освітяни були більш схильні здійснити проект на її базі. Однак, дітей у селі небагато, 
народжуваність невисока, і порохнянці не наважилися спрямувати кошти у об’єкт, перспектива розвитку 
якого є непевною. Після дискусії також відмовилися від переобладнання фельдшерсько-акушерського 
пункту. А от сучасне вуличне освітлення, вирішили порохнянці, відповідатиме потребам усього села, всіх 
людей. Зараз також за спільною згодою вирішують, у якому режимі вулиці мають освітлюватися, аби витрати 
енергії не були зайвими: “На перших порах світло горіло з 17 години вечора до 7 ранку. Але пройшов 
місяць, підрахували показники лічильників: темніє пізніше — отже, пора перемикати автоматику на 18-ту 
годину. А тепер підняли питання, щоб ще й вночі електрику економити”. 
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На початку серед селян переважала скептична налаштованість. Але стереотипи зникли, коли проект 
виявився успішним. Пенсіонерка Олександра Мала також взяла участь у фінансуванні громадської частки і 
тепер, сміючись, пригадує: “Не вірили, що до нас є комусь діло. Тепер світло ввечері є. Хоч ми вже старі, але 
у нас є онуки, яким це потрібно”. 

Досвід співпраці з ЄС, який отримали мешканці села Порохня, спонукав їх працювати над подальшими 
проектами та шукати партнерів. Наступна проблема, яку намагатиметься таким чином подолати 
громадський актив села, – це централізоване водопостачання. Навіть приблизні підрахунки свідчать, що 
його кошторисна вартість буде суттєво вищою, аніж вартість вуличного освітлення, але успіх першого 
проекту подав громаді надію, що і партнерів, і ресурси спільними зусиллями знайти реально. 

 Ігор ЗАПАДЕНКО, Хмельницький-Волочиськ 

 

СТАНЬ ЧАСТИНОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ! 

Представництво ЄС в Україні спільно з міжнародними і 
українськими партнерами готує наступний Європейський 
тиждень сталої енергетики, що цього року припадає на 22-30 
червня. Вже 3-й рік поспіль організатори згуртовують громадян 
та організації на регіональному та національному рівнях 
довкола спільної теми. Спільні зусилля в рамках Тижня 
роблять свій важливий внесок у стале енергетичне майбутнє 
України.  

Запрошуємо усіх долучитись до цієї події, організувавши 
тематичні заходи у вашому місті чи селі, – і ми поширимо 
інформацію про це. Щоб приєднатися до програми, будь 
ласка, заповніть реєстраційну форму до 30 березня. 

Для отримання додаткової інформації, відвідайте офіційну сторінку: http://www.eusew.eu/ або зверніться до 
координатор заходу – Олесі Мигаль на omygal@internews.ua 

Контекст 

Європейський тиждень сталої енергетики - це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. Відтоді до святкувань  
долучаються сотні учасників – як прості громадяни, так і організації, інституції. Тиждень сталої енергетики є 
частиною кампанії ЄС, спрямована на збільшення джерел відновлюваної енергетики та покращення 
енергоефективності. 
В рамках Тижня на національному та регіональному рівні відбуваються різноманітні заходи за участю 
урядових структур, екологічних організацій, проектів ЄС, приватних компаній, що втілюють екологічні 
ініціативи, тощо. 

У 2011 році Україна вперше долучилась до Тижня сталої енергетики. 11-15 квітня в містах Києві, Львові, 
Полтаві та Ковелі відбулись події, що популяризували відновлювані джерела енергії та закликали українців 
до відповідального споживання енергії. 

У 2012 році Тиждень сталої енергетики відбувся в рамках Європейського містечка під аркою Дружби народів 
у Києві. 
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ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО CAPACITY4DEV – ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ЄС ДЛЯ 
ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ 

Поради та рекомендації щодо того, як краще спілкуватись зі ЗМІ 
та доносити інформацію про свій проект, – віднедавна доступні 
онлайн! Запрошуємо Вас долучитись до професійної онлайн-
платформи ЄС http://capacity4dev.ec.europa.eu та стати 
учасником групи Communicating EU-Ukraine Cooperation, що 
дасть вам можливість обмінюватись корисною інформацією. 

Цей ресурс є унікальним майданчиком для обміну та поширення 
інформації, яка буде у нагоді всім проектам ЄС. 

Саме у бібліотеці групи віднедавна можна завантажити Посібник 
з комунікацій Представництва ЄЄ. У ньому – детальніша 
інформація про вимоги щодо візуального представлення 
проектів ЄС, рекомендації щодо спілкування з журналістами 
тощо. Щоб долучитись до групи, перейдіть за посиланням 

http://capacity4dev.ec.europa.eu/communicate_eu-
ua_cooperation/ 

Закликаємо  Вас скористатись цією чудовою можливістю для комунікації між проектами та Представництвом 
ЄС в Україні! 

ДОВІДНИК ПРО ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ З БОКУ ЄС ДЛЯ КРАЇН-СУСІДІВ 

 На початку березня було представлено довідник «Фінансування 
Європейського Союзу для регіону Європейського сусідства та Росії». 
Його мета – продемонструвати, як діють конкретні механізми 
фінансування ініціатив, що реалізуються у країнах-сусідах, хто цим 
займається та де про це можна дізнатися більше. 

У довіднику міститься, зокрема, інформація, що стосується інструментів 
фінансування, шляхів виділення коштів, грантової допомоги, бюджетної 
підтримки, транскордонної співпраці тощо. До уваги читачів 
пропонується огляд механізмів підтримки урядів країн-сусідів у 
проведенні реформ. 

Також у довіднику згадуються кредитні інституції (зокрема, 
Європейський інвестиційний банк) та перераховуються деякі чинні 
проекти, які фінансуються ЄС. Окрім того, цей випуск містить глосарій 
термінів, що найчастіше використовуються у сфері фінансування ЄС. 

Цей довідник є найсвіжішим виданням із серії, що готується 
Інформаційним центром Європейського сусідства. До попередніх видань, зокрема, належать такі: «Довідник 
фотографа» (2012) і «Довідник журналіста» (2012). 

Довідник доступний англійською, французькою, арабською та російською мовами. 

Його англійську версію можна завантажити за цим посиланням; російську – за цим посиланням. 

Більше інформації: 
Ця новина на сайті ENPI-Info 
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БУКЛЕТ МІСІЇ EUBAM ІЛЮСТРУЄ ЇЇ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) випустила новий буклет, що ілюструє її 
внесок в поліпшення управління кордону між обома країнами.  

У буклеті йдеться про те, що, починаючи з 2005 року, EUBAM 
сприяє кращому управлінню кордоном та зміцнює регіональну 
безпеку, що в комплексі підтримує економічний розвиток 
регіону. EUBAM визначила для себе цілий ряд амбітних цілей, 
включаючи підвищення професіоналізму співробітників 
прикордонних служб Молдови та України, зміцнення 
транскордонної співпраці та сприяння безпеці на кордоні. 

Тисячі співробітників прикордонних служб Молдови та України 
взяли участь у тренінгах EUBAM зі стандартів та передових 
практик ЄС. У 2012 році молдавські та українські 
прикордонники вперше почали здійснювати сумісне 
патрулювання спільного кордону. Місія підтримала цю ініціативу через проведення різних заходів з 
підвищення компетентності в цій сфері. EUBAM також відіграла важливу роль у відновленні руху 
пасажирського поїзду Кишинів-Одеса в 2010 році і сприяла тристоронньому процесу, який зіграв роль у 
відновленні в повному обсязі залізничних вантажних перевезень через Придністров’я в 2012 році. 

Крім цього, EUBAM надала значну технічну підтримку на початку роботи спільного прикордонного пункту 
пропуску «Росошани-Брічень» у 2012 році. Цей пункт пропуску став першим на молдавсько-українському 
кордоні, який функціонує відповідно до стандартів ЄС. EUBAM також відіграє свою вагому роль, 
допомагаючи Україні та Молдові запровадити безвізовий режим з ЄС. Зокрема, з березня 2008 року Місія 
надавала експертну підтримку та обладнання для роботи українсько-молдавської комісії з демаркації 
спільного державного кордону. 

Завантажити буклет можна за цим посиланням 

Більше про EUBAM:  http://www.eubam.org/ 

 

Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 
 

Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://www.eubam.org/files/Leaflet_ENG.pdf
http://www.eubam.org/files/Leaflet_UKR.pdf
http://www.eubam.org/
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/
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