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ØØààííîîââíí³³  ääððóóçç³³!!
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³,

ïðèâåðòàþòü äî íå¿ óâàãó âñüîãî ñâ³-
òó. Çíà÷íî ðîçøèðÿþòüñÿ ¿¿ êîíòàêòè
ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì — ³ ïîë³òè÷-
í³, ³ åêîíîì³÷í³, ³ êóëüòóðí³. Ïðè öüî-
ìó, áåç ñóìí³âó, çðîñòàº çíà÷åííÿ
Ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîêîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³
òà ¿¿ ³íôîðìàö³éíîãî âèäàííÿ — «ªâ-
ðîáþëåòåíÿ». 

Ìè ïëàíóºìî öüîãî ðîêó ùå äî-
êëàäí³øå, í³æ ðàí³øå, çíàéîìèòè ãðî-

ìàäÿí êðà¿íè ç òèì, ùî º ªâðîïåéñü-
êèé Ñîþç, ðîçêàçóâàòè ïðî äåìîêðà-
òè÷í³ ïðèíöèïè, ùî ïðèâåëè äî éîãî
ñòâîðåííÿ, òðèìàòè âàñ â êóðñ³ îñòàí-
í³õ ïîä³é. 

Â "ªâðîáþëåòåí³" ðåãóëÿðíî ïóáë³-
êóâàòèìóòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êîí-
êóðñè íà ãðàíòè, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ ªâ-
ðîêîì³ñ³ºþ. Âåëèêà óâàãà íàäàâàòèìå-
òüñÿ âàøèì ëèñòàì.

Ìè ðîçðàõîâóºìî íà àêòèâíèé ä³à-
ëîã ç âàìè, íà âàø³ ëèñòè ç äóìêàìè

ïðî íàøó  ä³ÿëüí³ñòü, íà âàø³ ïèòàí-
íÿ, çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿. 

Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàø³ ïóáë³-
êàö³¿ äîïîìîæóòü âàì  óïåâíåí³øå
â³ä÷óâàòè ñåáå íà øëÿõó äåìîêðàòè-
çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, à òà-
êîæ ñòàíóòü ó íàãîä³ â ïîøóêàõ åêî-
íîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â ó
êðà¿íàõ ªâðîñîþçó. 

ÓÓññïï³³õõ³³ââ  ââààìì!!
ÐÐååääààêêöö³³ÿÿ  

Ðåäàêö³ÿ «ªâðîáþëåòåíÿ» â³òàº ñâî¿õ ÷èòà÷³â!
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ª âðîïåéñüêà
êîì³ñ³ÿ â³-

òàº íàáëèæåí-
íÿ âèáîð³â Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè äî ì³æíàðîäíèõ
ñòàíäàðò³â äåìîêðàò³¿.

Про це говориться в заяві її пре�
зидента Жозе Мануеля Баррозу.

"Я вітаю висновки ОБСЄ, які по�
казують, що переголосування дру�
гого туру президентських виборів
істотно наблизило Україну до того,
щоб вона відповідала міжнародним
стандартам", — заявив Баррозу.

Ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿ òàêîæ
ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü ïîäàëüøî-
ãî äîòðèìàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ
ïðèíöèï³â, à òàêîæ â³äçíà÷èâ íå-
îáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè.

Â³í çàÿâèâ, ùî ïðîâåäåííÿ
â³ëüíèõ âèáîð³â â Óêðà¿í³ â³äêðè-
âàº øëÿõ äî çì³öíåííÿ ñï³âðîá³ò-
íèöòâà êðà¿íè ç ªÑ.

"Òåìïè ïîãëèáëåííÿ âçàºìî-
çâ'ÿçê³â ªÑ ç Óêðà¿íîþ áóäóòü çà-
ëåæàòè â³ä çóñèëü Óêðà¿íè é óñï³-
õ³â ó ò³ì, ùîá âèêîíóâàòè çîáîâ'ÿ-
çàííÿ ñòîñîâíî äåìîêðàòè÷íèõ
ö³ííîñòåé", — ï³äêðåñëèâ ãëàâà ªÊ.

Íà äóìêó ì³ñ³¿ ÎÁÑª ïî ñïîñ-
òåðåæåííþ çà âèáîðàìè Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, ïðè ïåðåãîëîñó-
âàíí³ äðóãîãî òóðó íå áóëî çíà÷-
íîãî çëîâæèâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèì ðåñóðñîì ³ äèñáàëàíñó â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

ÎÁÑª çá³ëüøèëà ê³ëüê³ñòü
ñâî¿õ ñïîñòåð³ãà÷³â ç 600, ùî áó-
ëè ïðèñóòí³ íà ïåðøèõ äâîõ òó-
ðàõ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà, äî 1 òèñ.
íà ïåðåãîëîñóâàíí³ äðóãîãî òóðó.

«Т
епер актуальною є задача ви

користовувати цю нову главу в
історії України для побудови
більш тісних відносин між Ук


раїною і ЄС. Зараз наступив час для обох
сторін добре помізкувати про наше спів

робітництво в ім'я більш результативно

го досягнення загальних цілей. Позиція
ЄС зрозуміла: ми вважаємо, що існують
нові вагомі можливості для того, щоб ще
більш підсилити наші зв'язки. Але ми та

кож переконані, що успіх зажадає напо

легливості і зацікавленості з обох боків.
Тому майбутня якість наших відносин
значною мірою буде залежати від якості
демократії в Україні та її внутрішніх ре

форм», — відзначив Хав'єр Солана.

Він нагадав, що пройшло зовсім неба

гато часу з тих подій, коли політична кри

за в Україні була в самому розпалі. «Але
ваші громадяни довели можливість пере

ходу від виборів, що не відповідали цілій
низці ключових європейських стандартів,
до прийнятного виборчого процесу. Ук

раїнці досягли цього самі — переговор

ним, мирним і демократичним шляхом»,
— підкреслив Верховний Представник ЄС. 

«Масштаб України, її численне висо

коосвічене населення, багаті природні
ресурси й особливе географічне розта

шування роблять її партнером стратегіч


ного значення для ЄС, — відзначив Сола

на. — Ми несемо загальну відповідаль

ність за єдність, стабільність і безпеку на
нашому континенті, а успішне завершен

ня виборчого процесу свідчить, що ЄС і
Україна прагнуть також і до важливих за

гальних цінностей». 

Він  додав, що Президент Ющенко вже
визначив чітку програму економічних,
політичних і соціальних реформ, виконан

ня якої, утім, зажадає значних зусиль. «Ми
дуже зацікавлені в тім, щоб Україна стала
сучасною й процвітаючою країною з дійс

ним демократичним ладом і верховенст

вом права. Саме тому ЄС буде надавати
могутню підтримку запланованим рефор

мам значними ресурсами і консультація

ми. Ми можемо і маємо бажання надати
Україні істотну допомогу і підтримку, але
мотивація і рішучість капітальної реконст

рукції економічної, політичної і правової
систем країни повинні виходити від самих
українців», — підкреслив Солана. 

Він зауважив, що нова Україна, побу

дована на народних чеканнях, ставить но

вого Президента перед вирішенням важ

ливих проблем. «Я знаю, що він усвідо

млює високі чекання народу України. По

долання нещодавно виниклих політичних
розколів стане складною задачею для но

вого керівництва країни. Усі демократичні

ПЛАН ДІЙ 
УКРАЇНА-ЄС

З інаугурацією Віктора Ющенко Україна вступає
в нову еру. Про це заявив Верховний Представник
ЄС по спільній зовнішній політиці і політиці
безпеки Хав'єр Солана в статті, що була
надрукована в щотижневику "Дзеркало тижня".

ªÂÐÎÊÎÌ²Ñ²ß 
Â²ÒÀª
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×Í²ÑÒÜ
ÂÈÁÎÐ²Â
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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лідери повинні активно працювати над
тим, щоб допомагати і служити також і
тим верствам населення, що не підтриму

вали їх на виборах, — відзначив Верхов

ний Представник ЄС, — тому ми вітаємо
і вважаємо мудрим кроком, що нова вла

да вже почала роботу з усіма регіонами
України, адже так важливо зберегти
єдність культурно різноманітної і багатої
ресурсами держави». 

Україна має гарне роз

ташування, щоб встанов

лювати заглиблені відно

сини з ЄС, у той же час
розвиваючи добросусід

ські стосунки з Росією.
Зовнішня політика не знає
вибору одного напрямку
за рахунок іншого. Україна
може і повинна мати гарні
відносини з усіма своїми
сусідами і партнерами.

«Ми пропонуємо ком

плексний пакет заходів, що наповнить
змістом наше прагнення до глибокого
співробітництва — План дій Украина
ЄС.
Цей документ, у якому ставиться багато
важливих цілей, був розроблений спеці

ально для України», — сказав Солана. Йо

го втілення може відбуватися поступово і

гнучко, а швидкість його впровадження
буде залежати від успіху реформ в Україні
і її політичної волі. Вибір на користь цього
плану є великим кроком уперед для ЄС, і
не можна його недооцінювати. 

«Разом з Україною ми повинні напо

легливо працювати, щоб цілком скорис

татися цими новими і далекоглядними
можливостями. По суті, План дій пропо


нує Україні повний доступ
до загального ринку ЄС,
що поєднує найбільшу в
світі кількість заможних
споживачів. Ми повинні
використовувати кожну
можливість для співробіт

ництва. ЄС високо оцінив
би внесок України в ниніш

ні і прийдешні операції в
рамках європейської полі

тики безпеки й оборони,
наприклад, у Боснії», —
підкреслив він. 

«Україна стоїть на шляху, сповненому
надій. Сьогодні наша задача полягає в
тім, щоб почати рухатися шляхом співро

бітництва. Я великий оптиміст в усьому,
що стосується майбутніх відносин між
Україною і ЄС», — заявив Верховний
Представник Європейського Союзу. 

× ëåí ªâðîïåéñü-
êî¿ Êîì³ñ³¿ Áå-

í³òà Ôåððåðî-Âàëüä-
íåð íàïðàâèëà ïðè-
â³òàííÿ Ïðåçèäåíòó
Óêðà¿íè Â³êòîðó
Þùåíêó: 

"ßê ÷ëåí ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü çîâí³øí³õ çíîñèí ³
ªâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà
ÿ õîò³ëà áè ùèðî ïðèâ³òàòè Âàñ
³ç íàãîäè Âàøîãî îáðàííÿ Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè. 

Ïîä³¿, ÿê³ íåùîäàâíî â³äáó-
ëèñÿ â Óêðà¿í³, ï³äòâåðäèëè ¿¿
ì³ñöå íà êàðò³ ªâðîïè. Ó íàñ íå-
ìàº ñóìí³â³â ó òîìó, ùî ö³ ïîä³¿
ñòàíóòü íàð³æíèì êàìåíåì íå
ëèøå â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, àëå òà-
êîæ ³ â ³ñòîð³¿ â³äíîñèí ªÑ ³ç Âà-
øîþ êðà¿íîþ. ªâðîïåéñüêèé Ñî-
þç ³ Óêðà¿íà ìàþòü ñï³ëüíèé ³í-
òåðåñ ó ìàéáóòíüîìó ïîñèëåíí³
¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ ³
êóëüòóðíèõ çâ'ÿçê³â. 

ßê ³ ï³ä ÷àñ íàøèõ ïîïå-
ðåäí³õ êîíòàêò³â ó Â³äí³, ÿ õîò³-
ëà áè ùå ðàç ï³äòâåðäèòè, ùî
ñïîä³âàþñÿ íà ñï³âïðàöþ ç Âà-
ìè, ïàíå Ïðåçèäåíò, ³ Âàøèì
óðÿäîì øëÿõîì ïîâíîãî âèêîðè-
ñòàííÿ Ïëàíó ä³é ªâðîïåéñüêîãî
ñóñ³äñòâà. 

ß áàæàþ Âàì óñ³ëÿêèõ óñï³-
õ³â ó Âàø³é íîâ³é ðîë³ â ÿêîñò³
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 

Ïðèéì³òü, áóäü ëàñêà, øà-
íîâíèé ïàíå Ïðåçèäåíòå, çàïåâ-
íåííÿ ó ìî¿é íàéâèù³é ïîâàç³". 

Â²ÒÀÍÍß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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— Після того, як в Україні змінилася
влада, вона, без сумніву, чекає від ЄС
певних кроків. На які дії з її боку, на ваш
погляд, можна сподіватись? 

— Ми збираємося прискорити фор

мулювання плану дій і крім цього зроби

ти додаткові пропозиції. 31 січня на Раді
Міністрів іноземних справ ми оприлюд

нили план із десяти пунктів. В ньому об

говорюється надання Україні статусу
країни з ринковою економікою, створен

ня зони вільної торгівлі та підтримка її
вступу у СОТ. 

— Як далеко ви підете в питанні пер

спективи вступу України в ЄС? 

— Політика добросусідських відно

син однозначно поки не передбачає пер

спективи такого вступу. Ми збираємося
проводити в життя політику добро

сусідських відносин. 

— У Києві незадоволені тим, що Ту

реччина одержала перспективу вступу до
ЄС, а Україна — ні. 

— Цілком зрозуміло, що українці за

раз мають значний ентузіазм. З іншого
боку, якщо знаєш країну і бачиш, скільки

ще має бути зроблено, то політика доб

росусідських відносин бачиться єдино
правильною на сьогоднішній день. За до

помогою нашого плану дій ми збираємо

ся якнайбільше наблизити країну до ЄС. 

— Через події в Україні Росія недоб

ре відзивається про ЄС. Чи будете ви го

ворити про це в ході запланованого на
найближчий час візиту в Москву? 

— Мати гарні відносини з Україною, з
одного боку, а з іншого — зміцнювати
стратегічне партнерство з Росією — це
відповідає інтересам обох сторін. Голо

вне, щоб тут ми як європейці розмовля

ли з Росією на одній мові. 

Ï ðî öå ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Ïîëüù³ Îëåêñàíäð Êâàñü-
íåâñüêèé. Â³í çàïåâíèâ, ùî öå íîâà ìåòà â ñï³âðî-

á³òíèöòâ³ Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³. Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà, ÿê ³
ðàí³øå, çàëèøàºòüñÿ âàæëèâèì ïàðòíåðîì Ïîëüù³.
Êâàñüíåâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî ñàìå â³ä Óêðà¿íè çàëå-

æèòü, íàñê³ëüêè øâèäêî âîíà çìîæå âñòóïèòè â ªÑ ³
ÍÀÒÎ.

Â³í òàêîæ ñêàçàâ, ùî ïîëüñüêà ñòîðîíà ìàº íàì³ð îá-
ãîâîðèòè ç Óêðà¿íîþ âèâåäåííÿ óêðà¿íñüêèõ ìèðî-
òâîðö³â ç ²ðàêó.

Беніта Ферреро
Вальднер:

Після приведення до присяги нового Президента
України Віктора Ющенко австрійська газета Der

Standard взяла інтерв'ю у комісара ЄС по
зовнішніх зносинах Беніти Ферреро=Вальднер.

ÏÎËÜÙÀ ÄÎÏÎÌÎÆÅ ÓÊÐÀ¯Í²
ÂÑÒÓÏÈÒÈ Â ªÑ ² ÍÀÒÎ

«ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ 
УКРАЇНИ В ЄС ПОКИ НЕМАЄ»

Польща має намір допомагати
Україні в процесі вступу в

Європейський Союз і
Північноатлантичний Альянс.
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Т
ак звучить формулювання, на
якому зійшлися міністри закор

донних справ 25 держав
членів
ЄС у ході зустрічі в Брюсселі, що

пройшла в останній день січня. Допові

дали про ініціативи по Україні Верхов

ний Комісар Євросоюзу з питань спіль

ної зовнішньої політики і політики без

пеки Хав'єр Солана та єврокомісар з
питань зовнішніх відносин і європейсь


кої політики сусідства Беніта Ферреро

Вальднер.

Міністри ухвалили програму з десяти
пунктів, направлену на поглиблення від

носин України з ЄС. Вона доповнить план
дій, прийнятий міністрами ще в грудні. 

Представники ЄС домовилися якнай

швидше розробити нову торговельну
угоду з Україною та прискорити вступ
країни до Світової організації торгівлі.

НОВИЙ ФОРМАТ ВІДНОСИН
ЄС
Україна
Україна має стати привілейованим партнером ЄС,
але, вона ще не буде кандидатом на вступ у Союз.
Принаймні, поки що. 

Ç гідно з даними Державного коміте�
ту статистики України, ЄС утримує

найбільшу частку у зальному об'ємі
прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які
Україна отримала починаючи з 1991
р. До 2004 року п'ятнадцять держав ЄС
вклали $2,4 млрд. у різні сектори на�
родного господарства України або 36%
від загальної суми ПІІ у $6,7 млрд. 

Якщо додати внесок нових десяти
держав�членів ЄС, загальна частка
ЄС�25 сягає 55% усіх ПІІ ($3,7 млрд.).
Інвестиційні вливання суттєво збіль�
шувались, починаючи з 2001 р. у від�
повідь на прискорення темпів еконо�
мічного зростання України. 

На кінець 2003 р. найбільшими
інвесторами з ЄС були Сполучене Ко�
ролівство ($686 млн.), Нідерланди
($464 млн.), Німеччина ($441 млн.)
та Австрія ($252 млн.). Цікаво, що
Кіпр, нова країна ЄС, став другим
найбільшим джерелом ПІІ в Україну
у 2003 р., вклавши $779 млн. на кі�
нець цього періоду. 

Основна частина прямих інозем�
них інвестицій з европейських країн
була спрямована у харчову промис�
ловість України ($541 млн.), оптову
торгівлю ($448 млн.), фінансовий
сектор ($240 млн.) і транспортну га�
лузь ($229 млн.).

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÑÎÞÇ ²ÍÂÅÑÒÓª 
Â ÓÊÐÀ¯ÍÓ

Українське законодавство має бути адап

товане до правил, які існують у ЄС, і по

легшений візовий режим. Крім того, об

говорювалася співпраця в сфері зовніш

ньої політики і безпеки, посилення кон

тактів в енергетиці, транспорті та охороні
навколишнього середовища, надання
допомоги в розвитку демократичних інс

титутів, а також у забезпеченні верховен

ства права. 

Разом з тим, питання про членство
України в ЄС поки що розглядатися не
буде.

У свою чергу представник Євросою

зу, куратор зовнішньополітичних питань
у консервативній фракції EVP Елмар
Брок вважає, що між ЄС й Україною ма

ють бути такі ж умови партнерства, як у
цієї організації з Норвегією. Наприклад,
ця країна підписала Шенгенську угоду, а
також тісно співробітничає з ЄС в еконо

мічних питаннях. 

"Ми повинні запропонувати Україні
формат "Європейський економічний
простір плюс". Через десять років ми тоді
зможемо подумати про можливий
вступ", — сказав Брок. 

У зв'язку з тим, що в кінці січня через
непогоду візит Ющенка було скасовано,
тепер на українського президента чека

ють у Брюсселі приблизно 21 лютого. 
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ДЕМОКРАТИЧНІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ

Ц
ілком відверто можемо відповісти:
так, допомагав! Але не комусь із
суперників, а українському наро

дові — Європейська спільнота в

особі ЄС допомагала громадянам країни
зрозуміти, що таке вільне волевиявлення
і як його захищати, а також пропагувала
серед них знання законів про вибори —
ті самі, що прийняла Верховна Рада Ук

раїни. Був упроваджений у життя проект
ЄС "Підтримка виборчого процесу в Ук

раїні", причому співпрацював він не з
якимось із кандидатів, а безпосередньо з
Центральною Виборчою Комісією (ЦВК).
Ось, наприклад, що було зроблено в
рамках цього проекту після другого туру
виборів Президента України. Перед пере

голосуванням другого туру 26 грудня
2004 р. були надруковані інформаційні
матеріали, які стосувалися процесу голо

сування та діяльності виборчих комісій.

Одразу після набуття чинності Зако

ну України "Про особливості застосуван

ня Закону України "Про вибори Прези

дента України" під час повторного голо

сування 26 грудня 2004" року цей проект
Європейського Союзу на прохання ЦВК
випустив плакат для виборців про особ

ливі аспекти процесу голосування 26
грудня та пояснення для членів вибор

чих дільниць щодо нових законодавчих
положень.

Плакат охоплював такі теми: порядок
отримання відкріпних посвідчень та го

лосування за ними, перевірку списку ви

борців, правила голосування поза межа

ми приміщень для голосування. Там була
також  інформація про допуск спостері

гачів та журналістів. Загальний наклад
плакату складав 40 тисяч, і розповсюд

жувався він за сприяння ЦВК по всіх ви

борчих дільницях. Отже, українські гро

мадяни мали змогу ознайомитися з офі

ційними правилами голосування на най

ближчій виборчій дільниці.

Пояснення для членів виборчих
дільниць, розроблені на прохання ЦВК,

також розповсюджувалися по всіх ви

борчих дільницях. Наклад їх складав
100 тисяч (по 3 на дільницю). Це були
короткі довідки до всіх статей нового
закону, що стосувалися діяльності ви

борчих дільниць і організації процесу
голосування.

Інформація про проект:

Проект "Підтримка виборчого проце

су в Україні" фінансувався Європейським
Союзом у рамках Програми технічної до

помоги Україні і впроваджувався Бюро

інституційних реформ і демократії (BiRD)
та ICON — Інститутом публічного секто

ра. Проект розпочав роботу 2004 р., і мав
на меті сприяння виборам Президента в
Україні. ЄС надав 580 000 Євро для здій

снення цієї діяльності, бенефіціаром якої
була Центральна виборча комісія Украї

ни. Проект співпрацював із Представ

ництвом Європейської Комісії в Україні,
ЦВК, Комітетом виборців України (КВУ) і
Центром політичної освіти (ЦПО).

Навчання потенційних членів
виборчих комісій та суддів 

У рамках цього проекту була прове

дена велика серія учбових семінарів для
потенційних 600 членів територіальних
виборчих комісій та 1 500 членів діль

ничних виборчих комісій. Розроблені ма

теріали для тренерів і учасників семіна


Чи допомагав Європейський Союз комусь 
під час виборів Президента в Україні? Це питання
неодноразово звучало і у виступах політиків, 
і в ЗМІ, і в запитах громадян. 

рів та виготовлено навчальний фільм
для членів ДВК.

Проект брав участь в організації семі

нарів для суддів (180 осіб) регіональних
апеляційних та місцевих судів. За рахунок
Проекту видано посібник, оснований на
темах, які розглядалися під час семінарів.

Кампанія з просвіти виборців

Проект зосередив просвітницьку
кампанію на таких цільових групах: за

гальна аудиторія; виборці віком до 40 ро

ків; виборці, що мешкають у сільській
місцевості; члени виборчих комісій; ук

раїнці за кордоном.

Було надруковано 6 видів плакатів (5
по 40 000 примірників для України, і ще
один —  кількістю 2 000 екземплярів —
для українців за кордоном). Були виго

товлені 3 відео
 і 3 радіоролики. На про

хання ЦВК було видано брошурою закон
"Про вибори Президента України".

Більшість плакатів розповсюджува

лися за сприяння ЦВК, вони були пред

ставлені на кожній виборчій дільниці.

Відео
 і радіоролики транслювалися
центральними та обласними телерадіо

компаніями.

Оголошення, які інформували україн

ців за кордоном про виборчі процедури,
публікувалися в популярних серед укра

їнців засобах інформації у країнах ЄС. 

За матеріалами ЗМІ
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Б
ільш ніж половина громадян Євро

пейського Союзу вважають, що во

ни недостатньо знають про Проект
Конституції. В той же час третина

мешканців ЄС зізнаються, що ніколи не
мали про це інформацію. При цьому вив

чення громадської думки показує, що
європейці  доволі схвально ставляться
до Конституції, але рівень її незнання за

лишається високим у більшості країн. Це
показує специальне опитування майже
25 000 респондентів, що було проведено
восени минулого року.

За результатами цього тестування,
Віце
президент Марго Воллстром, що є
відповідальною за встановлення відно

син та комунікаційну стратегію, сказала:

"Це опитування було дуже вчасним.
Процес ратифікації Конституції тільки
виграє, якщо уряди та всі інші сили, що
мають вагу, мобілізуються для того, щоб
забезпечити отримування громадянами
інформації  про сутність Проекту Консти

туції, гарантувати дійсно поінформовані
його обговорення.  Дані по країнах, які

Є
вропейська Комісія запропонува

ла додатковий пакет у 200 міль

йонів євро, щоби допомогти в ре

конструкції Іраку. Цей новий

вклад — ще одна прикмета намірів Ко

місії підтримати політичні та економічні
перетворення в цій країні. Пропозиція
має три ключові пункти та резервний
фонд: 130 мільйонів, щоби створити
робочі місця та підвищити рівень по

слуг; 15 мільйонів для технічної під

тримки і допомоги у найважливіших на

прямках енергетики та торгівлі; та 10
мільйонів, щоби підтримати політичний
процес у країні, що включає, можливо,
допомогу в написанні нової Конституції.

45 мільйонів будуть у резерві, щоби ма

ти змогу гнучкої реакції на ситуацію, що
швидко змінюється. Крім того, ці кошти
можуть піти на невідкладні потреби но

вого іракського уряду.

хочуть проводити референдуми, висвіт

люють високий рівень невизначеності. Є
ризик низької явки голосуючих, коли
кампанії по роз`ясненню Проекту не  зу

міють достукатися до громадян".

Марго Воллстром підкреслила, що Єв

ропейська Комісія запропонувала  свою
допомогу всім державам
членам ЄС.

Головні дані цього соціологічного
опитування  наступні:

11 % громадян Союзу вважають, що
вони в цілому знають зміст  Конституції;

56 % говорять, що вони знають про
Проект недостатньо;

а 33 % визнають, що вони ніколи про
нього не чули. 

Рівень знань відносно змісту Консти

туції, протестований методом опитуван

ня, відрізняється у широких рамках. Як

що 63 % респондентів знають, що Кон

ституція не планує ліквідацію в Європі
національного громадянства, то лише
48 % опитаних  в курсі того пункту, що
Держава — член ЄС може залишити Со


Конституція ЄС: СТАВЛЕННЯ
СХВАЛЬНЕ, АЛЕ Є ДЕФІЦИТ ІНФОРМАЦІЇ

юз, якщо вона вирішить це зробити. І 39
% помилково вважають, що буде введе

ний прямий європейський податок. 

49 % респондентів кажуть, що вони 

за Конституцію Європи, і 16 % дають
протилежні відповіді. Позитивні точки
зору превалюють над негативними в усіх
країнах за винятком  Великобританії. А в
цілому, 35 % населення не мають точки
зору щодо цього питання. Громадяни, що
не визначилися, в деяких країнах станов

лять більшість, навіть у тих, де мають бу

ти проведені референдуми. Їх кількість
сягає 67 % в Ірландії, 53 % в Португалії
та 50 % у Великобританії. 

Є чітка кореляція між рівнем інфор

мації щодо Проекту Конституції Європи та
рівнем її підтримки. Тільки 22 % людей,
котрі ніколи не чули про Конституцію, го

ворять, що вони, тим не менш, на боці про

екту, тоді як 60 % серед тих, хто чув про
нього, но знає небагато, налаштовані  по
відношенню до нього схвально. Серед тех,
хто впевнений, що в цілому знає зміст про

екту, кількість підтримуючих сягає 75 %.

ЄС ДОПОМАГАЄ ІРАКУ
Підтримка розвитку послуг та
робочих  місць   (130 млн.)

Запропоновано, щоб ці кошти були
надіслані до Міжнародного фонду Рекон

струкції для Іраку (IRFFI), що керується
Світовим Банком та ООН. Фокус його ува

ги спрямований на підтримку, відбудову
та покращення освіти та медичного об

слуговування, на підвищення зайнятості
населення, на розвиток місцевої іракської
адміністрації. Ця підтримка буде важли

вою для нового уряду для виповнення
потреб і очікувань іракського населення. 

Енергетика та торгівля (15 млн.)

Технічна допомога була запропоно

вана в найважливіших  галузях енерге

тики та торгівлі. Інвестиції до них збіль


шуватимуть економічний покажчик рос

ту Іраку. ЄС має свої дієві експертизи та
ноу
хау, щоб запропонувати іх іраксь

ким установам та приватним гравцям у
цих секторах. 

Підтримка Політичного Процесу 
(10 млн.)

Ці кошти спрямуються, щоби підтри

мати в країні політичний процес, розви

ток громадського суспільства та дотри

мання прав людини. Деяку частину цих
коштів пропонується направити на допо

могу  в доопрацюванні нової Конституції
Іраку, де, можливо, ООН буде грати веду

чу роль. Цей грант буде також спрямова

ний на збільшення кількості громадянсь

ких організацій в Іраці, з числа тих, що
можуть грати ключову роль у зменшенні
напружених стосунків між громадами, та
будуть важливими  для загальної  стабі

лізації країни. 

Раніше, восени 2004 року, ці пропо

зиції ЄС вже були запропоновані тимчасо

вому урядові Іраку та підтримані ним. 
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Л
юксембург, що стояв бі

ля витоків Євросоюзу, є
важливим фінансовим
центром Європи й доно


ром загальноєвропейської
скарбниці. Громадяни Велико

го Герцогства Люксембург пи

шаються тим, що їхня країна
розмістила на своїй території
перші установи європейського
співтовариства, що зароджу

валося ще в 50
х роках. Тут і
донині знаходяться штаб

квартири деяких значних уста

нов Європейського Союзу. 

Жан
Клод Юнкер наро

дився в 1954 році. Вільно во

лодіє чотирма мовами, крім
рідної, люксембурзької. Член
християнсько
демократичної
партії, досвідчений політик,
популярний як серед насе

лення, так і в політичному бо

монді завдяки своїй здатності
у найскладніших обставинах
знаходити компроміси. Він
майже 10 років є прем'єр
мі

ністром своєї країни. Так дов

го крісло глави уряду в ЄС не
обіймав ще ніхто. 

Жан
Клод Юнкер ще й за

ймає посаду міністра фінан

сів своєї країни, тобто добре
знається на монетарній по

літиці. 

Торік він був обраний пер

шим головою країн Єврозони,
що поєднує країни, які ввели
як спільну грошову одиницю
євро. У Єврозону входять Ав

стрія, Бельгія, Німеччина,
Греція, Голандія, Ірландія, Іс

панія, Італія, Люксембург,
Португалія, Франція й Фін

ляндія. Рішення про його об

рання одностайно схвалили
міністри фінансів усіх 12 дер

жав
учасниць зони євро, що
брали участь у зустрічі в Гаазі
глав фінансових відомств 25
членів Євросоюзу. 

Метою введення посади
голови країн "Групи євро" є
поліпшення координації гро

шово
фінансової політики, а
також посилення ваги країн
Єврозони на переговорах з
Європейським Центробанком
та у ході міжнародних еко

номічних форумів. Посада,

що її журналісти називають
"пан Євро" — це ранг коорди

натора, уповноваженого при

вселюдно висловлювати, але
не формувати фінансову по

літику 12
ти держав так зва

ної Єврозони, на території
яких існує єдина валюта. Пре

рогативу приймати рішення
все ж залишили за собою на

ціональні уряди. 

Як голова Єврогрупи Юн

кер приступив до виконання
обов'язків також з 1 січня
2005 року, його повноважен

ня на цьому посту протрива

ють два роки. Заступником
голови Єврогрупи став керів


ник фінансового відомства
Австрії Карл
Хайнц Грассер.
Економісти й банкіри сходя

ться на думці: якщо досвідче

ному політикові і фінансисту
Юнкерові вдасться досягти
вироблення єдиної фінансо

вої політики Єврозони й під

корити своєму авторитету на

ціональних міністрів фінан

сів, то введення нової посади
"пана Євро" з'явиться кроком
уперед. 

Як впливовий монетарист,
Жан
Клод Юнкер буде опіку

ватися фінансовими питання

ми Європейського Союзу. Са

ме вони зараз помітно турбу


З початку 2005 року протягом
найближчих шести місяців у
Європейському союзі головуватиме
Велике Герцогство Люксембург. Ця
країна, розташована між Бельгією,
Німеччиною і Францією, — одна з
найменших держав ЄС — прийшла
на зміну Нідерландам.  Отже, тепер
протягом півріччя Євросоюзом
керуватиме прем'єр=міністр
Люксембургу Жан=Клод Юнкер.  

Люксембург
ПОЧАВ ТЕРМІН
ГОЛОВУВАННЯ 
В ЄС

Ð àäà ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ
çàòâåðäèëà ðîçêëàä ãîëîâóâàííÿ â ñîþç³ íà ïåð³îä

äî ñåðåäèíè 2020 ðîêó. Ïðè÷îìó ç ïî÷àòêó 2007 ðî-
êó Ïðåçèäåíòñòâî â ªâðîñîþç³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ
ñâîºð³äíèìè "òð³óìâ³ðàòàìè" — ãðóïàìè ç òðüîõ äåð-
æàâ, ÿê ³ ïåðåäáà÷åíî íåäàâíî ï³äïèñàíîþ Êîíñòè-
òóö³ºþ ªÑ. Ãîëîâíèìè ïðèíöèïàìè óòâîðåííÿ òð³éîê
º ïîºäíàííÿ â êîæí³é ç íèõ âåëèêèõ òà ìàëèõ êðà¿í, à
òàêîæ ñòàðèõ òà íîâèõ ÷ëåí³â ªÑ. Ùîäî îñòàíí³õ, òî
ïåðøîþ ç íèõ ñêóøòóº ïðåçèäåíòñüêîãî õë³áà Ñëî-
âåí³ÿ, ³ çðîáèòü âîíà öå ðàçîì ³ç Í³ìå÷÷èíîþ òà Ïîð-
òóãàë³ºþ (ñ³÷åíü 2007 — ëèïåíü 2008). Ó çàòâåðäæå-
íîìó ðîçêëàä³ ô³ãóðóþòü ³ Áîëãàð³ÿ ç Ðóìóí³ºþ, ùî
ìàþòü ïðèºäíàòèñÿ äî ªÑ 2007 ðîêó: âîíè ãîëîâóâà-
òèìóòü â ñîþç³ ó 2018 òà 2019 ðîêàõ â³äïîâ³äíî. À äî
2007 îäíîîñ³áíî ïîïðåçèäåíòñòâóâàòè çìîæóòü ùå
Ëþêñåìáóðã, Áðèòàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ ³ Àâñòð³ÿ.

http://ue.eu.int/en/summ.htm

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊ²
«ÒÐ²ÓÌÂ²ÐÀÒÈ» 
ÂÆÅ ÐÎÇÏÈÑÀÍÎ

Пріоритетами Люксембургу будуть насамперед фінансові питання 
Європейського Союзу. 



ª âðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò ñõâàëèâ áþäæåò ªÑ íà
2005 ð³ê. Â³í ñòàíîâèòü 106,3 ìëðä. ºâðî, ùî íà

4,4% á³ëüøå, í³æ öüîãî ðîêó. Çðîñòàííÿ âèäàòê³â
îáóìîâëåíå ïîòðåáîþ ³íòåãðàö³¿ êðà¿í, ùî ïðèºäíà-
ëèñÿ 2004  ðîêó äî Ñîþçó ³, çíà÷íîþ ì³ðîþ, ðåôîð-
ìîþ Ñï³ëüíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³òèêè (ïîíàä
10% áþäæåòó áóäå ñïðÿìîâàíî ñàìå íà öå). 

Òàêîæ áþäæåò ªÑ íà 2005 ð³ê âïåðøå âêëþ÷àº
çíà÷íå ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïð³îðèòåò³â ñîþçó.
"Ìè çàáåçïå÷èëè ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ ðîçøèðåíîãî
ªÑ, — çàÿâèëà êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ô³íàíñîâîãî ïëà-
íóâàííÿ é áþäæåòó Äàë³à Ãð³áàóñêàéòå. — Íàëåæíó
ï³äòðèìêó îòðèìàëè ºâðîïåéñüê³ ïð³îðèòåòè. Ìè ï³ä-
âèùèëè ô³íàíñóâàííÿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, ïîøè-
ðåííÿ ñâîáîäè, ìèðó é ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ïîñèëèìî
³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ³ äèñêóñ³þ ó ñóñï³ëüñòâ³ ïðî
ìàéáóòíº ñîþçó". 

ÁÞÄÆÅÒ-2005:
Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÕ
ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒ²Â 
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ють європейску спільноту.
Але, насамперед, діяльність
теперішнього голови буде
проходити на тлі такого важ

ливого загальноєвропейсько

го процесу, як ратифікація
єдиної Конституції ЄС. 

Головні заходи, що мають
відбутися протягом першого
півріччя під головуванням Ве

ликого герцогства Люксем

бург, — це два засідання Ра

ди ЄС у Брюселі. На них зби

раються глави держав і урядів
Європейського Союзу. Перше
пройде 22—23 березня й бу

де присвячене втіленню в
життя Лісабонської стратегії.
Ця стратегія ставить за мету
до 2010 року перетворити
європейську економіку, за

сновану на знаннях й інно

ваціях, у найбільш динамічно

му й конкурентноздатну у
світі. Однак нинішня неспри

ятлива міжнародна кон'юнк

тура, насамперед високі ціни
на енергоресурси, високий
обмінний курс євро, а також
необхідність вирівнювання
щаблів розвитку учасників
європейського об'єднання
після вступу до нього відразу
10 країн, поки утрудняють до

сягнення цієї мети. 

Друге засідання відбуде

ться 16
17 червня, на ньому
Люксембург спробує досягти
компромісу з питань прийнят

тя бюджету ЄС на 2007—2013
роки.

Новий голова Євросоюзу
має намір вже навесні цього
року ініціювати проведення
реформи Пакту стабільності й

розвитку. Сенс цього доку

мента в тім, що він суворо об

межує такий макроекономіч

ний показник, як дефіцит
державного бюджету, усього
лише трьома відсотками від
валового національного про

дукту (ВНП) кожної країни

учасниці ЄС. 

Метою прийняття Пакту
була підтримка стабільності
європейської валюти і забез

печення низького рівня дефі

циту державного бюджету.
Проте деякі держави ЄС вий

шли за ці фінансові рамки і
поки не можуть у них повер

нутися. Торік положення
Пакту були піддані різкій
критиці з боку постійних йо

го порушників — Німеччини і
Франції, де бюджетний дефі

цит перевищує 3%. З цієї
проблеми ведеться дискусія,
і деякі з європейських ліде

рів виступають за приведен

ня Пакту стабільності й роз

витку у відповідність із ни

нішніми реаліями. Франція й
Німеччина вимагають скасу

вання пакту або хоча б по

слаблень в області дефіцит

ного коридору. 

Жан
Клод Юнкер вже за

явив, що буде домагатися не
скасування Пакту, а його
більшої ефективності з ураху

ванням особливостей наявної
ситуації, а також дотримання
домовленостей. Тобто для
бездоганного функціонуван

ня, як у випадку економічного
підйому, так і під час спаду,
умови повинні стати більш
гнучкими. Як компроміс, віро


гідно, буде запропоновано
варіант, що передбачає, з од

ного боку, прояв більшої по

блажливості до порушників
пакту, а з іншого — нові
принципи обрахування рівня
державної заборгованості. 

Перед Жан
Клодом Юнке

ром постане ще одне важливе
довготермінове завдання. До
червня 2005 року повинен бу

ти визначений бюджет Євро

пейського Союзу до 2013 ро

ку. Держави, що несуть ос

новний тягар платежів, зро

зуміло, мають наміри обме

жити розміри бюджету. В той
же час Єврокомісія пропонує
подальші збільшення виплат
із спільного гаманця. Розбіж

ні позиції окремих держав
ставлять, на думку пана Юн

кера, задачу випрацювання
пріоритетів європейської
політики. 

Люксембург відомий як
фінансовий та банківський
"мозковий центр" Європи, а
Жан
Клод Юнкер — як ре

зультативний політик та мак

роекономіст. Тому європейці
сподіваються, що лідерові Ве

ликого Герцогства Люксем

бург вельми личитиме роль
посередника в суперечках
між членами Євросоюзу про
розміри внесків у скарбницю
ЄС і одержуваних із Брюсселя
дотацій. 

У період головування
Люксембургу в ЄС заплано

вані також подальші кроки по
розширенню Євросоюзу. У
квітні 2005
го повинні бути
підписані договори про вступ
до організації Болгарії та Ру

мунії, а в травні — почнуться
переговори про вступ Хорватії
до Європейської спільноти. 

Отже, завдання, що стоять
перед нинішнім лідером ЄС
Жан
Клодом Юнкером — ве

ликі, але політики й експерти
впевнені, що він успішно спра

виться з ними, що перша осо

ба Євросоюзу зможе вирішити
конфліктні ситуації, які регу

лярно виникають між членами
альянсу у зв'язку з розмірами
внесків у загальну скарбницю
та одержанням дотацій. 

Ще варто згадати, що
Жан
Клод Юнкер у якості лі

дера Люксембургу привітав
Віктора Ющенка з перемогою
на виборах Президента Ук

раїни. Прем'єр Великого Гер

цогства Люксембург зазна

чив, що під керівництвом
Ющенка Україна зможе закрі

пити свої демократичні досяг

нення й успішно розвивати

меться. 

Адреса сайту
головування Люксембургу

www.eu2005.lu

Ігор Петренко



ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №1, СІЧЕНЬ, 200512

Í Î Â È Í È  ª Ñ

Ó ãîäè ïðî âñòóï äî ªÑ Ðóìóí³¿ òà
Áîëãàð³¿ áóäóòü ï³äïèñàí³ ó êâ³ò-

í³ íàñòóïíîãî ðîêó: ïðî öå äîìîâèëè-
ñÿ ë³äåðè êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ. ßê ³ ðàí³-
øå, âñòóï îáîõ êðà¿í äî ñîþçó ïëà-
íóºòüñÿ íà 1 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó. Ùî-
ïðàâäà, â óãîäàõ ïðî âñòóï äëÿ öèõ
äåðæàâ áóäå ïðèñóòíÿ òàê çâàíà
"ï³äñòðàõîâóþ÷à ñòàòòÿ", ÿêà äàº ªÑ

ïðàâî â³äñóíóòè ïðèºäíàííÿ äåðæàâè
ó ðàç³ ¿¿ íåíàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè. Ùî-
äî ùå îäíîãî êàíäèäàòà íà âñòóï äî
ªÑ — Õîðâàò³¿, òî äëÿ íå¿ âèçíà÷åíî
äàòó ïî÷àòêó ïåðåãîâîð³â — 17 áåðåç-
íÿ, õî÷à öå é îáóìîâëåíî ö³ëêîâèòèì
ñï³âðîá³òíèöòâîì êðà¿íè ç Ì³æíàðîä-
íèì òðèáóíàëîì ÎÎÍ ó ñïðàâàõ êî-
ëèøíüî¿ Þãîñëàâ³¿.

ÐÓÌÓÍ²ß, ÁÎËÃÀÐ²ß É ÕÎÐÂÀÒ²ß: 
ÐÓÕ ÄÎ ªÑ 

× ëåí ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ Ï³òåð Ìàíäåëüñîí

ñêàçàâ, ùî ÿêùî Óêðà¿íà çðîáèòü ðÿä
ðåôîðì â åêîíîì³ö³, òî ªâðîñîþç ìî-
æå çàïðîïîíóâàòè ¿é óãîäó ïðî çîíó
â³ëüíî¿ òîðã³âë³. 

Ñåðåä óìîâ, ÿê³ ïîâèííà âèêîíàòè
Óêðà¿íà — â³äõ³ä â³ä ïðàêòèêè ô³êñî-
âàíèõ ö³í ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ, ðåôîðìóâàííÿ ïðîöåäóðè
áàíêðóòñòâà é ð³øåííÿ ïèòàíü ïîâåð-
íåííÿ ÏÄÂ.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Ìàíäåëüñî-
íà, ªÑ óæå ïðàöþº íàä ïèòàííÿì íà-
äàííÿ Óêðà¿í³ ñòàòóñó êðà¿íè ç ðèíêî-
âîþ åêîíîì³êîþ.

"Ìè õî÷åìî á³ëüø ò³ñíèõ òîðãî-
âåëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ç Óê-
ðà¿íîþ, ùî ïðîâîäèòü ðåôîðìè", —
ñêàçàâ êîì³ñàð.

Â äàíèé ÷àñ ªÑ ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ
íàäàííÿ á³ëüø â³ëüíîãî äîñòóïó íà
ñâî¿ ðèíêè óêðà¿íñüêî¿ ñòàë³ òà òåêñ-
òèëþ.

"Öå îñíîâí³ ñåêòîðè, â ÿêèõ ñï³â-
ðîá³òíè÷àþòü ªÑ ³ Óêðà¿íà. ² öå ìàé-
æå 1/3 âñüîãî óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó",
— ï³äêðåñëèâ Ìàíäåëüñîí.

Ó 2003 ðîö³ îáîðîò òîâàð³â ³ ïî-
ñëóã ì³æ ªâðîçîíîþ òà Óêðà¿íîþ äî-
ñÿã 14,5 ìëðä. ºâðî. Ìàéæå òðåòèíà
ö³º¿ ñóìè — öå ïðîäóêö³ÿ àãðàðíîãî
ñåêòîðà òà åíåðãîíîñ³¿.

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ
ÑÎÞÇ
ÇÀÏÐÎÏÎÍÓª
ÓÊÐÀ¯Í² ÇÎÍÓ
Â²ËÜÍÎ¯ ÒÎÐÃ²ÂË²

Â ²ñïàí³¿ 13 ñ³÷íÿ ïî÷àëàñÿ îô³ö³é-
íà êàìïàí³ÿ ïî ðîç’ÿñíåííþ ãðî-

ìàäÿíàì êðà¿íè Êîíñòèòóö³¿ ªÑ ïåðåä
ðåôåðåíäóìîì, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ  20
ëþòîãî. ²ñïàíö³ ñòàíóòü ïåðøèìè ó
ªâðîñîþç³, õòî âèñëîâèòü ñâîº ñòàâ-
ëåííÿ äî òåêñòó öüîãî äîêóìåíòó
øëÿõîì âñåíàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ.
"Ïåðø³ ç ªâðîïîþ" — òàêå ãàñëî ö³º¿
êàìïàí³¿. Îñíîâíîþ ìåòîþ ¿¿ º ïîêðà-
ùåííÿ îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí ç òåêñòîì
Êîíñòèòóö³¿. 

Çã³äíî ç îïèòóâàííÿìè ãðîìàäñü-
êî¿ äóìêè, ìàéæå 90% ³ñïàíö³â çíà-
þòü ïðî íå¿ äóæå ìàëî — õî÷à âîäíî-
÷àñ, ñâ³ä÷àòü ñîö³îëîãè, ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü çáèðàºòüñÿ ñêàçàòè ï³ä ÷àñ
ìàéáóòíüîãî ðåôåðåíäóìó "òàê". Ó
öüîìó ðàç³ ²ñïàí³ÿ ñòàíå òðåòüîþ
êðà¿íîþ ªÑ, ÿêà ðàòèô³êóº ï³äïèñàíó
â ê³íö³ æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó Êîí-
ñòèòóö³þ: äî íå¿ öå çðîáèëè øëÿõîì
çàòâåðäæåííÿ ó ïàðëàìåíòàõ Ëèòâà òà
Óãîðùèíà.

Õ î÷à íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî é
íå ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâîñò³

öüîãî êðîêó, Áîëãàð³ÿ ïîâèííà ïðî-
âåñòè ðåôåðåíäóì ç³ âñòóïó êðà¿íè äî
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó — òàêó äóìêó
âèñëîâèëà ì³í³ñòð ç ºâðîïåéñüêèõ
ñïðàâ ö³º¿ êðà¿íè Ìåëåíà Êóíºâà.
Âîíà ââàæàº, ùî çàñâ³ä÷èòè ñâîº
ñòàâëåííÿ äî ïðèºäíàííÿ äî ªÑ
áîëãàðè ìîãëè á ï³ä ÷àñ ïàðëàìåíòñü-
êèõ âèáîð³â ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó. Çà

ðåôåðåíäóì âèñòóïàº ³ Ïðåçèäåíò
Áîëãàð³¿ Ãåîðã³é Ïàðâàíîâ, õî÷à é íå
ââàæàº çà äîö³ëüíå ïðèâ'ÿçóâàòè ãî-
ëîñóâàííÿ äî áóäü-ÿêèõ âèáîð³â.
Âò³ì, ñõîæå, ïîä³áíèé ðåôåðåíäóì
áóâ áè ó Áîëãàð³¿ ôîðìàëüí³ñòþ: îñ-
òàíí³ äîñë³äæåííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè
çàñâ³ä÷èëè, ùî 71% ãðîìàäÿí âèñòó-
ïàþòü çà âñòóï ¿õíüî¿ êðà¿íè äî ªÑ.
Áîëãàð³ÿ ìàº ïðèºäíàòèñÿ äî ñîþçó 1
ñ³÷íÿ 2007 ðîêó.

²ÑÏÀÍÖ² ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÑÒÀÒÈ
«ÏÅÐØÈÌÈ Ç ªÂÐÎÏÎÞ»

ÏÐÀÃÍÅÍÍß ÁÎËÃÀÐ ÄÎ ªÑ ÕÎ×ÓÒÜ
Ï²ÄÊÐÅÑËÈÒÈ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÎÌ

Ç 1 ñ³÷íÿ â äåñÿòè êðà¿íàõ-÷ëåíàõ
ªÑ — Àâñòð³¿, Áåëüã³¿, Äàí³¿, Í³-

ìå÷÷èí³, ²ðëàíä³¿, ²òàë³¿, Ëþêñåìáóð-
ãó, Ïîðòóãàë³¿, Øâåö³¿ òà Âåëèê³é Áðè-
òàí³¿ — çàïðàöþâàëà ðåôîðìîâàíà
Ñï³ëüíà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïîë³òè-
êà. Ðåôîðìà äîêîð³ííî çì³íþº ñèñòå-
ìó äîïîìîãè ªÑ ñâî¿ì ôåðìåðàì, íà-
äàþ÷è ¿ì, âîäíî÷àñ, á³ëüøå ñâîáîäè ó
çàäîâîëåíí³ ïîòðåá ðèíêó. Ãîëîâíèì
åëåìåíòîì ö³º¿ ðåôîðìè º çàïðîâàä-
æåííÿ ºäèíèõ, íåçàëåæíèõ â³ä îáñÿã³â
âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ñóáñèä³é äëÿ

ôåðìåð³â ç îäíî÷àñíèì îáìåæåííÿì
÷èñëà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çà-
ïîá³ãàííÿ ïåðåâèðîáíèöòâó. Âèïëàòè,
ðàçîì ç òèì, áóäóòü ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ ç
çàõèñòîì äîâê³ëëÿ, õàð÷îâîþ áåçïå-
êîþ òà óìîâàìè óòðèìàííÿ òâàðèí. 

"Ðåôîðìà äîçâîëèòü ºâðîïåéñüêèì
ôåðìåðàì ñòàòè ñïðàâæí³ìè ï³äïðè-
ºìöÿìè", — çàÿâèëà "ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèé" êîì³ñàð ªÑ Ìàð³àíí Ô³øåð
Áîåë. Çàïðîâàäæåííÿ ðåôîðìè ðåø-
òîþ íèí³øí³õ ÷ëåí³â ªÑ òðèâàòèìå äî
2009 ðîêó. 

ÐÅÔÎÐÌÀ ÑÏ²ËÜÍÎ¯
Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ

ªÑ ÑÒÀª
ÃÎËÎÂÍÈÌ
ÒÎÐÃÎÂÈÌ
ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ
ÊÈÒÀÞ

Ç à äåñÿòü ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó
òîðãîâåëüíèé îáîðîò ì³æ ªâðî-

ïåéñüêèì Ñîþçîì òà Êèòàºì çð³ñ,
ïîð³âíÿíî ç òàêèì ñàìî ïåð³îäîì
2003-ãî, íà 34,7%, ³ ñÿãíóâ $159,3
ìëðä.. Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèëî ì³í³ñ-
òåðñòâî òîðã³âë³ ÊÍÐ. 

Òàêèì ÷èíîì, ªÑ ñòàâ íàéá³ëüøèì
òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Êèòàþ,
îá³éøîâøè â öüîìó ÑØÀ òà ßïîí³þ.
72% îáîðîòó ì³æ ªÑ òà ÊÍÐ ïðèïàäàº
íà Âåëèêó Áðèòàí³þ, Í³äåðëàíäè,
Ôðàíö³þ, Í³ìå÷÷èíó òà ²òàë³þ. 
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Н
а міжнародній арені Україну доте

пер сприймають як країну з нерин

ковою економікою, що впливає й
на її престиж, і на товарообіг. 

Однією з цілей СОТ є полегшення
можливостей країнам з перехідною еко

номікою (зокрема, у перспективі й Украї

ні) отримати максимальні вигоди від
міжнародної торгівельної співпраці.

У людей на нашій планеті різна мен

тальність, часом розбіжні уявлення про
видатки чи прибутки. Та, зрештою, це не
повинно заважати обігу товарів, послуг
та коштів. Саме у цьому полягає прагма

тичний сенс вступу до СОТ. Розмов про
майбутній вступ України до СОТ зараз
чимало. У свідомості співгромадян при

сутня думка, що перебувати у цій "вищій
економічній лізі" нелегко, але і не проби

ватися туди не можна. 

Треба визнати, що зараз чимало галу

зей української економіки, та й окремих
підприємств, дотується з державного
бюджету. Або існує у режимі сумнівних
пільг, що суперечить духу й букві СОТ.
Якщо це галузі, що не переживають
складнощів, або якщо мова йде про пре

ференції окремим фірмам — ми маємо
порушення правил конкуренції, що є не

припустимим. От чому українські про

мисловці іноді побоюються СОТ. 

Ще одна надзвичайно важлива тема,
де у міжнародної спільноти до України є
неабиякі питанні — це захист прав інте

лектуальної власності. Так, в Украіні спо

живачі не звикли платити справедливу
ціну за комп'ютерні програми, музичні
компакт
диски, ба навіть дитячі ігри. То

му процвітає "піратська" індустрія, якій
дуже невигідні прозорі правила гри.

Крім того, серед підприємців України
є побоювання "інтервенції сильних еко

номік", насамперед економіки Європей

ського Союзу, на слабкий український
ринок після нашого вступу до СОТ. Міну

си вбачаються в тім, що до нас прийдуть
агресивні іноземні корпорації і захоплять
ринок. Бо в рамках СОТ існує загальний
принцип — це скасування будь
яких
кількісних обмежень, квот, пільг. 

Заздалегідь почувають небезпеку
для себе не тільки ті, хто полюбляє  про

текціонізм і "захист інтересів національ


ного виробника", але й представники
трудящих — профспілки комуністичного
ґатунку.

Але макроекономісти вважають: очі

кувати, поки економіка набереться сил
— марна утопія. Не можна стати конку

рентноздатним, діючи в оранжерейних
умовах. Олігархів у якості "економічної
еліти" ми вже отримали, а розуміння ни

ми базових людських понять — не завж

ди. Більшість колишніх держслужбовців,
"відповідальних" за вступ країни у вищу
світову торгівельну лігу, полюбляли за

рубіжні відрядження, вважаючи їх при

ємним "навантаженням" до проблемати

ки зовнішньої торгівлі. Проте чиновники,
як  і олігархи, найбільше бояться одного
— справжньої конкуренції. Яка, власне, є
серцем та ліберальною ідеєю всесвітньо

го торгівельного співтовариства. 

СОТ допоможе чесним промислов

цям і підприємцям позбутися багатьох
вад української економіки, яка загрузла у
таємності й корупції. Ділові українці змо

жуть "грати за єдиними правилами", за

стосовувати процедури врегулювання
конфліктів та суперечок, без котрих, зви

чайно ж, торгівельні стосунки уявити не

можливо, а міжнародні — тим більше.

Підприємці могли б усвідомити вплив
правил СОТ на українську бізнес
практи

ку. Бо не секрет, що за воланнями про
"підтримку вітчизняного виробника" ду

же часто стоїть безгосподарність, нео

щадливість, небажання зробити свою
продукцію якіснішою й дешевшою. 

Відносно українських суб'єктів зовніш

ньоторговельних експортних операцій —
виробників чорних металів, феросплавів,
магнію, цинку — в світі проводилися де

сятки антидемпінгових розслідувань. Їх
підозрювали — і часом не без підстав — в
"збитковій ціні" продукції при завищених
витратах енергії. У доповіді Міжнародного
валютного фонду стосовно України були

піддані критиці "податкові амністії" попе

редніх урядів і терпиме ставлення до не

доїмок у бюджет, особливо тих, що їх не
платили енергетичні компанії.

Із членством у СОТ доступ нашої кра

їни до ресурсів (кредитних, інформацій

них, сировинних) із різноманітних дже

рел, із різних країн, покращиться. Най

більша ж вигода цього кроку в тім, що
ми станемо більш прогнозованими, пе

редбачуваними, більш відкритими, і з на

ми буде легше вести будь
який діалог. 

Тепер інше питання: що насамперед
гальмує процес нашої інтеграції в гло

бальне співтовариство торгівців? Недолі

ки законодавства і не дуже добра репу

тація України у світових фінансових ко

лах. Тобто наша "темність" і "затурканість"
в економічних та правових питаннях. Об

ражатися не варто: ми тільки вчора роз

прощалися з тоталітаризмом. Треба вчи

тися цивілізованим правилам гри. Що

правда, після "помаранчевої революції"
репутація країни покращала. У доповіді,
яку цитує сайт Кореспондент.net, експер

ти крупного австрійського Bank Austria
Creditanstalt стверджують, що зміна вла

ди в нашій країні призведе до зростання
іноземних інвестицій. А це  — один з тих
процесів, задля яких ми йдемо до СОТ.

Після позаторішнього Всесвітнього
економічного форуму в Давосі поперед

ній український уряд заявляв: мовляв,
"дано чіткий знак, що СОТ зацікавлена у
якнайшвидшому вступі України".  Оп

тимісти вважали, що країна мала всі шан

си стати членом СОТ вже у 2004 році. Не
судилося... Тепер називають інший тер

мін — кінець 2005
го. Найближча конфе

ренція міністрів СОТ запланована на
кінець 2005 року у Гонконзі, і саме там, є
надія, СОТ нарешті визнає й Україну. 

Ігор ПЕТРЕНКО,
економіст, журналіст 

УКРАЇНА НА ПОРОЗІ СВІТОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Президент Віктор Ющенко сповнений рішучості
інтегрувати Україну до західної цивілізації. 
Його план передбачає вступ країни спочатку 
до Світової Організації Торгівлі, потім —
переговори щодо вступу до Європейського Союзу.

Точка зору 
українського економіста
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Найекологічніший

Це, так би мовити, "полі

тичний літак". Важливо під

креслити, що його робила
спільно вся Європа. Створен

ня A
380, найбільшого в світі
пасажирського реактивного
літака, показує, чого Європа
може досягти, працюючи ра

зом і вкладаючи капітал у
вміння, дослідження і техно

логію. Новий аеробус — це
тріумф усього Старого Світу.
Такими плодами співпраці

Європа може пишатися.
Віце
президент Єврокомі


сії Гюнтер Верхойген, відпові

дальний за підприємства й
промисловість, сказав: "Су

пераеробус показує, що робо

та в ЄС заслуговує  сумісних
зусиль. Вона демонструє, що
з вірною промисловою полі

тикою структури ЄС можуть
вистояти навіть у самих від

чайдушно конкурентних і ви

сокотехнічних видах комер

ційної діяльності. Ми повинні
розширити цей підхід".

При конструюванні лайне

ра були застосовані новітні тех

нології, у тому числі мікропро

цесорні системи. В ньому вико

ристані найостанніші винахо

ди, впроваджені актуальні тех

нологічні тенденції.  Зокрема,
А—380 — машина високоеко

логічна. Тоні Блер підкреслив
цю характеристику А—380:

"А—380 — це єдиний ко

мерційний літак, що сконст

руйований задля того, щоб
зменшити шкоду для навко

лишнього середовища". 

Готель із крилами

В авіалайнері можна роз

містити 840 чоловік (якщо всі
салони обладнати під 3
й
клас). Щоправда,  в такому
варіанті він навряд чи буде
використовуватися. У стан

дартній конфігурації А—380 є
салони трьох класів різного
рівня комфорту, і  він уміщає
555 пасажирів — на третину
більше, ніж найбільший його
конкурент "Боїнг—747". 

Так, 22 місця першого
класу розташовано на нижній
палубі, біля кабіни пілотів. 96
місць бізнес
класу займають
передню частину верхньої па

луби. Економ
клас здатний
умістити 437 пасажирів. А на
замовлення в аеробусі можна
обладнати  двоповерхові но

мери класу "Люкс" і навіть са

лон краси з тренажерним за

лом. У звичайній рейсовій мо

дифікації передбачено де

кілька барів, бібліотека з віде

осалоном, магазин безмитної
торгівлі, кімната відпочинку.

Компанія "Аеробус" у середині січня продемонструвала
глядачам свій витвір — супер=авіалайнер А—380.

Чотиримоторний триповерховий реактивний гігант був
показаний на аеродромі в Тулузі (Південна Франція) 

у присутності французького президента Жака Ширака,
британського прем'єра Тоні Блера, німецького канцлера
Герхарда Шрьодера та іспанського прем'єра Хосе Луіса

Родрігеса Сапатеро. На презентації були присутні 
члени Європейської Комісії Гюнтер Верхойген, 

Жак Барро і Пітер Манделсон, а також ще 
5 тисяч поважних гостей і 2000 охоронців. 

НОВІ КРИЛА ЄВРОПИ

А—380 у першому польоті 
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Цікаво, що вперше в історії
авіації для персоналу перед

бачені спальні місця на зра

зок кают. 

Відомо, що довге перебу

вання пасажирів у сидячому
стані веде до набрякання ніг і
навіть інколи до тромбозу
вен. Дизайнери аеробуса за

пропонували свій спосіб по

м'якшити наслідки довгого
сидіння в кріслах. Передба

чається розмістити туалети
тільки на нижній палубі. Та

ким чином, учасникам польо

ту доведеться спускатися на
нижню палубу і розминати
кісточки.

Головною проблемою при
спорудженні нового лайнера
була боротьба із зайвою ва

гою. Економили на всьому —
там, де можливо, метал усюди
замінили на більш легкі ма

теріали. Навіть фарбу вибрали
особливу, завдяки чому зни

зили вагу на 200 кілограмів. 

Над створенням літака
працювали півтори тисячі
вчених і конструкторів. Деталі
для збірки доставляли зі
всього світу. А витрати на
проектування, збірку першого
екземпляра і його іспити вже
перевищили $10 млрд. За

вершаться випробування до
31 березня.

Чи окупить себе цей
гігант?

Підраховано, що програма
створення суперлайнера ста

не комерційно успішною, як

що буде продано хоча б 250
машин. Представники ком

панії впевнені, що це не про

блема. Аеробус уже має 139
замовлень від 13 авіаком

паній на загальну суму $39
млрд. (один літак коштує біля
$280 млн.) Першою ком

панією, що має випустити йо

го на регулярні рейси, оголо

шені "Сінгапурські авіалінії".
Це відбудеться восени 2006
року. А загалом, як підрахо

вано, світова авіація має по

требу приблизно в 1250 таких
гігантах, як А—380. Вони лі

татимуть між найбільшими
містами миру. Правда, їх ае

ропорти  доведеться істотно
модернізувати. Сьогодні на
планеті є лише 8 аеропортів,
що по своїх технічних якостях
мають змогу прийняти такі
величезні кораблі, як А—380.
Передбачається, що до 2009
року їх буде 29, у тому числі
аеродроми при деяких столи

цях країн Європи. 

Анатолій Веселовський

ª âðîïåéñüêà ñóïóòíèêîâà ðàä³îíàâ³ãàö³éíà ñèñòåìà
"ÃÀË²ËÅÎ" ïî÷íå ïðàöþâàòè âæå 2008 ðîêó: çà ïðî-

ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Ðàäà ªÑ çàòâåðäèëà ¿¿
òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ùî äîçâîëÿòü çàâåðøèòè ðîáî-
òó íàä ñèñòåìîþ. 

"Ïîçà ñóìí³âîì, "ÃÀË²ËÅÎ" º íàéäèâîâèæí³øèì ºâðî-
ïåéñüêèì òåõíîëîã³÷íèì ïðîåêòîì. Çàðàç ìè íà ô³í³øí³é
ë³í³¿: íàñòóïíîãî ðîêó ïîáà÷èìî çàïóñê ïåðøèõ ñóïóò-
íèê³â, — çàÿâèâ ç öüîãî ïðèâîäó â³öå-ïðåçèäåíò ªâðî-
êîì³ñ³¿ Æàê Áàððî. — "ÃÀË²ËÅÎ" áóäå òàêîþ ñàìîþ òåõ-
íîëîã³÷íîþ ðåâîëþö³ºþ, ÿê ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. Öåé ïðî-
åêò çàñâ³ä÷èòü çäàòí³ñòü ªâðîïè äî çä³éñíåííÿ îá'ºäíà-
íèõ çóñèëü â äîñÿãíåíí³ ñï³ëüíèõ ö³ëåé". 

Î÷³êóºòüñÿ, ùî ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè â³çüìå ó÷àñòü ³
Óêðà¿íà. Íà ðîçãîðòàííÿ "ÃÀË²ËÅÎ" ïðîòÿãîì 2006-2008
ðîê³â ïëàíóºòüñÿ âèä³ëèòè 2,2 ìëðä. ºâðî.

«ÃÀË²ËÅÎ» ÂÈÕÎÄÈÒÜ
ÍÀ ÂÈÐ²ØÀËÜÍÈÉ ÅÒÀÏ

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ñòâîðèëà âåá-ñàéò, ïðèñâÿ÷åíèé
ïîäàòêîâ³é òà ìèòí³é ïîë³òèö³ Ñîþçó. Â³í ïðèçíà÷å-

íèé íàñàìïåðåä äëÿ á³çíåñìåí³â, ÿê³ çíàéäóòü òóò áóäü-
ÿêó ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìö³â ç òðåò³õ êðà¿í, ÿê³ çìîæóòü ä³çíàòèñÿ ïðî ìèòí³
ïðàâèëà é òàðèôè äëÿ ³ìïîðòóâàííÿ ïðîäóêö³¿ äî ªÑ. 

Âò³ì, çíàéäóòü áàãàòî êîðèñíîãî äëÿ ñåáå é îêðåì³
ãðîìàäÿíè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ ïîäîðîæóâàòè äî ªâðîñîþçó.
Êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ òà ìèòíîãî ñîþçó
ËÀÑËÎ ÊÎÂÀ× ç íàãîäè ïî÷àòêó ðîáîòè ñàéòó çàçíà÷èâ:
"Ìèíóëîð³÷íå ðîçøèðåííÿ ªÑ äî 25 êðà¿í ç ïîäàëüøèì
ðîçâèòêîì áàçîâàíî¿ íà çíàííÿõ åêîíîì³êè ï³äâèùèëî
âèìîãè äî á³çíåñó òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ùîäî âîëîä³ííÿ
íàéîñòàíí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîäàòêè òà ìèòíèö³.
Ìàë³ òà ñåðåäí³ ï³äïðèºìñòâà îñîáëèâî ñòðàæäàþòü â³ä
íåñòà÷³ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî çíåîõî÷óº ¿õ â³ä
òðàíñêîðäîííî¿ ðîáîòè". Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³:
hhttttpp::////eeuurrooppaa..eeuu..iinntt//ccoommmm//ttaaxxaattiioonn__ccuussttoommss//iinnddeexx__eenn..hhttmm.

ÂÅÁ-ÑÀÉÒ ÄËß ²ÌÏÎÐÒÅÐ²Â
ÒÀ ÅÊÑÏÎÐÒÅÐ²Â

ª âðîïåéñüêèé êîñì³÷íèé ñåêòîð çà îñòàíí³ 10 ðîê³â
áà÷èâ ÷àñè ³ êðàù³, ³ á³ëüø ñêëàäí³. Á³çíåñ ó ö³é ãà-

ëóç³ ïî÷àâ îñîáëèâî øâèäêî ðîçâèâàòèñÿ ó 1990-õ ðî-
êàõ, ³ç ðîçøèðåííÿì ñóïóòíèêîâèõ ñèñòåì ³ ïîñëóã, òà ç
ïîÿâîþ íîâèõ êîìïàí³é ó ö³é ãàëóç³. Àëå íà ïî÷àòêó íî-
âîãî ñòîë³òòÿ á³çíåñ òóò ïî÷àâ çàñòîþâàòèñÿ. Çàðàç, ï³ñ-
ëÿ ê³ëüêîõ ðîê³â íåçíà÷íîãî ðîñòó, öÿ ãàëóçü îòðèìóº
íîâ³, áàãàòîîá³öÿþ÷³ ïåðñïåêòèâè, çâ’ÿçàí³ ç íîâèìè ³í³-
ö³àòèâàìè ªÑ ó êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³ òà ç ì³æíàðîäíîþ
áåçïåêîþ. 

Çåìíèé òà Êîñì³÷íèé Òèæäåíü ïðîéäå ç 12 ïî 20 ëþ-
òîãî  â Áðþñåë³. Öÿ ãîëîâíà ³í³ö³àòèâà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³-
ñ³¿ òà ªâðîïåéñüêîãî Êîñìè÷íîãî Àãåíñòâà (ESA) íàö³ëåíà
íà äåìîíñòðàö³þ òîãî, ÿê âèêîðèñòîâóâàííÿ êîñì³÷íîãî
ïðîñòîðó ïîêðàùóº ÿê³ñòü æèòòÿ íà íàø³é ïëàíåò³. 

ÊÎÑÌ³÷ÍÀ ²ÍÄÓÑÒÐ³ß
ªÂÐÎÏÈ 
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М
етою партії російськомов

ної діаспори "повинна ста

ти колективна інтеграція
російських громад у за


гальноєвропейський політичний
процес". Автори резолюції вважа

ють, що російська партія Європи
"покликана брати участь як у рішен

ні проблем, важливих для всіх євро

пейців, так і у відстоюванні специ

фічних інтересів російськомовної
діаспори, що стосуються правового
статусу різних груп співвітчизників у
ЄС, створення умов для збереження
культурної ідентичності, поліпшення
відносин між ЄС і Росією". Учасники
форуму припускають, що майбутня
партія "може мати конфедеративний
характер". Було також виражене ба

жання для діалогу з наднаціональ

ними інституціями, зокрема, з Ро

сійською православною церквою,
"створення постійної діючої ради".

У документі підтверджено, що
"загальноєвропейська російська
партія повинна стати партією росій

ської культури і мови, але не парті

єю, заснованою на етнічному похо

дженні". Учасники форуму запропо

нували завершити роботу над ста

тутом майбутньої партії до 1 липня
2005 року і провести установчий
з'їзд до закінчення 2005 року.

За різними оцінками, у країнах
ЄС проживають близько 6 млн. чо

ловік, що вважають рідною росій

ську мову. Найбільша російсько

мовна громада — у Німеччині
/близько 2,5 млн. чоловік/, за нею
— російськомовні групи в Латвії
/0,9 млн./, Естонії і Великобританії
/по декілька сот тисяч/.

«РОСІЙСЬКА» 
ЄВРОПА?

П
редставництво Європейської ко

місії в Україні, Молдові і Бєлару


сі заявляє про те, що з 1 січня 2005
року в'їзд у країни Євросоюзу про

довжує здійснюватися
по паспортах старого
зразку. У повідом

ленні представництва
відзначається, що з
недавніх пір ЗМІ Ук

раїни стали поширю

вати інформацію про
нібито наявні плани
Європейського Союзу
з 1 січня 2005 р. заборонити
громадянам України в'їзд у ЄС у ви

падку відсутності в них паспорта
нового зразку. 

"Представництво Європейської
Комісії в Україні хоче роз'яснити,
що ні Європейська Комісія, ані
жодна з країн ЄС не виступали з та


кими пропозиціями. Воно
хоча вітає введення но

вого покоління пас

портів, що будуть відпо

відати міжнародним
стандартам безпеки,
але акцентує, що дер

жави ЄС і надалі будуть
приймати дійсні пас

порти старого зразку".

Рішення про продовження
терміну дії паспортів старого зраз

ку цілком залежить від українських
органів влади.

У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ МОЖНА
ЇХАТИ ЗІ СТАРИМ ПАСПОРТОМ 

Є
вропейсь

ка комісія

схвалила за

конодавчу
пропозицію
про внесен

ня "з метою
гармонізації
норм безпеки"
біометричних да

них у паспорти грома

дян країн — членів ЄС. Доку

ментом передбачена також
обов'язкова наявність фото

графій і відбитків пальців у візових
документах іноземних громадян,
що в'їжджають у країни Євросою


зу. Ця вимога поширюється і на
документи, що дозволяють іно

земцям перебування в держа

вах ЄС.

Що стосується положення
про внесення відбитків пальців у
паспорти європейських грома


дян, а також тих іноземців, що
в'їжджають у країни Євросоюзу, то
воно не має обов'язкового харак

теру — національним урядам за

пропоновано приймати рішення

самостійно. Пропозиції Євро

пейської комісії тепер буде

передано для розгляду в
Раду Євросоюзу і Євро

парламент.

Представники більш ніж 
10 країн Євросоюзу
підтримали проект створення
загальноєвропейської партії
російськомовного населення.
Про це говориться в резолюції
конференції, що проходила 
в Брюселі, "Російськомовне
населення в розширеному
Європейському Союзі".

Ш
вейцарія підписала Шен

генську угоду. Ця країна ста


ла третьою після Ісландії і Нор

вегії державою, що входить у
Шенгенську зону, але  залишає


ться за межами Євросоюзу. Та

ким чином, в'їзд на територію
Швейцарської Конфедерації став
доступний для осіб, що мають
єдину Шенгенску візу.

З «Шенгеном» 
ТЕПЕР МОЖНА Й У ШВЕЙЦАРІЮ 

Відбитки 
ВНЕСУТЬ У ПАСПОРТИ
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«Я
впевнений, що пома

ранчева українська ре

волюція змогла відбу

тися значною мірою за


вдяки тому, що європейські цінно

сті, передусім свободи і демократії,
міцно закріпилися в свідомості мо

го народу; що українці як вільна
європейська нація, яка є стороною
європейської конвенції із захисту
прав людини, не змогли змиритися
з наступом на їхню свободу, рішу

че виступили і відстояли своє пра

во на вільні і чесні вибори, висту

пили за свободу слова і переко

нань, свободу будувати достойне
своє майбутнє. 

Освенцим і гітлеризм, ГУЛАГ і
радянський тоталітаризм, голокост
і Голодомор в Україні в 1932—33
роках, який забрав до 10 мільйонів
людей і довгі роки приховувався
сталінським режимом, залізною
завісою, депортація цілих народів і
розстріли мирних демонстрантів,

переслідування інакомислячих та
інші жахіття, що пережила Європа
у двадцятому столітті, змушують
нас у першу чергу пам'ятати про
спільну відповідальність за долю
кожної європейської країни, про
недопущення лінії поділу та побу

дову нових берлінських мурів, за
якими можна безкарно творити і
приховувати будь
які злочини. 

І головне, про необхідність за

безпечення верховенства права,
недопустимість щонайменших по

рушень прав людини сьогодні, що
вже завтра може спричинити непо

правні наслідки. 

Як Президент України я докла

ду зусиль для забезпечення незво

ротності демократичних перетво

рень у моїй державі, панування
фундаментальних принципів Ради
Європи, захисту прав людини,
плюралістичної демократії та вер

ховенства права. Завершення пре

зидентських виборів в Україні — це
лише початок оздоровчих процесів
у нашій державі до повного оду

жання та становлення її дорослого
організму, стійкого до вірусів ко

рупції, автократії, цензури, будь

яких порушень прав людини, це
початок упевненого руху до еко

номічного процвітання, економіч

них гарантій та достойного життя
кожного українця. 

Цей шлях складний, але необо

в'язково тривалий. Я знаю, як це

здійснити, я вірю, що українці змо

жуть це зробити, в мене є чіткий
план перетворень в Україні на на

ступні 5 років і команда, яка його
може реалізувати. В його основі —
реалізація стратегічної зовнішньо

політичної мети — членства в
Європейському союзі. Це проста і
зрозуміла формула добробуту і
безпеки українців. 

Усередині країни буде проведе

но реорганізацію органів державної
влади з тим, щоб процес інтеграції
в Європейський Союз набув реаль

ного, а не декларативного змісту. 

Ми вітаємо намір Європейсько

го Союзу розробити нову стратегію
щодо відносин з Україною. Переко

наний, що вона повинна передба

чити перспективу членства.  

Вже протягом найближчого ча

су ми розраховуємо отримати ста

тус країни з ринковою економікою,
а до кінця 2005 року приєднатися
до СОТ і укласти з Європейським
Союзом Угоду про створення зони
вільної торгівлі. Важливим психо

логічним фактором має стати
спрощення візового режиму між
Україною і державами Європейсь

кого Союзу. 

Ініціатива «Європа — безвізо

вий простір для країн
членів Ради
Європи» стане найпереконливі

шим гуманістичним доказом жит

тєвості об'єднувальних процесів
на континенті». 

З ВИСТУПУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Віктора 
Ющенко 
на засіданні Ради Європи 

26 січня 2005 року:
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Я
к відомо, Ющенко живе біля
Майдану Незалежності, на ву

лиці Малій Житомирській. У
нього двоповерхова квартира

під дахом будинку. Тут до загост

рення політичної боротьби він меш

кав з дружиною, трьома малими
дітьми та дорослим сином Андрієм.

Але після отруєння в розпал ви

борів Ющенко забрав дітей з дру

жиною до будинку в Безрадичах,
який знаходиться під щільнішою
охороною. Там малолітні дочки, за
словами Ющенка, почували себе
"на прив'язі як козочки у садочку",
а дружина Катерина "читала інтер

нет, півночі плакала, бо страшно —
а коли сходило сонце, то ставало
не так страшно".

Одним словом, повернення ро

дини Ющенків до київської кварти


ри було теж  результатом перемоги
демократії. І проінспектувати цю
територію прийшов у п'ятницю 24
січня Хав'єр Солана.

Він з'явився у помешканні
Ющенка десь за півгодини, як туди
приїхав господар. Більше того, Со

лана прийшов, коли вдома не було
навіть дружини Ющенка Катерини.  

Ющенко з'явився вдома у су

проводі Зінченка та особистого
охоронця. При цьому Ющенко при

вітався з комісаром Євросоюзу
англійською: "Найс ту міт ю!". 

Брюссельський гість зацікавив

ся квартирою Ющенко. Хазяїн по

казав йому колекцію трипільських
глечиків та іншої продукції, збиран

ня якої є хоббі нового президента. 

У цій частині програми Ющенко
говорив українською, а синхрон

ний переклад Солані здійснювала
майбутня перша леді.    

Частування їжі супроводжувало

ся подяками Солані за участь у вре

гулюванні кризи під час помаранче

вої революції. А також розмовами
про членство України в Євросоюзі.
"Нічого неможливого для України
немає", — сказав в інтерв'ю агентст

ву "Рейтер" Солана після обіду. 

За матеріалами електронного
видання "Українська правда"
http://www.pravda.com.ua/

До Ющенка в гості прибув 
верховний європеєць Хав'єр Солана. 
Він не мав змоги бути присутнім 
на інавгурації Президента Ющенка 
26 січня, тому заїхав до Києва за два дні
до урочистостей. Майбутній президент
приймав Солану прямо у себе в квартирі.

Ф
от

о 
А
Р

  
 

ªâðîïåéñüêèé Ñî-
þç âèïóñòèâ áåçêî-
øòîâíèé êîìïàêò-
äèñê "Ïðèâàòíèé
Ä³ëîâèé Ðîçâèòîê

— Óðîæàé Çíàíü, 2004" 
Â³äêðèòèé äîñòóï äî çíàíü —

ïåðåäóìîâà äëÿ ðîçâèòêó é ïðîñó-
âàííÿ äî ñòàá³ëüíîñò³ é äåìîêðàò³¿ â
ñóñï³ëüñòâ³. 

ªÑ äîïîì³ã ó ñòâîðåíí³ é âèïóñêó
êîìïàêò-äèñêó, ùî ì³ñòèòü îñíîâè
çíàíü ïî ìåíåäæìåíòó, ìàðêåòèíãó,
íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè é ïðèêëàäè.
100.000 êîï³é öüîãî äèñêà áóäóòü
ðîçäàí³ áåçêîøòîâíî âñ³ì áàæàþ÷èì.

Êîìïàêò-äèñê, íàçâàíèé ""ÓÓððîîææààéé
ÇÇííààííüü"", âì³ùóº âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü

â³äîìîñòåé ïî äàí³é òåì³ é º âíåñêîì
ñîòåíü åêñïåðò³â ó ðîçâèòîê äåìîêðà-
ò³¿ òà  ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè â Óêðà¿í³.

Îñü ÷àñòèíà â³äîìîñòåé, ÿê³ º íà
öüîìó CD-ROM: 

Ìàðêåòèíã ³ Ïðîäàæ³, íà-
â÷àëüí³ ìàòåð³àëè
Ô³íàíñîâ³ é áóõãàëòåðñüê³ íà-
â÷àëüí³ ìàòåð³àëè
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó á³çíåñó
Îñíîâè êåðóâàííÿ ï³äïðèºì-
ñòâîì, éîãî ä³àãíîñòèêè. 
Äîïîìîãà äëÿ âèçíà÷åííÿ íî-
âèõ ä³ëîâèõ ìîæëèâîñòåé
ßê ïðîâîäèòè åôåêòèâí³ äî-
ñë³äæåííÿ ïàðòíåðà, ³ ³í.

Öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå ö³êàâà ìåíå-
äæåðàì ï³äïðèºìñòâ, ä³ëîâèì êîí-

СОЛАНА ЗАВІТАВ НА
КВАРТИРУ ДО ЮЩЕНКА

ÇÍÀÍÍß ÄËß Á³ÇÍÅÑÓ
Ф

от
о 

А
Р

  
 

ñóëüòàíòàì, âèêëàäà÷àì, ñòóäåíòàì
á³çíåñó é óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ óñ³ì
çàö³êàâëåíèì îñîáàì â Óêðà¿í³.

Ö³ëü, ùî ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ
äàíèé ïðîåêò — äîïîìîãòè êîìåðö³é-
íî óñï³øíèì óêðà¿íñüêèì ï³äïðèºì-
ñòâàì óäîñêîíàëèòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü ³
êîíêóðåíòíîçäàòí³ñòü. Óâàãà áóëà çî-
ñåðåäæåíà íà ïîë³ïøåíí³ ðîáîòè ç
ïàðòíåðàìè, çá³ëüøåíí³ âàðòîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïðèñêîðåíí³ åêîíîì³÷íî-
ãî ðîñòó òà çì³öíåíí³ â ö³ëîìó ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðó â Óêðà¿í³. 

Çàìîâèòè äèñê ìîæíà íà ñàéò³
wwwwww..rreessttrruuccttuurriinngguukkrraaiinnee..kkiieevv..uuaa..
Äèñê ìîæíî òàêîæ îòðèìàòè ó Ïðåä-
ñòàâíèöòâ³ ªC â Óêðà¿í³. 

Çàÿâêè çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ:
pprreessss@@ddeelluukkrr..cceecc..eeuu..iinntt ÷è ïî
òåë. ((004444))  446622––0000––1100.
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«С
ьогодні Євросоюз відкрив
свої двері для Туреччини»,
— так прокоментував рі


шення глав держав і урядів країн

членів ЄС відразу ж після ухвалення
Президент Єврокомісії Жозе Барро

зу. Основні параметри його оголо

сив прем'єр
міністр головуючих в
союзі Нідерландів Ян Петер Балке

ненде. «Лідери 25 країн вирішили
сказати «так» початку переговорів
про вступ з Туреччиною, — заявив
він. — Це рішення ми ухвалили на
основі аналізу, зробленого Євро

пейською комісією... Метою пере

говорів є членство в ЄС. Переговори
матимуть відкриту кінцеву дату, що
означає відсутність гарантій щодо
результату. Ми також обговорили
що ми робитимемо, якщо перегово

ри не будуть успішними. Ми пого

дилися, що в цьому разі кандидат
на членство буде міцно залучений
до європейських структур». 

Умовою для початку перего

ворів ЄС висунув суттєві кроки у
напрямку визнання Туреччиною
Кіпру. І хоча Європейська Рада
відмовилася в цьому від жорстких
або ж імперативних формулювань,
проте обов'язковим названо поши

рення асоційованої угоди між ЄС та
Туреччиною від 1963 року на де

сять нових країн
членів ЄС, зокре

ма й Кіпр. Що, власне, буде виз

нанням Анкарою «де
факто»
грецько
кіпрського уряду.

Загалом, рішення глав держав
та урядів ЄС не стало сенсацією, і
навіть до певної міри несподіван

кою. Дух його цілком витримано в
руслі рекомендацій Європейської
комісії, оприлюднених нею ще на
початку жовтня, тобто, в руслі ком

промісної формули «Так, але...»
Початок переговорів з Туреччиною
підтримав і Європейський парла

мент. Хоча і серед глав держав і
урядів, і серед європарламентаріїв
єдності не було. 

Втім, досягнуті Європейською
Радою формулювання цілком мо

жуть задовольнити якщо й не всіх,
то більшість. Саме рішення про по


чаток переговорів є великим
успіхом Туреччини та її прибічників
у Євросоюзі: здійснилося те, чого
Анкара добивалася понад 40 років.
Противників може цілком влашту

вати відсутність гарантій щодо
вступу Туреччини до ЄС. 

До того ж, будь
яка країна
Євросоюзу може визначити своє

ставлення до вступу Туреччини
шляхом всенародного референду

му
 про проведення такого вже
оголосила Австрія. Зрештою, у разі
початку переговорного процесу 3
жовтня цього року, завершення
його в кращому разі не варто
очікувати за 10—15 років. Часу на
роздуми більш ніж досить. 

ТУРЕЧЧИНА ВСТУПАТИМЕ 
ЗА ФОРМУЛОЮ «ТАК, АЛЕ...»

Рішення Європейської Ради щодо початку переговорів
про вступ до Євросоюзу Туреччини поповнило список

надважливих рішень та подій, що мали місце в ЄС
минулого року. Поки що важко сказати, поставлено в

турецькому питанні крапку чи три крапки: з одного боку
стартова для переговорів дата 3 жовтня 2005 року

не є безумовною, з боку іншого — ЄС залишає
невизначеною дату завершення передвступного

процесу навіть у разі його початку.

Ç 1 ëþòîãî íàáóëà ÷èííîñò³ Óãîäà
ì³æ ªÑ ³ Õîðâàò³ºþ. Âîíà ñïðÿìî-

âàíà íà ñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³
òà çàáåçïå÷óº äîãîâ³ðíó ñòðóêòóðó
â³äíîñèí ì³æ ªÑ ³ Õîðâàò³ºþ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïåð³îäó äî ¿¿ âñòóïó â ÷ëå-
íè ªÑ.  

Óãîäà îõîïëþº ñôåðè ïîë³òè÷íîãî
ä³àëîãó, ðåã³îíàëüíîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà, ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³
äî 2007 äëÿ ³íäóñòð³àëüíèõ âèðîá³â ³

íàéá³ëüø âàæëèâèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ïðîäóêò³â. 

Äî íå¿ âõîäèòü òàêîæ ïîëîæåííÿ
ùîäî íàáëèæåííÿ õîðâàòñüêîãî çàêî-
íîäàâñòâà äî âèìîã ªÑ, âêëþ÷àþ÷è
çàêîíè â ñôåð³ êîíêóðåíö³¿, â îáëàñò³
çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³. Óãîäà ïåðåäáà÷àº âñåá³÷íå ñï³â-
ðîá³òíèöòâî ó âñ³õ íàïðÿìêàõ åêî-
íîì³êè é ïîë³òèêè, âêëþ÷àþ÷è ïðàâî-
ñóääÿ.

ÓÃÎÄÀ ÍÀÁËÈÆÀº ÕÎÐÂÀÒ³Þ ÄÎ ªÑ

Ì ³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè
ñòâîðþº åëåêòðîííó áàçó ïåðå-

êëàä³â íà óêðà¿íñüêó ìîâó àêò³â ºâðî-
ïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà.

Â ïåðøó ÷åðãó äî íå¿ ââîäÿòüñÿ äî-
êóìåíòè é ôîðìè ó ñôåðàõ, ÿê³ âèç-
íàí³ ïð³îðèòåòíèìè äëÿ àäàïòàö³¿ â³ò-
÷èçíÿíîãî çàêîíîäàâñòâà. Öå áëèçüêî
300 çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ³ç ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òðàíñïîðòó é
çâ'ÿçêó, îïîäàòêóâàííþ, îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, åíåðãåòèêè,

³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ñòàíäàðòè-
çàö³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿, ìèòíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ, áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì
ãðîøåé, áàíê³âñüêîãî ïðàâà, à òàêîæ
ç àãðàðíî¿ ïîë³òèêè.

В електронну базу вже внесено
близько 140 законів Європейського Со�
юзу. Їх переклади зроблені з метою ви�
явлення прогалин в українському зако�
нодавстві та для подальшої адаптації
його до норм ЄС. За кілька місяців ця
база даних буде мати адресу в Інтернеті.

ÓÑ² ÇÀÊÎÍÈ ªÂÐÎÏÈ — 
Â ÏÅÐÅÊËÀÄ² ÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÓ
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Ó ãðóäí³ â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç
äåðæàâíèé êîðäîí äëÿ àâòî-

ìîá³ëüíîãî ïîâ³äîìëåííÿ "Êðàêîâåöü
— Êîð÷åâà" íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³
"Äîðîõóñê-ßãîäèí" íà òåðèòîð³¿ Ïîëü-
ù³ â³äáóëîñÿ îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ êîí-
ñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â. 

ßê ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü
âçàºìîä³¿ ç³ ÇÌ² ³ çâ'ÿçê³â ³ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ Óãîäè ì³æ
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè é Óðÿäîì
Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ïðî
ñï³âðîá³òíèöòâî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ
êîíòðîëþ îñ³á ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
ùî ïåðåòèíàþòü óêðà¿íñüêî-ïîëüñü-
êèé äåðæàâíèé êîðäîí, áóâ ï³äïèñà-
íèé Ïðîòîêîë ïðî ñòâîðåííÿ êîíñóëü-
òàö³éíèõ ïóíêò³â ó âèçíà÷åíèõ ïóíê-
òàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí.

ÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÏÎËÜÑÜÊÎÌÓ
ÊÎÐÄÎÍ² Â²ÄÊÐÈËÈÑß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍ² ÏÓÍÊÒÈ 

Ï ³ä çàáîðîíó ï³äïàäàþòü òàêîæ äè-
çåëüí³ âàíòàæ³âêè ó â³ö³ 4 ðîê³â.

×îòèðè âåëèêèõ ì³ñòà â Ï³âäåííîìó
Ò³ðîë³ (Àâñòð³ÿ) Áðóíåê, Ìåðàí, Áîçåí
³ Áðèêñåí ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çàáîðî-
íèòè â çèìîâ³ ì³ñÿö³ ðóõ ïî ñâî¿õ âó-
ëèöÿõ íà ñòàðèõ àâòîìîá³ëÿõ. 

Çàáîðîíà íîñèòü öèêë³÷íèé õàðàê-
òåð ³ áóäå ä³ÿòè ïî áóäåííèì äíÿì
(âêëþ÷àþ÷è ñóáîòó ³ êð³ì ñâÿòêîâèõ
äí³â) ç 7 äî 9 ãîäèíè, ç 12 äî 14 ãîäè-
íè ³ ç 17 äî 19 ãîäèíè. Â³í âñòóïèâ ó
ä³þ 1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó ³ ïðîòðèâàº
äî 1 êâ³òíÿ 2005 ðîêó. Ñàìå â çèìîâ³
ì³ñÿö³ çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ ìàº

íàéá³ëüø íåãàòèâí³ íàñë³äêè, ââàæà-
þòü ò³ðîëüö³. 

Ó ïîçíà÷åíèé ïåð³îä íå äîçâî-
ëÿºòüñÿ ðóõ íà ëåãêîâèõ ìàøèíàõ ³
âàíòàæ³âêàõ ç áåíçèíîâèìè äâèãóíà-
ìè, âèãîòîâëåíèõ äî 31 ãðóäíÿ 1994
ðîêó ³ íà âàíòàæ³âêàõ âàãîþ á³ëüø
3,5 òîíí ³ç äèçåëüíèìè äâèãóíàìè,
çðîáëåíèõ äî 31 ãðóäíÿ 2000 ðîêó. Çà
ïîðóøåííÿ çàáîðîíè ïåðåäáà÷åíèé
øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 ºâðî, ùî áóäå ñòÿ-
ãóâàòèñÿ ç óñ³õ âîä³¿â, âêëþ÷àþ÷è
³íîçåìö³â, ùî ó ìàñîâ³é ê³ëüêîñò³
ïðèáóâàþòü â àëüï³éñüêó ðåñïóáë³êó
íà çèìîâó â³äïóñòêó.

ÀÂÑÒÐ²ÉÖ² ÇÀÁÎÐÎÍÈËÈ ÌÀØÈÍÈ 
Ó Â²Ö² 10 ÐÎÊ²Â 

ª âðîêîì³ñ³ÿ ñõâàëèëà çì³íè äî çà-
êîíîäàâñòâà ªÑ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ

Â³çîâî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè (Â²Ñ).
¯¿ áóäå ñêîìïîíîâàíî ÿê öåíòðàëüíó
áàçó äàíèõ, ñïîëó÷åíó ç íàö³îíàëüíè-
ìè áàçàìè. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ êîí-
ñóëüñòâ êðà¿í ªÑ òà ³íøèõ êîìïåòåíò-
íèõ ñòðóêòóð öå äàº ìîæëèâ³ñòü äî-
ñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòü
ïðîõà÷³ â³ç â ³íøèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, à
òàêîæ äî ð³øåíü, óõâàëåíèõ çà öèìè
ïðîõàííÿìè. 

"Â²Ñ ìàº äâ³ îñíîâí³ ö³ë³: çì³öíåí-
íÿ áåçïåêè êðà¿í ªÑ òà áîðîòüáè ç íå-
ëåãàëüíîþ ³ì³ãðàö³ºþ ÷åðåç ï³äòðèì-
êó ñï³ëüíî¿ â³çîâî¿ ïîë³òèêè ³ ïå-
ðåâ³ðêè ïðîõà÷³â â³ç", — çàÿâèâ â³öå-
ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿,
êîì³ñàð ç ïèòàíü þñòèö³¿, ñâîáîäè ³
áåçïåêè Ôðàíêî Ôðàòò³í³. 

Â³í íàãîëîñèâ, ùî íîâîââåäåííÿ
ìàþòü íà ìåò³ ñïðîñòèòè ïåðåñóâàí-
íÿ ó Øåíãåíñüêîìó â³çîâîìó ïðî-
ñòîð³ çàêîíîñëóõíÿíèõ ãðîìàäÿí ç
òðåò³õ êðà¿í. Òåïåð çàïðîïîíîâàí³
êîì³ñ³ºþ çì³íè ïîâèíí³ ñï³ëüíî çà-
òâåðäèòè ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò
òà Ðàäà ªÑ.

ªÑ: ÍÎÂÈÉ Ð²ÂÅÍÜ
ÎÁÌ²ÍÓ Â²ÇÎÂÎÞ
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ

Ì ³í³ñòðè òðàíñïîðòó êðà¿í-÷ëåí³â
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó óçãîäèëè

äàëåêîñÿæíó ñòðàòåã³þ ï³äâèùåííÿ
áåçïåêè íà äîðîãàõ. ¯¿ âò³ëåííÿ ìàº
ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî äî 2010 ðîêó
ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ òà ïîðàíåíèõ
âíàñë³äîê äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä áóäå çìåíøåíà â ªÑ âäâ³÷³.

Ñòðàòåã³ÿ ì³ñòèòü ³í³ö³àòèâè, çàñíî-
âàí³ íà ïåâíîìó ïðèìóñ³. Çîêðåìà, àâ-
òîâèðîáíèêàì ìîæå áóòè çàïðîïîíîâà-

íî âñòàíîâëþâàòè â ìàøèíè ïðèñòðî¿
àâòîìàòè÷íîãî êîíòðîëþ øâèäêîñò³,
ïîïåðåäæåííÿ ïðî ïåðåâèùåííÿ ¿¿ àáî
æ àâòîìàòè÷íîãî îáìåæåííÿ, ïðîòèàë-
êîãîëüí³ áëîêóâàëüíèêè òîùî. Òàêîæ
ñòðàõîâèì êîìïàí³ÿì ìîæå áóòè ðåêî-
ìåíäîâàíî çíàéòè øëÿõè äëÿ çàîõî÷åí-
íÿ áåçïå÷íîãî âîä³ííÿ é ñòèìóëþâàííÿ
âèêîðèñòàííÿ áåçïå÷íèõ àâòîìîá³ë³â. 

Âò³ì, ïðîãðàìè âò³ëåííÿ ö³º¿ ñòðà-
òåã³¿ â æèòòÿ ïîêè ùî íåìàº. 

ØËßÕÀÌ — ÁÅÇÏÅÊÓ! 

ª âðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ äîçâîëèëà îá-
ëàäíàòè àâòîìîá³ë³ äîðîæíüîþ

áåçïå÷íîþ òåõíîëîã³ºþ.
Ðàäàðè êîðîòêî¿ â³äñòàí³, ÿê³ ìî-

æóòü ïåðåäáà÷èòè íåáåçïåêó ç³òêíåí-
íÿ é àâòîìàòè÷íî çàñòîñóâàòè ãàëüìà
àâòîìîá³ëÿ, ïîâèíí³ áóòè äîñòóïí³ ó
ñåðåäèí³ 2005 ðîêó. Ïðî öå éäåòüñÿ â
ð³øåíí³, ïðèéíÿòîìó ªâðîïåéñüêîþ
Êîì³ñ³ºþ. Äëÿ ðîáîòè òàêèõ ðàäàð³â
âèä³ëÿºòüñÿ ïåâíà ðàä³î÷àñòîòà. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ, ùî çàâäÿêè çàñòîñóâàí-
íþ òàêèõ ðàäàð³â ÷èñëî æåðòâ äîðîæ-
íèõ ïîä³é äî 2010 ðîêó ñêîðîòèòüñÿ â
2 ðàçè. 

ÐÀÄÀÐÈ
ÀÍÒÈÇ²ÒÊÍÅÍÍß — 
ÍÀ ØËßÕÈ!

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ñõâàëèëà ïðî-
ãðàìó, ïîêëèêàíó äîïîìîãòè ì³ñ-

öåâèì áàíêàì òà êðåäèòíèì óñòàíî-
âàì ó ô³íàíñóâàíí³ ïîòðåá ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó. 36 ì³ëüéîí³â ºâðî
áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà çìåíøåííÿ
òðóäíîù³â ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó íà-
ñàìïåðåä ó êðà¿íàõ, ÿê³ ïðèºäíàëèñÿ
äî Ñîþçó 2005 ðîêó.

"Ç âëàñíîãî, ïîâ'ÿçàíîãî ç ðîçøè-
ðåííÿì ªÑ äîñâ³äó ÿ çíàþ, ùî ìàëîìó
á³çíåñó â íîâèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ îñîá-
ëèâî ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ñïðàâä³ áîðî-

òèñÿ, ùîá îòðèìàòè ô³íàíñóâàííÿ, —
çàçíà÷èâ â³öå-ïðåçèäåíò ªâðîïåéñü-
êî¿ Êîì³ñ³¿, êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ï³ä-
ïðèºìñòâ òà ³íäóñòð³¿ Ãþíòåð Ôåðõîé-
ãåí. — ² íàøà ³í³ö³àòèâà äîïîìîæå
ï³äïðèºìöÿì ñòâîðþâàòè é ðîçâèâàòè
ñâî¿ ï³äïðèºìñòâà, ìíîæèòè íîâ³ ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ". 

Çà ñòàòèñòèêîþ, ïîíàä 90% âñ³õ
ï³äïðèºìñòâ â ªÑ º ìàëèìè, ³ ñàìå òà-
êèé á³çíåñ ìàº ñïåöèô³÷í³ ô³íàíñîâ³
ïîòðåáè, êðåäèòè íà ÿê³ çäîáóòè äî-
ñèòü âàæêî.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÌÀËÎÌÓ Á²ÇÍÅÑÓ



Ï Ð Î Ã Ð À Ì È  ª Ñ  Â  Ó Ê Ð À ¯ Í ²

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №1, СІЧЕНЬ, 2005 21

П
редставництво Європейської Комі

сії в Україні, Молдові та Бєларусі в
рамках реалізації Інформаційної та
Комунікаційної програми Європей


ської Комісії запровадило ініціативу про

ведення інформаційних днів Європейсь

кого Союзу в районних школах України з
січня по травень 2005 року. Такі інфор

маційні дні є складовою щорічної інфор

маційної програми Представництва ЄК в
Україні, спрямованої на поширення
знань та інформації про Європейський
Союз серед населення України. 

Метою ініціативи є організація та
проведення заходів, спрямованих на ін

формування населення України, що про

живає у сільській місцевості, про ЄС, єв

ропейські цінності, перспективи відно

син ЄС та України, політики ЄС щодо Ук

раїни тощо. Вперше цільовою аудиторі

єю проекту виступають школярі сільсь


кої місцевості, та районних центрів вось

ми областей України: Дніпропетровської,
Полтавської, Київської, Житомирської,
Рівненської, Донецької, Тернопільської
та Івано
Франківської. 

Практична реалізація ініціативи пе

редбачає проведення інформаційних за

ходів у районних та сільських школах у
формі, обраній партнерами та школами
в області (уроки на тему "Що таке ЄС?",
вікторини, конкурси малюнків, європей

ського танцю тощо). Термін проведення
Інформаційних днів — квітень — поча

ток травня 2005 року.

Для реалізації ініціативи на місцях на
даному етапі необхідно: 

Поширення інформації про ініціативу
та форми її реалізації, а також залучення
до інформаційних заходів максимально
можливої кількості районних та сільсь

ких шкіл вищеназваних областей (до кін

ця лютого 2005 р.);

Створення переліку шкіл
учасниць
Інформаційних днів ЄС в Україні із визна

ченням заходів, що планується в них
провести в рамках Інформаційних днів
ЄС в Україні (до кінця лютого 2005 р.);

Підтримка тісних контактів з облас

ними та районними засобами масової
інформації та органами місцевої влади в
інтересах поширення інформації про за

ходи в рамках ініціативи (протягом
всього терміну реалізації ініціативи).

Організатори ініціативи надають не

обхідні методичні (сценарії та плани за

ходів) й рекламно
інформаційні матері

али (плакати, інформаційні листки), а та

кож готові до обговорення фінансування
можливих витрат на проведення заходів
у Вашій області.

Якщо вас зацікавила ця інформація і
Ви маєте бажання взяти участь у цій про

грамі, будь ласка, телефонуйте чи пи

шіть у Представництво ЄК в Україні до
пані Вікторії Давидової.

Тел..   +380 44 462-00-10
Факс. +380 44 462-09-20

e-mail: victoria.davydova@cec.eu.int

ЗНАННЯ ПРО ЄС У КОЖНУ  

П
ро це заявила Комісар
ЄС Марго Вальстром,
посилаючись на дані
опитування, проведено


го восени 2004 року. Відповід

но до результатів досліджен

ня, 81% усіх жителів ЄС задо

волені своїм нинішнім жит

тям, що на 2% більше, ніж на

весні цього року. "Громадяни
ЄС позитивно оцінюють свою
ситуацію, і більш оптимістичні
до майбутнього", — сказала
Комісар ЄС.

Вона відзначила також
зростання довіри європейців

до Євросоюзу, його ролі в гло

бальній політиці, а також до
Конституції Європи. "Це дуже
важливий стимул для забез

печення добробуту в ЄС", —
сказала пані  Вальстром.

Після приєднання в травні
2004 року до Євросоюзу де


сяти нових держав на 16% —
(до 53%) зросла кількість
європейців, що підтримують
розширення. Найбільш ак

тивно за це виступають поля

ки — 78%, а також 76% ли

товців, 75% словенців, 69%
словаків..

Серед старих країн ЄС за
прийом нових членів най

більш активно виступають
Іспанія — 67%, Греція — 62%
та Італія — 61%.

Менше підтримують роз

ширення багаті європейські
держави: Австрія — 28%, Ні


меччина — 36%, Люксембург
— 38% і Франція — 39%.

Самою головною пробле

мою в Євросоюзу залишаєть

ся безробіття — для 46% опи

таних.

Найбільшими євроентузи

астами є жителі Люксембургу
— 85%. Половина поляків
вважає членство в Євросоюзі
гарним, і тільки 8% — пога

ним.

У 25 країнах ЄС проживає
сьогодні близько 456 мільйо

нів чоловік, що складає 7%
населення Землі.

ЗАДОВОЛЕНІ ЖИТТЯМ
У Європейському Союзі зросла кількість людей,
задоволених своїм життям і перспективами об'єднання.
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Л
оранс Ширак, якій зараз уже
46 років, була багатообіцяю

чою студенткою медичного
інституту, і закінчивши його,

якийсь час працювала в паризькій
службі швидкої допомоги.  

Але з 15 років вона страждала
від важкої форми розладу режиму
харчування, вона кілька разів ле

жала в лікарні. 

Шістнадцять років тому, після
другої президентської кампанії, її
знов поклали до лікарні, причому
поширилися слухи, що вона вмерла. 

"Іноді погано бути знаменитим,
наприклад, коли зіштовхуєшся з
хворобами, — сказала Бернадетт
Ширак. — Коли доводиться бороти

ся з такими труднощами, хочеться
просто сховатися від чужих очей". 

Проблеми Лоранс продовжува

лися. У 1990
му році вона вистриб

нула з вікна своєї квартири на чет

вертому поверсі, намагаючись по

кінчити із собою. 

Доглядальниця, яку найняли
для цілодобового спостереження,
не змогла зупинити її, але Лоранс
вижила, в неї був зламаний куприк
і травми голови. 

З тих пір про неї мало що чули,
і мадам Ширак сказала тільки, що
завжди зберігає в серці надію на
видужання дочки. 

Бернадетт Ширак з 1994 року є
президентом благодійного товари

ства, ціль якого — створити най

більш сприятливі умови існування
в лікарнях для дітей і підлітків, щоб
вони могли там слухати і виконува

ти музику, займатися спортом. 

Вона погодилася розповісти
про свою дочку в програмі телека


нала France 3 "Усім не догодиш",
щоб одержати можливість повідо

мити про відкриття нової клініки
для підлітків "Будинок Соленн", за

снований на гроші її фонду. 

"Цим дітям не вистачає в житті
радості, сонячного світла," — гово

рить 71
літня Бернадетт Ширак. 

Вона говорить, що це зовсім не
ті умови, у яких іноді доводилося
проходити лікування її дочки, "за

мкненої за цегельними стінами в
спальні з одним малюсіньким
віконцем". Вона додає: "Саме тому
її мати хоче створити лікарні для
підлітків, що страждають від ано

рексії. На початку хвороби Лоранс
ми досліджували усю Францію,
іншу Європу й Америку, але скрізь
були закриті клініки, де дітей
відривалися від родини і друзів".
"Можна було дзвонити, щоб дові

дуватися про її стан, але з нею по

говорити нам не давали". 

В окремому інтерв'ю Бернадетт
Ширак сказала журналу Madame
Figaro: "Ми випробували всі методи
лікування, але вона кілька разів на

магалася покінчити із собою, і її
знову забирали в лікарню. Ми були
як у пустелі. Я б не хотіла, щоб
моїй родині довелося знову через
це пройти". 

Як пише газета Times, сімейст

во Шираків давно потрапило до
млина  чуток, спровокованих за

мовчуванням французькою пре

сою подробиць приватного життя
суспільних фігур. Завдяки цій тра

диції покійний президент Міттеран
ховав від громадськості свою поза

шлюбну дочку Маззарін Панжо,
доки вона не досягла повноліття. 

Мадам Ширак говорить, що
одержала тисячі листів зі співчут

тями в 1993 році, коли пройшла
чутка, що Лоранс померла. 

У 1993 році в родині Шираків від

булася інша трагедія, про яку в пресі
також мало писали. Через кілька
тижнів після того, як друга дочка
Шираків — Клод Ширак вийшла
заміж за політолога Пилипа Аберта,
він був знайдений у своїй квартирі
мертвим. За офіційною версією
смерть наступила в результаті при

родних причин, але у Франції гово

рять, що він покінчив із собою за до

помогою передозування наркотику. 

Машина слухів не зупиняється
у межах Франції. У Токіо ходять
чутки, що у Ширака є незаконнона

роджений син у Японії. Цей нічим
не підкріплений слух був виклика

ний частими приватними візитами
Шираку в Японію в 1990
х роках. 

З тих пір Ширак і його родина
стали більш відкритими для гро

мадськості. Під час виборчої кам

панії 2002 року Ширак знявся для
обкладинки журналу із сином
Клод, 8
літнім Мартіном. Батько
Мартіна — Тьери Рей, чемпіон з бо

ротьби. Вони з Клод розлучилися. 

Книга мадам Ширак, де вона на

тякає на позашлюбні зв'язки свого
чоловіка, була частиною передви

борної стратегії Ширака. Нещодавно
також Ширак визнав дійсними пові

домлення про 34
літню Ан Дао, жінку
з В'єтнаму, що родина Шираків не

офіційно вдочерила, коли та прибула
як біженка в Париж у 1979 році, коли
їй було 9 років. Вона кілька років про

жила в будинку Шираків, а тепер во

на заміжня, і в неї троє дітей. Усіх їх
кличуть на честь членів родини Ши

рак — Жак, Лоранс і Бернар. 

За матеріалами видання
Le Figaro

ТРАГЕДІЯ СІМ’Ї ФРАНЦУЗЬКОГО 
президента

Дружина президента Франції Жака Ширака порушила
30=річне мовчання і привселюдно розповіла про те, що її
дочка неодноразово намагалася покінчити із собою
через анорексію. "Мати, чия дитина хвора, мати, що не
може повернути здоров'я своїй хворій дитині завжди
почуває себе винуватою, — сказала Бернадетт Ширак у
виступі на французькому телебаченні, — І батько теж". 
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З
а словами пані Станишевсь

кої, на неї справили велике
враження революційні події
в Києві, зокрема масові циві


льні акції непокори проти фаль

сифікації виборів. На її думку, вони
підтвердили формування високої
демократичної культури в новому
українському суспільстві. 

Щороку Євросоюз надає зван

ня Європейської культурної столиці
двом містам. Звання Європейської
культурної столиці призиває міста
до активізації культурного життя,
насиченого різними заходами. При
цьому структури Європейського

Союзу надають значну фінансову
допомогу для їхньої організації. 

На даний момент такого звання
удостоїлися вже 28 міст. Зокрема,
у 2000 році 9 міст були, як виняток,
обрані одночасно. Після Роттерда

ма (Нідерланди) і Порто (Порту

галія) у 2001 році, Брюгге (Бельгія)
і Саламанки (Іспанія) у 2002, Граца
(Австрія) у 2003, культурними сто

лицями в 2004 році були Генуя
(Італія) і Лілль (Франція). У 2005
році столицею був обраний Корк
(Ірландія), а в 2006 році — Патрас
(Греція). 

Остаточне рішення про обран

ня культурної столиці Європи
2010 року прийме експертна
комісія, що складається з пред

ставників установ Європейського
Союзу. На думку пані Станишев

скої, у Києва є всі підстави, щоб
подати заявку на присвоєння йо

му цього почесного звання в 2010
році. Необхідні матеріали ук

раїнська сторона може подати на
розгляд Європейської комісії вже
цього року. Процедура розгляду
заявки установами Європейсько

го Союзу буде тривати 4 роки з
моменту подання. 

культурною столицею
стане

Â 2005 ðîö³ êóëüòóðíîþ
ñòîëèöåþ ªâðîïè áóëî

ïðîãîëîøåíî ì³ñòî Êîðê ó
Ðåñïóáë³ö³ ²ðëàíä³ÿ. 

Êîðê — íàéìåíøå ì³ñòî
ç òèõ, êîìó âèïàëà ÷åñòü
áóòè âèçíàíèì ñòîëèöåþ
ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè. Âî-
íî º äðóãèì ïî íàñåëåííþ
ì³ñòîì  ó Ðåñïóáë³ö³ ²ðëàí-
ä³ÿ, ç ÷èñåëüí³ñòþ 123 òèñÿ-
÷³ ÷îëîâ³ê. 

²äåÿ ªâðîïåéñüêî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñòîëèö³ áóëà ðîçðîá-
ëåíà ç ³í³ö³àòèâè àêòðèñè é
ãðîìàäñüêî¿  ä³ÿ÷êè Ìåë³íè
Ìåðêóð³. Ìåòà ö³º¿ àêö³¿ —
ïðîâîäèòè é ïðîïàãóâàòè
ïðèìèðåííÿ íàðîä³â ªâðî-
ïè. Ïðîåêò áóâ çàïî÷àòêî-
âàíèé Ðàäîþ ªâðîïè 13
÷åðâíÿ 1985 ðîêó. 

ÄÎ ÐÅ×² 

Висунути кандидатуру Києва на звання Європейської
культурної столиці 2010 року запропонувала депутат

Європарламенту і міжнародний спостерігач за
виборами Президента України Гражина

Станишевська. Про це вона повідомила на зустрічі в
столичній мерії з київським міським головою

Олександром Омельченко.

На думку київського мера
Олександра Омельченко, Київ змо

же гідно представити ЄС свою кан

дидатуру. Українська столиця вже
незабаром почне підготовку до
цього. Вона має досить великий
досвід проведення масштабних
культурних акцій, і зможе подати
на розгляд європейського журі ши

року і різноманітну культурну про

граму. До неї увійдуть як хорео

графічні, так і вокальні номери, ви

ступи творчих самодіяльних колек

тивів, різноманітні театральні по

становки тощо. 
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В
арто відзначити, що на голо

вний приз претендували та

кож фільми "Погане вихо

вання" (Bad Education, режи


сер Педро Альмодовар), "Таємниці
Віри Дрейк" (Vera Drake, Майк Лі),
"Море всередині" (Sea Inside, Оле

хандро Аменабар). 

Нагадаємо, що в лютому 2004
року фільм "Головою об стіну" був
нагороджений головним призом
Берлінського кінофестивалю. 

У фільмі розповідається про
історію кохання, героями якої є
діти турецьких імігрантів, що на

родилися в Німеччині. І він, і вона
живуть за всіма дозволеними бо

льовими межами: ріжуть бритвою
по власному тілу, врізаються на
четвертій швидкості в стіну бу

динку, плюють на умовності і
стійко сприймають удари долі, в
прямому і переносному значенні
слова. Випадкова зустріч героїв
обіцяє надію, дає шанс, перерос

тає в кохання. 

Живий класик іспанського кіне

матографу — режисер Педро Аль

модовар, що претендував відразу на
п'ять премій, не отримав жодної. І
це не дивлячись на величезний успіх
його картини "Погане виховання" як
у критиків, так і у широкої публіки.

Лише один раз режисер підняв

ся цього вечора на сцену, щоб ого

лосити ім'я своєї співвітчизниці,
володарки призу глядацьких сим

патій — Пенелопи Круз.

Акторка сказала: "За всю мою
кар'єру це — перша нагорода від
глядачів. Я її дуже ціную й дякую
режисерові фільму "Не рухайся",
який допоміг мені відчути роль і
зіграти її саме так!"

Найбільша кількість призів ви

пала на долю іншого іспанського
кінорежисера, Олехандро Аменаба

ра, який був удостоєний премії в
номінації за кращу режисерську ро

боту за фільм "У відкритому морі". 

Крім того, приз за кращу чолові

чу роль у цьому ж фільмі отримав
Хав`єр , що зіграв іспанського моря

ка Рамона Сампетро. Реальний про

тотип цього героя, що після кора

бельної аварії залишився повністю

паралізованим, показав дивну силу
духу. Він навчився писати на ком

п'ютері, натискуючи на клавіатуру
затисненою в роті паличкою, і напи

сав книгу на захист євтаназії. 

За фільм "У відкритому морі"
Аменабар вже отримав Срібний
приз кінофестивалю у Венеції, а
Бардем був визнаний кращим ак

тором на цьому ж фестивалі. 

Нагорода за кращу жіночу роль
випала Імельді Стаутон — акторці
фільму "Віра Дрейк"  британського
режисера Майкла Лі. Цей фільм
отримав Золоту медаль у Венеції, а
Імельда удостоїлася там такої ж на

городи в номінації "жіноча роль". 

Несподіванкою стало те, що
приз за кращий неєвропейський
фільм отримав китайський режи

сер Вон Карвай за роботу "2046",
що виборола нагороду критиків у
Каннах, хоча фаворитом вважався
"Фаренгейт 9/11" Майкла Мура. 

Приз за всю творчість було вру

чено іспанському кінорежисеру
Карлосу Саура, а за найбільший єв

ропейський внесок у світове кіно —
норвезькій кіноактрисі Лів Ульман. 

Що стосується майбутнього, то в
лютому відбудеться черговий Бер

лінський кінофестиваль "Золотий
ведмідь". Він відкриється прем'єрою
фільму відомого французького ре

жисера Режі Варньє "Людина лю

дині" (Man to Man) — історико
при

годницькою стрічкою з участю Джо

зефа Фіннеса і Крістін Скотт Томас. 

Цей фільм сумісного французь

ко
британського виробництва роз

повідає про пригоди групи антропо

логів у нетрях Африки. Вони шука

ють доказу споріднених зв'язків
людини й мавпи. Варнье отримав

КРАЩИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ФІЛЬМ 2004 РОКУ 

На урочистій церемонії вручення нагород
Європейської кіноакадемії в Барселоні був
названий кращий фільм Європи 2004 року.
Ним стала стрічка режисера Фатіха Акіна
"Головою об стіну" (Head On). 

Фатіх Акін —
турецький

режисер, що
працює в

Німеччині. 
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"Оскара" в 1993 році за фільм "Індо

китай" за участю Катрін Денев. Буде
також уперше показаний відрестав

рований фільм 1925 року, що став
кінокласикою. Це знаменитий "Бро

неносець Потьомкін" Сергія Ейзен

штейна, який, виявляється, всі ці
роки демонструвався в дуже по

шматованому вигляді, в порівнянні
з авторським варіантом. Тепер у
фільмі відновлено багато вирізаних
кадрів, у тому числі виступ рево

люціонера Льва Троцького, що були
заборонені цензурою в 1920
і роки. 

Одна з найвідоміших сцен цього
фільму відбувається в Одесі, де ко

ляска з дитиною котиться вниз по
нескінченних сходинках Потьом

кінських сходів, а навколо в паніці
біжать люди, рятуючись від сол

датів. Тепер, крім промови Троць

кого, були відновлені й купюри в
сцені на Потьомкінських сходах. 

Реставрація фільму проводи

лася при підтримці Британського
інституту кінематографії і Феде

рального кіноархіву Німеччини. 

Анатолій Лемиш

П
риблизно 32 мільйонів євро бу

ло витрачено минулого року Єв


росоюзом на підтримку 233 про

ектів у галузі культури, більшість з
яких орієнтована на збереження
культурної спадщини. Це лише час

тина великої програми ЄС Культу

ра—2000, участь у якій беруть 30
європейських країн і понад 850
структур. 

"Проекти, відібрані в рамках
програми Культура—2000, ще раз
ілюструють надзвичайне різнома


ніття європейських культур. Вони
гратимуть велику роль в розвитку
пан
європейського співробітництва
в галузі культури", — заявив
комісар ЄС з питань освіти, тренін

гів та культури й багатомовності Як
Фігель. Згадана програма завер

шується 2006 року, але ще у червні
2004 року Єврокомісія запропону

вала нову програму культурного
співробітництва на 2007—2013 ро

ки із загальним бюджетом понад
400 мільйонів євро.

ЄС СПРИЯЄ КУЛЬТУРНОМУ
СПІВРОБІТНИЦТВУ

3�8
лютого карнавали пройдуть
у Німеччині з головними

діючими особами Принцом, Селя

нином і Прекрасною Дівою. Діва
завершує карнавальну дію в так
званий Рожевий понеділок,
обдаровуючи юрбу по

дарунками і спосте

рігаючи за спален

ням ляльки
зими.

6—8 лютого
бельгійці будуть пе

реодягатися в
жіночі сукні, а жінки
наклеюють бороди та
вуса. Частина з них бу

де марширувати, інші —
танцювати на мітлах. У місті Бенше
ряджених закидають апельсинами,
а в Алсті — ріпчастою цибулею.

У Греції самий великий і яскра

вий карнавал пройде в Афінах 12—
16 лютого, і славиться він своїм де

мократизмом і еклектикою. Тут

можна побачити ходу ряджених,
акробатів і клоунів, станцювати і
запальні грецькі танці, і самбу, і та

рантелу, послухати серенади, джаз
і народні пісні.

Самими запальними вважають

ся карнавали в Іспанії (3—9 люто

го; Кадис, Барселона, Мадрид, Ма

лага). У різних регіонах вони мають
свою специфіку: на півдні поши


рені перевдягання в одяги
протилежної статі, а на

півночі — перевдягання у
тварин.

Францію теж захлис

нуть карнавальні весе


лощі, але лише в Сан

Рафаелеві вони мають

свою ізюминку — тут 7—
13 лютого пройде фести

валь мімози.

Карнавал на Канарських
островах відомий перестрілками
яєць, а Венеціанський карнавал (28
січня — 8 лютого) — комедійними
спектаклями за участю тра

диційних масок — Панталоне, Бри

гелли та Арлекіна. Тема карнавалу
цього року — "Казанова". 

Í ³ìåöüêèé êîìïîçèòîð
Òîìàñ Á³ðë³íã íàïèñàâ

ìóçèêó äî òåêñòó Êîíñòèòó-
ö³¿ ÔÐÍ çà çàìîâëåííÿì
ì³ñòà Êàðëñðóå, ÿêå áåðå
ó÷àñòü â êîíêóðñ³ íà ïðè-
ñóäæåííÿ òèòóëó ªâðîïåé-
ñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñòîëèö³
2010 ðîêó. 

Êîìïîçèö³ÿ íàïèñàíà
äëÿ ôîðòåï³àíî ³ ñàêñîôîíà
³, çà ñëîâàìè àâòîðà, ïî
æàíðó çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³
ì³æ íîâîþ ìóçèêîþ ³ â³ëü-
íîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ ç åëå-
ìåíòàìè ïåðôîðìåíñà. 

Ç òåêñòó îñíîâíîãî çà-
êîíó êîìïîçèòîð óçÿâ ïà-
ñàæ, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî 19
îñíîâíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí
êðà¿íè. Ïðåì'ºðà â³äáóäåòü-
ñÿ 26 ëþòîãî â Êàðëñðóå.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²Þ
Í²ÌÅ××ÈÍÈ
ÒÅÏÅÐ
ÌÎÆÍÀ...
ÇÀÑÏ²ÂÀÒÈ 

ЛЮТИЙ — МІСЯЦЬ 
Карнавалів

Карнавальний місяць, 
що передує Великому посту 
і Великодню, стартує в Європі. 
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З
агальна допомога Євро

пейського Союзу (інди

відуальні внески країн

членів та кошти, виділе


ні Європейською Комісією) на
подолання наслідків азійської
катастрофи, спричиненої зем

летрусом і цунамі, становити

ме 1,5 млрд. євро. 

"Народи Європи залиша

ються з народами Азії в цій
важкій трагедії, — заявив
Президент Європейської Ко

місії Жозе Баррозу на спеці

альній конференції у Джа

карті. — Ми оплакуємо загиб


лих. Я також хотів би засвід

чити наші зобов'язання допо

могти вам у цей скорботний
час. Ми робитимемо все від
нас залежне, щоб ви залиши

ли цю трагедію позаду".

Під час зустрічі Жозе Бар

розу також оголосив, що крім
23 млн. євро допомоги, нада

них Єврокомісією вже в день
трагедії, Брюссель виділив ще
450 млн. євро, з яких 100 млн.
— на короткострокову гумані

тарну допомогу, а решту — на
довгострокові потреби реконс

трукції постраждалого регіону.

ЄС ВИДІЛЯЄ 1,5 МЛРД.
ЄВРО НА ПОДОЛАННЯ 
НАСЛІДКІВ ЦУНАМІ

Â èéøîâ ç äðóêó
ïðàêòè÷íèé ïîñ³-

áíèê äëÿ æóðíàë³ñò³â
"ªâðîïåéñüêèé ñîþç:
ïèøåìî, ðîçïîâ³äàº-
ìî, ïîêàçóºìî". Âè-
äàííÿ ñòàëî ìîæëè-
âèì çàâäÿêè ô³íàí-
ñîâ³é ï³äòðèìö³ Ïðåä-
ñòàâíèöòâà ªâðîïåé-
ñüêî¿ êîì³ñ³¿ â Óêðà¿-
í³ ³ ìàº íà ìåò³ äîïî-
ìîãòè ïðåäñòàâíèêàì ìåä³à â ðîáîò³ ç òåìàòèêîþ ªÑ.
Ó ïîñ³áíèêó — îçíàéîìëåííÿ ç ìîæëèâîñòÿìè ÿêíàé-
îïåðàòèâí³øîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ò³º¿ ÷è ³íøî¿
³íñòèòóö³¿, ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ùîäî ðîáîòè ç ïðåñ-
ñëóæáàìè ªÑ òà êîíòàêòí³ äàí³ ðå÷íèê³â ñòðóêòóð ªâ-
ðîñîþçó, îïèñ âåá-ñàéò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè
ïðè ðîáîò³ ç òåìàòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó òà ³íøå.
Ïîñ³áíèê ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Æóð-
íàë³ñòè ìîæóòü çàìîâèòè éîãî, íàä³ñëàâøè çàïèò ³ç
óêàçàííÿì ñâîº¿ ïîøòîâî¿ àäðåñè íà åëåêòðîííó àäðå-
ñó pprreessss@@ddeelluukkrr..cceecc..eeuu..iinntt  

Ó êðà¿íà é Ïîëüùà ïî-
äàëè â ÓªÔÀ çàÿâêó

íà ïðîâåäåííÿ ×åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ôóòáîëó
2012 ðîêó. Ó ñ³÷í³
Âàðøàâó â³äâ³äàëà
äåëåãàö³ÿ óêðà-
¿íñüêî¿ Ôåäå-
ðàö³¿, äå çóñòð³-
÷àëàñü ç ïîëü-
ñüêèìè êîëåãà-
ìè, ïðåäñòàâíè-
êàìè óðÿäó òà
ïàðëàìåíòó Ðåñïóá-
ë³êè Ïîëüùà äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ ñï³ëüíî¿ çàÿâêè íà
ó÷àñòü ó òåíäåð³ çà ïðàâî
ïðîâîäèòè ô³íàëüíó ÷àñ-
òèíó ªâðî—2012. 

Êåð³âíèê ãðóïè ðàä-
íèê³â ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà
Ïîëüù³ ßöåê Êëþ÷êîâñü-
êèé ³ ì³í³ñòð ñïîðòó Âàö-
ëàâ Â³ëü÷èíñüêèé â³äçíà-

÷èëè, ùî ïðîâåäåííÿ
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó º íå ò³ëüêè
ñïîðòèâíèì çàõîäîì, à
ìîæå äàòè ïîòóæíèé ïî-

øòîâõ ðîçâèòêó
âñüîãî ãîñïîäàð÷î-
ãî êîìïëåêñó îáîõ
êðà¿í. Òîìó ï³äò-
ðèìêà óðÿä³â º
âêðàé âàæëèâîþ. 

Â Óêðà¿í³ ïåâíà
ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà

âæå ïðîâåäåíà, ï³äïèñà-
íèé â³äïîâ³äíèé óêàç
Ïðåçèäåíòà é ïðèéíÿòà
ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â. Âèêîíàâ÷à äèðåê-
ö³ÿ ÔÔÓ äîïîâ³ëà ïîëü-
ñüêèì êîëåãàì ñâ³é ïðî-
åêò çàõîä³â ³ç ñï³ëüíî¿
ï³äãîòîâêè äî ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³ íà ïðàâî ïðîâå-
äåííÿ ªâðî—2012. 

ÓÊÐÀ¿ÍÀ Ç ÏÎËÜÙÅÞ
ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÒÜ ÍÀ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÷ÅÌÏ³ÎÍÀÒÓ

5
січня мільйони євро

пейських громадян
припинили свою робо

ту і дотримували тишу

3 хвилини на згадку про
жертви руйнівного азіатсько

го цунамі. Аеропорти, фон

дові біржі, школи, підприємс

тва і суспільний транспорт
зупинилися. Так люди Євро

пи виявляли солідарність з

тими, кого спіткала трагедія. 
Подібно до їх колег на всій

земній кулі, люди Європи по

казали, що біда торкається
кожного. В багатьох країнах
пройшли суспільні акції по
збору коштів приватних гро

мадян і організацій, які спону

кали їх уряди надати допомо

гу постраждалим країнам на
дуже високому рівні.  

ÂÈÄÀÍÎ
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ
ÏÎÑ²ÁÍÈÊ ÄËß
ÆÓÐÍÀË²ÑÒ²Â

Допомога Європейського Союзу надійшла швидко.
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