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Євросоюз допомагатиме Україні модернізувати
газотранспортну систему  (стор. 4–7) 

Під час підписання Спільної заяви з модернізації української ГТС. На передньому плані (зліва направо) — Президент Європейського інвестиційного банку 
Філіп Майштадт, прем'єр%міністр України Юлія Тимошенко, Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин і Європейської політики сусідства Беніта Ферреро%Вальднер,
Комісар ЄС  з питань енергетики Андріс Пієбалгс. За ним стоять Президент України Віктор Ющенко (ліворуч) і Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.



Євроклуби проводять майстерні з креативності та інновацій (стор. 10). На фото: Євроклуб «Life», що працює на базі ЗОШ № 8 м. Самбір Львівської області.

Донецький молодіжний дебатний центр провів презентацію проекту  «Всеукраїнські змагання з європейської інтеграції» (стор. 12). 



БЕРЕЗНЕВІ КВІТОЧКИ
Перший місяць весни виявився надзви�

чайно плідним для відносин України та Єв�
ропейського Союзу. Затвердження ініціативи
Східне партнерство й конференція з модер�
нізації української газотранспортної системи,
що завершилася ухваленням Спільної заяви —
і те, й інше може претендувати на звання
події не лише місяця, а й року.

Значимість обох підтверджує значний, ча�
сом надміру емоційний резонанс — особли�
во, що стосується модернізації української ГТС.
Проте емоції, безперечно, вщухнуть, а суть
залишиться. А головним фактом щодо обох
ініціатив є те, що і Східне партнерство, і
спільні плани з модернізації української ГТС
і реформування українського енергетичного

ринку — можуть значно наблизити Україну
до Союзу. 

Суттю Східного партнерства є розвиток двос�
торонніх відносин між Брюсселем і Києвом.
«Україна є тим учасником Східного партнерс�
тва, який традиційно був попереду інших — і
у своїх досягненнях, і у пропозиціях з боку
ЄС, — каже Комісар ЄС з питань зовнішніх зно�
син і Європейської політики сусідства Беніта
Ферреро�Вальднер. — Вона має всі можли�
вості отримувати вигоди від Східного партнерс�
тва — і щодо двостороннього виміру, і в ба�
гатосторонньому форматі. Але це вимагає
обов’язковості, послідовності й рішучості на всіх
рівнях». Комісар також наголосила на потре�
бі політичного консенсусу в країні, так само
як і Президент Єврокомісії Жозе Мануель Бар�

розу під час березневого візиту до Брюсселю
Президента України Віктора Ющенка.

З іншого боку, українські лідери в тому ж
таки Брюсселі наочно продемонстрували свою
здатність до єдності — в питанні співробіт�
ництва з Євросоюзом у модернізації української
газотранспортної системи. На конференції і Вік�
тор Ющенко, і прем’єр�міністр Юлія Тимошен�
ко показали, як завдяки злагодженим, спіль�
ним зусиллям можна досягати результату.

У будь�якому разі ухвалені у березні ініціа�
тиви й плани — це квіточки, які згодом мо�
жуть дати гарні плоди. Звісно, для цього за
ними потрібен буде постійний ретельний дог�
ляд. Попереду багато роботи, але належне її
виконання може принести чудові результати.
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ЄВРОСОЮЗ ДОПОМАГАТИМЕ МОДЕРНIЗУВАТИ
УКРАЇНСЬКУ ГАЗОТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ
У березні у Брюсселі відбулася Спільна міжнародна інвестиційна конференція «ЄС–Україна:
партнери із забезпечення газу до Європи». Участь у ній взяли Президент Єврокомісії Жозе
Мануель Баррозу, Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин і Європейської політики сусідства
Беніта ФеррероAВальднер та Комісар з питань енергетики Андріс Пієбалгс. 
Українську делегацію очолювали Президент України Віктор Ющенко та прем’єрAміністр 
Юлія Тимошенко. Загалом участь у форумі взяли близько 200 осіб.

ПIД ЧАС ПIДГОТОВКИ ДО НЕЇ ЄВРОКОМIСIЯ
ТА МIЖНАРОДНI ФIНАНСОВI ОРГАНIЗАЦIЇ ВИЗA
НАЧИЛИ НИЗКУ РЕФОРМ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ
ГАЗОВОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ Й ПОСИЛЕННЯ СТАA
БIЛЬНОСТI, НАДIЙНОСТI ТА ПРОЗОРОСТI ТРАНA
ЗИТНОЇ СИСТЕМИ, А ТАКОЖ ЗАЛУЧЕННЯ НЕA
ОБХIДНИХ IНВЕСТИЦIЙ. Вони включають прий�
няття необхідних положень нормативно�пра�
вового регулювання газового ринку ЄС і за�
безпечення незалежності газотранспортного
оператора України щодо його організаційно�
правової форми та прийняття рішень.

Згідно з дослідженнями програми Євро�
пейської Комісії з технічної допомоги INОGATE,
які вона провела у 2003–2007 роках, на
2009–2015 роки знадобиться 2,5 млрд євро
інвестицій для модернізації системи з метою
збереження її поточних експлуатаційних по�
тужностей. 

Нижче подаємо скорочені виступи на кон�
ференції Жозе Мануеля Баррозу та Беніти Фер�
реро�Вальднер, а також ухвалену за резуль�
татами форуму спільну заяву.

З ВИСТУПУ ПРЕЗИДЕНТА ЄВРОКОМІСІЇ
ЖОЗЕ МАНУЕЛЯ БАРРОЗУ

— Україна є ключовим стратегічним пар�
тнером, який відіграє надзвичайно важливу
регіональну роль. Ми дивимося на неї як на
флагмана в просуванні вперед такої важли�
вої для нас ініціативи Східне партнерство, і
більш загально — в підтримці й поширенні
європейських цінностей, які ми поділяємо.

Я також задоволений, що тут сьогодні
представлена Росія. Вона є ключовим енер�
гопостачальником і, звісно, партнером Єв�
ропейського Союзу і України в постачанні

газу, й буде залишатися таким багато нас�
тупних років.

Цінність тісних відносин ніколи не буває
такою однозначною, як під час труднощів.
Економічна й фінансова криза є реальністю для
всіх нас. Це зараз на порядку денному в Єв�
росоюзі, так само як і в Україні. 

Я хочу запевнити всіх вас, що в цій кри�
зі ми не забули про наших сусідів: ми гли�
боко стурбовані її впливом на українську еко�
номіку, і насамперед на життя українських гро�
мадян. Я знаю, що інші партнери України,
включаючи Міжнародний валютний фонд,
поділяють нашу стурбованість. Ми хочемо
допомогти усіма інструментами, які є в на�
шому розпорядженні.

Однак нам потрібна ваша допомога. Не
втручаючись у нагальні питання внутрішньої
політики, ми просимо політичних лідерів і клю�
чових інституцій єдиного підходу щодо фун�
даментальних економічних заходів, потріб�
них для подолання нинішньої економічної та
фінансової кризи, перед якою стоїть Україна.
Це буде дуже важливим.

Фінансова криза та економічний спад най�
більше хвилюють людей, та ми повинні ма�
ти на увазі два термінових, але довших у ча�
сі виклики — це енергетична безпека та клі�
матичні зміни.

Ця конференція сьогодні є ключовим
елементом в подоланні першого з них — а
саме імперативу в забезпеченні безпеки й на�
дійності потоку енергії через наш спільний
європейський континент, що є важливим
для нашого економічного і соціального доб�
робуту.

Українська газотранспортна система є од�
нією з життєво важливих енергетичних арте�
рій, які тримають європейське тіло функціо�
нуючим. Це було суттєвим багато років і за�
лишатиметься стратегічно важливим для ЄС,
України і Росії на наступні десятиліття.

Спільним інтересом для всіх нас є ефек�
тивне, надійне й прозоре функціонування цієї
мережі в майбутньому. Це система, яка пос�
тачає газ в 16 європейських країн, 12 з яких
є країни — члени Євросоюзу.
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Отже, хоча ми зробили певний прогрес
від часу підписання мною, Віктором Ющен�
ком і Тоні Блером Меморандуму про розу�
міння в енергетичному співробітництві у груд�
ні 2005 року — ми повинні робити більше.

Я дуже радий повідомити, що Єврокомі�
сія, уряд України і представники міжнарод�
них фінансових інституцій — Європейського
інвестиційного банку, ЄБРР і Світового бан�
ку — незабаром підпишуть спільну деклара�
цію, щоб разом рухатися вперед щодо клю�
чових завдань з реформування українського
газового сектору, щоб інтегрувати його до
європейського енергетичного ринку і модер�
нізувати українську газотранспортну систему.

З ВИСТУПУ КОМІСАРА ЄС З ПИТАНЬ
ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА БЕНІТИ 
ФЕРРЕРОAВАЛЬДНЕР 

— Сьогоднішня конференція є результатом
багаторічного плідного співробітництва між ЄС
і Україною у сфері енергетики. Я рада тому,
що в цій залі зібралися представники вироб�
ників енергоносіїв, транзитних країн і спожи�
вачів, міжнародних фінансових інституцій, при�
ватного сектору і країн — членів ЄС, і бага�
то друзів з�за меж Союзу.

Спочатку дозвольте нагадати про наші
сьогоднішні цілі.

Українська газотранспортна система забез�
печує важливий фізичний зв’язок між Украї�
ною, Росією та ЄС, що є надзвичайно важ�
ливим для енергетичної безпеки Союзу. Од�
нак ця інфраструктура зараз потребує мо�
дернізації.

Українська газотранспортна система є фун�
даментальною частиною європейської газо�
вої мережі. Фундаментальною, тому що газ,
який ми імпортуємо з Росії, є надзвичайно
важливою цеглиною в нашій енергетичній без�
пеці, а українська інфраструктура переправ�
ляє 80% цього російського експорту — 20%
всього газу, який споживає ЄС.

Широка громадськість зазвичай цю взає�
мозалежність не помічає. Доти, доки не тра�
питься криза. Події минулого січня залиши�
ли у програші всіх і зробили громадську
думку в ЄС нервовою щодо безпеки наших
газопостачань.

Ми не можемо дозволити, щоб наші гро�
мадяни постали перед скороченням поставок
пального посеред зими знову. Всі ми тут
сьогодні зацікавлені в тому, щоб Україна за�
безпечувала надійний та безпечний транзит�
ний шлях на наступні десятиліття.

Ми підтримуємо прийняте Україною спіль�
но з Росією рішення швидше рухатися до
європейських ринкових умов у своїх газо�
вих відносинах, у тому числі стосовно тари�
фів та транзитних зборів. Все це, на дода�

ток до десятирічного контракту, допоможе
гарантувати безпеку газопостачань, транзи�
ту та попиту.

Іншим важливим кроком є модернізація га�
зотранспортної системи. Вона дозволить точ�
ніше вимірювати обсяги газу, а відтак покра�
щити прозорість. Також уможливить вико�
ристання системи на її майже повну проек�
тну потужність, отже, виробники зможуть пос�
тачати більше газу. Україна може отримати
більше користі від транзиту, а ЄС отримає
більше газу. Це справді виграшно для всіх.

Однак цей процес має йти рука в руку зі
структурними реформами, щоб підтримува�
ти і внутрішнє газопостачання, і міжнарод�
ний транзит. Сьогоднішня конференція має
стати першим кроком у напрямку досягнен�
ня всіх цих цілей.

Головним тут є питання детальної техніч�
ної роботи для покращення функціонування
мережі. Іншим — структурні реформи, які пот�
рібно провести в українському енергетично�
му секторі. Це так само важливо, як і мо�
дернізація інфраструктури. Суттєвими для
створення необхідного для інвестицій кліма�
ту довіри є прозорість та ефективність. 

Зрештою, інвестиції. Україна, служби Єв�
рокомісії та міжнародні фінансові інституції
успішно провели переговори щодо спільної
декларації, яку буде підписано сьогодні піз�
ніше. Цей документ виписує рамки для залу�
чення необхідних інвестицій, що принесе пе�
реваги для всіх сторін.

Умови спільної декларації дозволять Ук�
раїні інтегрувати її газовий сектор у внутріш�

ній енергетичний ринок ЄС. Сподіваюся, що
вони також розчистять шлях для інвестицій
в українську інфраструктуру. Комісія гратиме
свою роль через забезпечення України тех�
нічною допомогою, якої вона потребує для ви�
конання зобов’язань.

Угода, яку ми підпишемо, є, звісно, ли�
ше початком. Після цієї конференції ми по�
винні усі рухатися вперед, щоб зробити
реальністю взяті на себе зобов’язання. Імп�
лементація є ключовою. Багато людей на�
полегливо працюватимуть — уряд і регу�
лятори, експерти з технічних, економічних,
безпекових та довкільних питань; операто�
ри з газового транзиту, відділ технічної ко�
ординації, який наглядатиме за модерніза�
цією та її фінансуванням. Виклики лише
починаються.

Однак ця конференція є надзвичайно важ�
ливим кроком у відновленні довіри й затвер�
дженні статусу України як надійного енерге�
тичного партнера. Ви не самі в подоланні
тих викликів, про які ми тут говоримо. Якщо
виконуватимете свою частину угоди, ми ви�
конуватимемо свою. 

Наша підтримка України повинна розгля�
датися в ширшому контексті наших відносин
у рамках нового Східного партнерства. Ми
намагаємося допомогти їй та іншим держа�
вам біля наших східних кордонів через цей
новий спосіб підтримки, в тому числі й у
сфері енергетики. Особливо я сподіваюся,
що Україна буде ключовим гравцем на бага�
тосторонній дорозі партнерства, де енергети�
ка буде головною темою. 
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СПIЛЬНА ЗАЯВА, 
УХВАЛЕНА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦIЇ 
З МОДЕРНIЗАЦIЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

СПIЛЬНА МIЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦIЯ ЄС–
УКРАЇНА ЩОДО МОДЕРНIЗАЦIЇ ГАЗОТРАНA
СПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Беручи до уваги положення Меморанду�
му про розуміння щодо співробітництва в енер�
гетичній сфері між Європейським Союзом та
Україною від 1 грудня 2005 року та спільної
заяви саміту ЄС–Україна, що відбувся 9 ве�
ресня 2008 року в Парижі, Сторони вітають
Спільну міжнародну конференцію ЄС–Украї�
на щодо модернізації газотранспортної системи
України, що відбулася сьогодні, 23 березня
2009 року, у Брюсселі;

Враховуючи намiри України щодо пос�
тупової iнтеграцiї до спiльного енергетич�
ного ринку Європейського Союзу, зокрема
шляхом набуття членства в Енергетичному
Спiвтовариствi, та готовностi ЄС сприяти у
цьому;

Визнаючи, що інституційна та законо�
давча адаптація України до законодавства
спільного енергетичного ринку Європейсько�
го Союзу обумовлює необхідність відповід�
ного політичного та фінансово�технічного
сприяння;

Беручи до уваги сталі партнерські відно�
сини між Україною та ЄС у питаннях транзи�
ту газу через територію України до ЄС;

Усвідомлюючи, що відповідні обсяги тран�
зиту газу через територію України в довго�
терміновій перспективі є необхідною умовою
забезпечення рентабельності інвестицій в га�
зотранспортну систему України;

Вітаючи готовність України надати пріо�
ритетне значення інвестиціям в газотран�
спортну систему України для забезпечення
надійного, прозорого та передбачуваного
транзиту природного газу до держав —

членів ЄС, а також з метою забезпечення
зростаючих потреб у його споживанні в
майбутньому;

Визнаючи важливість подальшого роз�
витку та модернізації газотранспортної
системи України як невід’ємної складової за�
гальноєвропейської енергетичної інфраструк�
тури, а також визнаючи той факт, що Укра�
їна є стратегічним партнером ЄС в газовому
секторі;

Враховуючи пропозицію України щодо по�
дальшого підвищення пропускної спромож�
ності газотранспортної системи України до рів�
ня 60 мільярдів кубічних метрів газу щоріч�
но, чого можна досягти за умови залучення
додаткових інвестицій;

Усвідомлюючи готовність сторін доклада�
ти зусилля з метою забезпечення оптималь�
ного використання газотранспортної системи
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1
Директива 2003/55/ЕС стосовно загальних правил для внутрішнього ринку газу. 

2
Регламент (ЄС) № 1775/2005 про умови доступу до систем транспортування природного газу.

України у середньо� та довгостроковій пер�
спективі, враховуючи комерційні практики;

Усвідомлюючи намір України приєднатися
до Енергетичного Співтовариства та, зокре�
ма, надати можливість закупівлі газу в Укра�
їні на її західному чи східному кордонах;

Визнаючи важливість реалізації положень
Директиви ЄС 2003/55/ЕС1;

Беручи до уваги та враховуючи роль га�
зотранспортної системи України в гарантуван�
ні енергетичної, економічної та політичної без�
пеки як України, так і ЄС, та поважаючи суве�
ренні права України, включаючи положення
законодавства України щодо державної влас�
ності на газотранспортну систему України

Сторони, що підписали дану Заяву, ві"
тають:

Інтерес, що висловили учасники конферен�
ції до підтримки і допомоги в модерніза�
ції і розвитку газотранспортної системи
України з метою забезпечення безперер�
вності, надійності, ефективності та прозо�
рості її роботи на наступні десятиліття;
Майстер�план модернізації газотранспор�
тної системи України, представлений в хо�
ді Конференції, включаючи визначення еко�
номічно обґрунтованих проектів, спрямо�
ваних на покращення її технічної ефек�
тивності та рівня впливу на навколишнє се�
редовище, запровадження сучасних тех�
нологій, а також, як наслідок — підви�
щення пропускної спроможності системи;
Готовність Уряду України до співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями
та реалізації Програми реформування га�
зового сектору 2010–2011 років, на ос�
нові положень законодавства ЄС, та від�
повідно до зобов’язань, що будуть по�
годжені в контексті Угоди про Асоціацію
між Україною та ЄС, та в контексті при�
єднання України до Договору Енергетич�
ного Співтовариства, а також відповідно
до зазначеного вище Меморандуму про по�
розуміння щодо співробітництва в енер�
гетичній сфері між ЄС та Україною від 1
грудня 2005 року.
Уряд України:

1. Забезпечить незалежність оператора га�
зотранспортної системи України, що сто�
сується його юридичної і організаційної
форми, процедур прийняття рішень та
складання бухгалтерської звітності, на�
давши оператору газотранспортної системи
можливість використовувати надходження
з доходів від транспортування газу трубоп�
роводами високого тиску, а також його
збереження, і дієвими можливостями що�
до підтримання фінансово сталого стано�
вища відповідно до Директиви ЄС

2003/55/ЕС, та зокрема — положень ста�
тей 7–10 і 17;

2. Забезпечить, відповідно до міжнародних
фінансових стандартів і практик, прозорість
та відкритість позичальника, призначено�
го для здійснення модернізації газотран�
спортної системи, з метою забезпечення
рівного та фактичного доступу до відпо�
відної фінансової та технічної інформації,
а також — контролю за використанням
коштів, призначених для модернізації ук�
раїнської газотранспортної системи;

3. Відповідно до Директиви ЄС 2003/55/ЕС,
та зокрема — положень ст. 8 і 9, доз�
волить оператору газотранспортної сис�
теми працювати на комерційних засадах
з метою реалізації планів комерційного
розвитку в довгостроковій перспективі (та
принаймні доки позики для здійснення
модернізації залишатимуться непогаше�
ними), а також забезпечення безпеки ос�
новних засобів;

4. Відповідно до Регламенту № 1775/20052,
і зокрема положень статей 3 і 6, забез�
печить формування тарифів на доступ
до мережі (зокрема на доступ до мере�
жі газопроводів високого тиску) з ура�
хуванням потреби забезпечення ціліс�
ності та вдосконалення системи, а та�
кож відображення дійсних понесених вит�
рат, включаючи належну дохідність інвес�
тицій, а також забезпечити оприлюднен�
ня оператором газотранспортної систе�
ми достатньо детальної інформації що�
до тарифних розрахунків, їх методології
та структури, і застосовування тарифів у
прозорий, об’єктивний та недискриміна�
ційний спосіб;

5. Відповідно до Директиви 2003/55/ЕС, і
зокрема статей 19 і 25, надаватиме тре�
тім сторонам доступ до сховищ на прозо�
рих комерційних умовах і під контролем
регуляторного органу;

6. Гарантуватиме дотримання позичальником,
призначеним для виконання модернізації
газотранспортної системи України, кра�
щих міжнародних правил проведення за�
купівель, а також найвищих стандартів
щодо охорони природи, управління, охо�
рони здоров’я та безпеки і соціального
захисту, зокрема тих, що містяться в зво�
ді законодавства ЄС, і еквівалентах між�
народно визнаних стандартів.

7. Розробить не пізніше кінця 2009 року
Програму реформування газового секто�
ру для реалізації заходів з реформуван�
ня газового сектору протягом 2010–2011
років, із визначенням часових рамок, що
відповідатимуть зобов’язанням, які будуть

введені в дію в контексті Угоди про Асо�
ціацію між ЄС та Україною та в контек�
сті приєднання України до Угоди Енерге�
тичного Співтовариства та співпадати�
муть із спільними цілями залучення інвес�
тицій.
Наступні кроки

а. Європейська Комісія, Уряд України та кре�
дитори співпрацюватимуть з метою ство�
рення в структурі НАК «Нафтогаз Украї�
ни» групи технічної координації, яка буде
відповідати за:
1. Розробку комплексного бізнес�плану

здійснення модернізаційних заходів на
базі майстер�плану Модернізації газот�
ранспортної системи України і подаль�
ших технічних пропозицій від Украї�
ни, що визначатиме графік і порядок
виконання робіт з метою забезпечен�
ня надійності, ефективності, а також
мінімізації можливих перебоїв в пос�
тавках газу до та через територію Ук�
раїни;

2. Здійснення нагляду за виконанням ро�
біт з модернізації газотранспортної сис�
теми України;

3. Сприяння в розробці заходів з фінан�
сування плану модернізації міжнарод�
ними і українськими кредиторами і мож�
ливими донорами.

б. Європейська Комісія і Міжнародні фінан�
сові організації (МФО) готові розглянути
питання щодо надання технічної допомо�
ги групі технічної координації.

в. Європейська Комісія розгляне можливість
надання допомоги Уряду України стосов�
но практичного реформування газового
сектору.

г. Сторони беруть до уваги, що після ство�
рення групи технічної координації, МФО
та кредитори розпочнуть експертну оцін�
ку проектів, визначених в майстер�плані
Модернізації газотранспортної системи Ук�
раїни.

д. Залежно від результатів цієї експертної
оцінки, Європейська Комісія може, в ра�
зі необхідності, надати підтримку в ме�
жах Інвестиційного інструменту програм
сусідства, або інших можливих джерел фі�
нансування, з метою сприяння в отри�
манні позик міжнародних фінансових ор�
ганізацій.

є. Інші партнери, що мають намір надати
гранти та позики для модернізації га�
зотранспортної системи України, запро�
шуються надавати групі технічної коор�
динації докладну інформацію про влас�
ну готовність і можливий рівень фінан�
сової участі. 
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У БРЮССЕЛI ВIКТОРА ЮЩЕНКА I ЮЛIЮ
ТИМОШЕНКО ЗАКЛИКАЛИ ДО ЄДНОСТI
18–19 березня, ще до конференції з модернізації української газотранспортної системи, 
у Брюсселі з робочими візитами побували Президент України Віктор Ющенко 
і прем’єрAміністр Юлія Тимошенко. Вони мали зустрічі з керівництвом ЄС 
та взяли участь у саміті Європейської народної партії.

ПIД ЧАС ЗУСТРIЧI З ВIКТОРОМ ЮЩЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОКОМIСIЇ
ЖОЗЕ МАНУЕЛЬ БАРРОЗУ ЗАКЛИКАВ ЙОГО ТА ЮЛIЮ ТИМОШЕНКО
ДО ЄДНОСТI. Керівник Єврокомісії висловив думку, що коли якась
країна стикається з такими труднощами, як нині Україна, то відпові�
дальністю всіх політиків є спільна робота на майбутнє. 

— Я одне і те ж саме говорю і пану Ющенку, і пані Тимошенко:
працюйте разом на благо України, — заявив він, зазначивши, що
президент, прем’єр і парламент повинні працювати злагоджено, а «осо�
бисті амбіції, які є природними, залишити осторонь».

Крім цього, Жозе Мануель Баррозу наголосив, що життєво необ�
хідним для України є співробітництво з Міжнародним валютним фон�
дом, зокрема виконання його рекомендацій для отримання кредиту.

За його словами, це має поліпшити інвестиційний клімат і збільшити
довіру до України, створити умови для підтримки її іншими міжна�
родними фінансовими інститутами. Водночас Президент Єврокомісії
підкреслив: не можна жити ілюзіями, що «яка�небудь фінансова інс�
титуція вирішить усі проблеми».

— У цілому Україна має план, як зреагувати на усі виклики, по�
роджені міжнародною економічною кризою, — заявив Віктор Ющен�
ко. Він нагадав, що держава зараз має позитивне торговельне саль�
до. Президент підкреслив, що крім МВФ Україна буде працювати з
Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконс�
трукції та розвитку та іншими фінансовими організаціями.

Віктор Ющенко погодився, що співробітництво з МВФ є одним із
компонентів виходу України з кризи. Він висловив сподівання, що уряд
і парламент найближчим часом виконають зобов’язання перед фондом.

І президент України, і прем’єр�міністр зустрілися у Брюсселі з Ви�
соким представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової
політики Хав’єром Соланою. На обох зустрічах сторони обговорили
ситуацію в Україні та її відносини з Євросоюзом. Хав’єр Солана вис�
ловив серйозну стурбованість станом справ у країні, що стала нас�
лідком значного впливу глобальної фінансової кризи та тривалих
ускладнень на внутрішньополітичній арені. Він закликав президента і
прем’єра діяти рішуче та швидко задля виконання умов отримання
кредиту від Міжнародного валютного фонду, а також працювати ра�
зом для порятунку від фінансової кризи. Хав’єр Солана повторив, що
ЄС залишається прихильним до Україні. Він наголосив, що виконан�
ня умов МВФ дуже важливе для того, щоб Союз був спроможним
надалі допомагати Україні рухатися в правильному напрямку.

Президент України Віктор Ющенко та прем’єр�міністр Юлія Тимо�
шенко також взяли участь у саміті Європейської народної партії, до
якої входять Народний союз «Наша Україна» і «Батьківщина». 

ВIЗЬМIТЬ УЧАСТЬ У СТВОРЕННI ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА
У своєму Повідомленні від 3 грудня 2008
року щодо Східного партнерства Європейська
Комісія запропонувала «підтримувати подаль�
ший розвиток Організацій громадянського
суспільства (ОГО)», а саме, «створити у рам�
ках Східного партнерства Форум громадян�
ського суспільства з метою розвитку кон�
тактів між ОГО та підтримки їх діалогу з
органами державної влади».

Після ухвалення Європейською Радою в бе�
резні Декларації щодо Східного партнерства
служби Європейської Комісії розпочали роз�
робку концепції, націленої на створення Фо�
руму громадянського суспільства у рамках цієї

ініціативи. На даному етапі вирішено, що йо�
го можна організувати у формі щорічних
конференцій, на яких будуть обговорювати�
ся відповідні питання, а результати роботи Фо�
руму враховуватимуться в подальшій роботі
багатосторонніх структур партнерства. 

Для забезпечення прозорості та об’єктив�
ності процесу створення Форуму, усі заці�
кавлені сторони запрошуються висловити
свою думку, відповівши на такі запитання:

1. Яким чином Форум громадянського сус�
пільства може сприяти досягненню цілей
Східного партнерства? 

2. Яким чином має обумовлюватися участь
у роботі Форуму? 

3. На які структури повинен ділитися Фо�
рум? Яким чином він буде взаємодіяти з ін�
шими структурами Східного партнерства
(платформами, комітетами тощо)?

4. Яку роль повинна взяти на себе Євро�
пейська Комісія при формуванні проекту Фо�
руму та його роботи? 

Висловити свою думку та відправити пові�
домлення можна за електронною адресою:

RELEX"D1"EaP"Civil"Scoety"Forum@ec.euro"
pa.eu до 25 квітня 2009 року.
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ВIДБУВСЯ ТРЕТIЙ СПОЖИВЧИЙ ФОРУМ
У березнi спiльний проект ЄС і ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» провів
третій міжнародний Споживчий форум, присвячений Всесвітньому дню захисту прав споживачів. 

РОЗПОЧАТО ПРОЕКТ ЗІ ЗМIЦНЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ФIНАНСОВОГО СЕКТОРУ
Європейський Союз та Міністерство фінансів України розпочали проект «Зміцнення сектору
фінансових послуг України». Його загальна вартість — 2,7 млн євро.

МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є ЗМІЦНЕННЯ ФIНАНСОВОЇ
СТIЙКОСТI ВСIХ СЕКТОРIВ ФIНАНСОВИХ ПОСA
ЛУГ (БАНКIВ, НЕБАНКIВСЬКИХ ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ, ФОНДОВИХ БIРЖ) ЗА ДОПОМОГОЮ
НИЗКИ ЦIЛЕСПРЯМОВАНИХ ЗАХОДIВ ТА ДIЙ.
Передбачено координацію та підтримку ство�
рення національної стратегії розвитку збалан�
сованого сектору фінансових послуг; забез�
печення відповідності всіх учасників ринку
критеріям достатньої капіталізації та вдос�

коналення управління ризиками; започатку�
вання ефективного захисту споживачів й ін�
весторів, а також запровадження компенса�
ційних програм; покращення законодавчих,
регуляторних і наглядових функцій відпо�
відних установ і створення вдосконалених
структур управління; забезпечення винятко�
вої прозорості щодо реальних власників, рин�
кових операцій; звітності та відкритості ін�
формації.

Проект «Зміцнення сектору фінансових пос�
луг України» реалізується консорціумом у скла�
ді PLANET S.A., Греція, Emerging Markets Gro�
up (EMG), Бельгія, BME Bolsas y Mercados
Espanoles SA, Іспанія та ATC Consultants GmbH,
Австрія. Партнерами проекту є Національний
банк України, Державна комісія з регулюван�
ня ринків фінансових послуг України та Дер�
жавна комісія з цінних паперів та фондово�
го ринку. 

ТОРIК УЧАСНИКИ ФОРУМУ УКЛАЛИ МЕМОA
РАНДУМ, ПIДПИСАНТАМИ ЯКОГО СТАЛИ
НАЙАКТИВНIШI СПОЖИВЧI ОРГАНIЗАЦIЇ УКA
РАЇНИ. Це посприяло широкому соціальному
діалогу для подолання нагальних проблем у
сфері прав та інтересів споживачів та вирі�
шення споживчих спорів на місцях. А особ�
ливістю цьогорічного Споживчого форуму ста�
ли напрацьовані під час секцій та пленарних
засідань шляхи взаємодії між закладами ос�
віти та недержавними споживчими організа�
ціями. Таке партнерство впроваджуватиметь�

ся, зокрема, через проведення Всеукраїн�
ського конкурсу для школярів «Молодь тес�
тує якість» та «Зелене споживання», пілоту�
вання курсу для середньої школи «Основи спо�
живчих знань» та інформаційного обміну між
споживчими організаціями та центрами під�
вищення кваліфікації викладачів. Обидві ці
ініціативи координує та підтримує Міністерс�
тво освіти і науки України.

— У Європі споживчий рух є надзвичай�
но сильним, — зазначив у своєму виступі на
форумі керівник відділу політики, преси та

інформації Представництва Єврокомісії в Ук�
раїні Дірк Шюбель. — Це виражається у пос�
тійному вдосконаленні споживчого законодавс�
тва, доповненні вже існуючих споживчих ди�
ректив та взаємодії між споживчими органі�
заціями Європейського Союзу.

Також на форумі із залученням експертів
з Всесвітньої конфедерації споживчих об’єд�
нань та німецького Інституту порівняльних спо�
живчих експертиз Штіфтунг Варентест обго�
ворювалися правові споживчі питання — ме�
діація та позасудове вирішення споживчих спо�
рів, інформаційні кампанії в інтересах спо�
живачів, незалежне тестування та інші на�
гальні споживчі питання. 

Наприкінці форуму відбулася церемонія на�
городження переможців конкурсу зі спожив�
чої журналістики «Права для людей», який
проходив в Україні вперше. Його організато�
рами виступили проект «Спільнота спожива�
чів та громадські об’єднання» та Інститут ма�
сової інформації. Метою було покращити
висвітлення в українських ЗМІ питань якості
товарів, робіт та послуг, прав споживачів та
їх захисту, посприяти донесенню повної та
об’єктивної інформації з цих питань та збіль�
шити обізнаність громадян щодо якісного та
безпечного споживання. На конкурс надій�
шли роботи від понад 130 журналістів. Пере�
можців визначали за категоріями — телеба�
чення, преса, інтернет, радіо. Їх нагородили
поїздкою на стажування до інституту Штіф�
тунг Варентест. 
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ПРОЕКТ ЄС ДОПОМАГАЄ ПРОВОДИТИ
МАЙСТЕРНI КРЕАТИВНОСТI ТА IННОВАЦIЙ
У рамках проекту ЄС «Підтримка мережі Євроклубів України» в 2009 році в Україні
відзначається Європейський рік креативності та інновацій. У січні він був урочисто відкритий
на Дніпропетровщині, де пройшла перша творча майстерня для учасників Євроклубів. 
Після цього в більшості областей України місцеві мережі Євроклубів організували 
та провели власні майстерні креативності та інновацій. 

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ДЛЯ МОЛОДI — ЦЕ ОДНОЧАСНО I ТРЕНIНГ З
РОЗВИТКУ НАВИЧОК НЕСТАНДАРТНОГО МИСЛЕННЯ, I МIСЦЕ ГЕНЕРАA
ЦIЇ НОВАТОРСЬКИХ IДЕЙ, ЩО МАЮТЬ ЗМIНИТИ ЖИТТЯ НАЙМЕНШИХ
ГРОМАД I ЦIЛОЇ КРАЇНИ НА КРАЩЕ. Саме кориснiстю своїх дій для
суспільства переймаються молодіжні Євроклуби, які вже друге десяA
тиліття активно розвиваються в Україні.

Участь у першій творчій майстерні в Україні взяли члени Євроклу�
бів з різних куточків країни — активні учасники проекту «Підтримка
мережі Євроклубів України», що реалізує Українська асоціація євро�
пейських студій за підтримки Представництва Єврокомісії в Україні.
Проект спрямований на подальший розвиток спроможності Євроклу�
бів, підтримку їх мережевої діяльності, а також на залучення вітчиз�

няної молоді до важливих європейських ініціатив, таких як Європей�
ський рік креативності та інновацій.

Команда проекту складається з молодих людей, що представля�
ють Євроклуби різних областей України. Вона розробила модель тре�
нінгу�майстерні з використанням цілого набору інструментів з роз�
витку творчого потенціалу. Ось деякі приклади застосування цих нап�
рацювань.

Першу регіональну майстерню креативності та інновацій провів у
січні для членів шкільного Євроклубу Донецької ЗОШ № 68 облас�
ний Євроклуб. Вона тривала 4,5 години, проходила за зразком націо�
нальної майстерні, але відрізнялася від останньої відсутністю впливу
дорослих на процес творчості дітей. За оцінкою учасників, завдяки
майстерні вони вперше зрозуміли, що мають активніше впливати на
планування та реалізацію проектів Євроклубу, хоча до цього момен�
ту вважали це відповідальністю його опікунів. Керівництво Євроклу�
бу висловило бажання впроваджувати тренінгові технології в навчан�
ня і діяльність.

Елементи творчої майстерні були інтегровані в програму регіо�
нальної Школи європейської інтеграції, що проходила в м. Сєвєродо�
нецьк Луганської області 28–31 січня за участі понад 40 викладачів
з Луганської, Сумської та Харківської областей. Школа була організо�
вана Бізнес�клубом «Європейський вибір», що активно розвиває ре�
гіональну мережу Євроклубів. 

Тема інновацій була центральною на фестивалі учнівських проек�
тів економічного та соціального розвитку міста Новограда�Волин�
ського «Як стати мером», що проходив 5 лютого. 

На Вінниччині піонерами розвитку творчості та інновацій стали
учасники Євроклубу «Євротур», які провели серію творчих майсте�
рень для Євроклубів спочатку власної Турбівської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів № 2, а згодом — на базі відділу освіти Липо�
вецької РДА, де темою було учнівське самоврядування. За словами
опікуна «Євротуру» Інни Косач, розвивати творче мислення у дітей,
вчити відстоювати свою думку, знаходити компроміс у будь�яких си�
туаціях завжди були пріоритетом в діяльності Євроклубу. Атмосфера
творчої майстерні дозволила учасникам обмінятися досвідом і засво�
їти нові навички. Кращий досвід презентувала Остапчук Юлія — лі�
дер учнівського самоврядування Староприлуцької загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів — учасниця Всеукраїнського збору лідерів учнів�
ського врядування. 

Завдяки методичній підтримці проекту до відзначення Року креа�
тивності та інновацій на Луганщині активно долучились обласні Цен�
три європейської інформації (ЦЄІ), мережа яких діє на базі централь�
них бібліотек за підтримки МФ «Відродження». Так, команда тренерів
Луганського ЦЄІ в лютому організувала і провела творчу майстерню
для Євроклубів м. Антрацит, а згодом — інші майстерні для різних
навчальних закладів області. Цим довели простоту використання «на�
бору інструментів», розробленого в рамках проекту, бо, на відміну від
попередників, вони не були учасниками національної майстерні. 

Євроклубівці «United Hearts» школи"гімназії № 2 м. Вінниці
створюють під час творчої майстерні «Європейське дерево
креативності та інновацій» 



На Херсонщині, на базі Південноукраїнського регіонального інсти�
туту післядипломної освіти педагогічних кадрів, місцева громадська
організація «Молодіжний центр регіонального розвитку» організувала
і успішно провела майстерню педагогічних інновацій в роботі Єврок�
лубів області в рамках проекту «Знання про Європу: молодь як іні�
ціатор змін».

Цікавими були проведені майстерні у Черкаській спеціалізованій
школі І–ІІІ ступенів № 17 (Асоційована школа ЮНЕСКО), на базі
якої діє Євроклуб «Єдність»; клуби Полтавщини на майстерню зап�
росив Євроклуб Кременчуцького державного політехнічного універ�
ситету ім. Михайла Остроградського, який поєднав кіномистецтво
та проектну діяльність молоді задля євроінтеграції; в Кіровограді
на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32
за допомогою Євроклубу «Friendship» була проведена «Майстерня
креативності», практичним результатом якої стала розробка брошу�
ри для молоді Об’єднаної Європи; у Криму Центр регіонального
розвитку «Топ К’ая» з Бахчисараю провів тренінг «Європейські

уроки. Методика створення Євроклубів», що відбувся у поселенні
Ходжа�Сала Бахчисарайського району біля підніжжя мальовничої
гори Мангуп. 

І подібних прикладів ще чимало. Інформація про інші творчі май�
стерні, що вже пройшли або будуть проводитись Євроклубами в
рамках Європейського року креативності та інновацій, «набір інстру�
ментів» та інші методичні матеріали доступні на сайті проекту: 
www.innovate.at.ua. Інформація про проект також поширюється через
розсилку Української мережі Євроклубів. Для підписки на розсилку
необхідно написати електронне повідомлення з темою «підписка» і
вашими контактними даними на е�пошту: euroclub.org.ua@gmail.com.
А більше інформації про проект можна отримати від його керівника
Сергія Штукаріна (УАЄС), за телефоном: +38 (050) 917 26 11, або 
е�поштою: euroclub.org.ua@gmail.com. За додатковою інформацією мож�
на звертатись до Станіслава Топольницького, радника з питань пре�
си та інформації Представництва Єврокомісії в Україні, телефон: 
+38 (044) 390 8010, е�пошта: delegation"ukraine"press@ec.europa.eu. 
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КИЇВСЬКIЙ МОЛОДI РОЗПОВIЛИ 
ПРО ЄВРОКЛУБИ У Києві в Українському домі в рамках фінансованого
Євросоюзом проекту «Нашого Радіо» «Європа в серцях українців» відбулася зустріч
представників Євроклубів зі студентською молоддю столиці. Говорили про мету та форми
діяльності Євроклубів у сучасному інтерактивному форматі.

ЗОКРЕМА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ ЄС «ПIДA
ТРИМКА МЕРЕЖI ЄВРОКЛУБIВ УКРАЇНИ» СЕРA
ГIЙ ШТУКАРIН (ЙОГО ВИСТУП НА ФОТО) РОЗA
ПОВIВ, ЩО ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ЄВРОКЛУБIВ
Є ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДI ДО РЕАЛIЗАЦIЇ ЄВA
РОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ, ВТIЛЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТIВ МОЛОДIЖНОЇ
ПОЛIТИКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ
ЦIННОСТЕЙ I РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПIЛЬСТВА. Євроклуби здійснюють інфор�
мування молоді з питань євроінтеграції, ре�
алізують програми неформальної освіти,
спрямовані на поглиблення знань про єв�
ропейську інтеграцію, сприяють викладан�
ню європейських студій у навчальних зак�
ладах, активно залучаються до розвитку
місцевої та європейської молодіжної полі�
тики та виконують багато інших соціально�
важливих функцій. 

На форумі виступили також Координа�
тор з питань інформування та зв’язків з
громадськістю Представництва Європейської
Комісії в Україні Метью Грін, голова прав�
ління Євроклубу «Право і Захист» Володи�
мир Брущенко, Координатор Євроклубу
«Об’єднані серця» Юлія Грига, Координатор
Євроклубу Кременчуцького державного по�
літехнічного університету «Європейський
клуб» Олег Овчаренко. Для учасників зус�
трічі Євроклуби підготували презентації та ін�
терактивні ігри, спрямовані на знання істо�

рії розвитку Євросоюзу. Обговорювали також
питання розвитку діяльності Євроклубів в

Україні, проекти, що ними реалізуються, пе�
реваги членства в Євроклубах.
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ТРИВАЄ ПРОГРАМА З УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
У березні розпочалася навчальна програма «Twinning англійською/професійні уміння». 
Вона організована проектом «Впровадження інструменту Twinning в Україні» (ITO) спільно 
з Адміністративним офісом програми Twinning при Головдержслужбі. 

ВIДБУДУТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКI ШКIЛЬНI 
ЗМАГАННЯ З ЄВРОIНТЕГРАЦIЇ Наприкінці березня в Донецьку
відбулася презентація проекту «Всеукраїнське змагання з європейської інтеграції», який
реалізує Донецький молодіжний дебатний центр. У ній взяли участь керівник відділу
політики, преси та інформації Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель,
виконавчий директор Донецького молодіжного дебатного центру Валентина Дьомкіна та
координатор проектів цієї громадської організації Андрій Донець.

МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є ПIДВИЩЕННЯ РIВНЯ ОБIЗA
НАНОСТI УКРАЇНЦIВ ПРО ВIДНОСИНИ МIЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Зок�
рема про програми фінансової та технічної
допомоги, а також про можливості, що від�
криваються для української молоді завдяки
цим програмам. 

Проект передбачає проведення всеукраїн�
ського змагання серед школярів загальноос�
вітніх шкіл, яке відбуватиметься в два ета�
пи. Перший розпочинається навесні 2009
року і відбуватиметься в мережі Інтернет, де
учасники пройдуть тестування. Другий етап
заплановано на осінь в Києві. Участь в ньо�
му візьмуть команди, які наберуть найбіль�

шу кількість балів у своїй області за резуль�
татами тестування. На другому етапі визна�
читься одна команда�переможець. Її учасни�
ки і поїдуть на «Європейські канікули» до
однієї з країн Європейського Союзу, де про�
тягом тижня матимуть можливість познайо�
митись з діяльністю організацій та установ,
які працюють в ЄС. 

Взяти участь в змаганні можуть учні у ві�
ці від 14 років з будь�якої загальноосвітньої
школи України. Команди мають складатися з
трьох учнів і одного вчителя. Для участі не�
обхідно зареєструватися на Інтернет�сайті
www.europanostra.info, та у призначений день
виконати завдання тесту. Переможців цього

етапу змагання в кожній області визначати�
ме комп’ютерна програма. 

— Я вражений тим бажанням, з яким
молоді українці прагнуть дізнатися якомо�
га більше про Європейський Союз. Під�
твердження цьому — мої зустрічі зі сту�
дентами, членами Євроклубів, під час яких
вони демонструють свої європейські спря�
мування, — заявив у своєму виступі Дірк
Шюбель. 

Проект реалізується за фінансової підтрим�
ки Європейського Союзу. Детальнішу інфор�
мацію можна дізнатися в Донецькому моло�
діжному дебатному центрі за тел.: (062) 385
98 39; 345 77 90. 

МЕТОЮ Є ПОКРАЩИТИ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙA
СЬКОЮ МОВОЮ. Цей курс є продовженням ми�
нулорічної програми, участь у якій взяли ке�
рівники і спеціалісти 14 українських міністерств
і відомств. Причому в 2009 році заявки по�
дали майже вдвічі більше державних орга�
нів — 24, запропонувавши 115 кандидатів.

Відібрані після тестування учасники 120�

годинної програми були розділені на три гру�
пи, відповідно до нижчого, середнього і ви�
щого рівнів володіння мовою. Заняття про�
водяться у неформальній атмосфері й спри�
яють не лише покращенню мовних навичок,
а й зміцненню командного духу й підвищен�
ню мотивації. Програма розширена завдяки
новій ініціативі проекту «ITO» та Адміністра�
тивного офісу програми Twinning «Навчаль�
ний клуб «Друзів Twinning в Україні». Під
час занять англійською мовою обговорюють�
ся такі теми як управління часом, ведення
переговорів, створення мереж тощо. Особли�
ва увага приділяється специфічній терміно�
логії Twinning, а також процедурам, прави�
лам і структурі Євросоюзу. 

Окрім цієї навчальної програми проект ЄС
«Впровадження інструменту Twinning в Украї�
ні» разом із Адміністративним офісом прог�
рами Twinning пропонує українським держав�

ним органам — бенефіціарам Twinning низку
інших форм і видів навчання. Це консультації
на прохання для учасників робочих груп про�
ектів Twinning та контактних осіб у приміщен�
нях органів�бенефіціарів або АОП/«ITO»; нав�
чальна програма «Twinning англійською/на�
вички міжособистісного спілкування» (в робо�
чий час) для членів робочих груп органів�бе�
нефіціарів у приміщенні державних установ; ре�
гулярні заняття для координаторів Twinning та
контактних осіб у приміщенні Головдержслуж�
би/АОП; «тренінги для тренерів», організовані
централізовано для співробітників АОП та чле�
нів робочих груп органів�бенефіціарів; занят�
тя з англійської для високопосадовців у при�
міщеннях органів�бенефіціарів; регулярні дво�
тижневі тематичні тренінги (по понеділках) у
рамках ініціативи «Друзі Twinning в Україні» у
приміщенні проекту «ITO». Детальніша інфор�
мація — на сайті http://twinning.com.ua. 



МЕТОЮ ФОРУМУ БУЛО НАЛАГОДИТИ ДIАЛОГ
I ПОРОЗУМIННЯ МIЖ РIЗНИМИ ЗАЦIКАВЛЕA
НИМИ СТОРОНАМИ ЩОДО ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАA
НИХ З ПРОВЕДЕННЯМ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В
УКРАЇНI. Зокрема, щодо структури судової сис�
теми, фукнціонування судових органів та суд�
дівського самоврядування, а також відбору,
навчання та притягнення суддів до дисциплі�
нарної відповідальності.

Дискусія під час конференції була над�
звичайно змістовною й різнобічною.

У своєму вітальному слові голова Верхов�
ного Суду України Василь Онопенко (на фото)
назвав три основні проблеми, що потребують
невідкладного вирішення. Це усвідомлення сус�
пільством і політиками ролі й місця суду як
найвищого арбітра у вирішенні суспільних
конфліктів, утвердження в Україні цілісної су�
дової системи, яка б функціонувала як єди�
ний правовий механізм, та проведення справ�
жньої судової реформи. Вирішення існуючих
проблем, на його думку, можливе за умови від�
повідального державницького підходу, який,
однак, проявляють не всі основні носії влади. 

Керівник першого відділу програм допомо�
ги Представництва Єврокомісії в Україні Мар�
тін Шідер наголосив, що дуже цінним в усіх
європейських країнах є співробітництво між
різними зацікавленими сторонами у вирішен�
ні пов’язаних із судочинством питань. Євро�
союз також сприяє в цьому низці країн, зок�

рема допомагає підвищити адміністративний
та професійний рівні в судочинстві. Мартін Ші�
дер наголосив, що для успішного співробіт�
ництва має бути вироблене чітке й консолі�
доване бачення українського керівництва та
політичних акторів. Воно повинно базуватися
на спільних європейських цінностях та від�
повідних стандартах.

Посол США Вільям Тейлор заявив, що
чесна, незалежна, прозора та ефективна су�
дова система є наріжним каменем демокра�
тичного суспільства, яке також сприяє еко�
номічному зростанню та інвестиціям. Тому важ�
ливо, щоб структура і організація судових

інституцій була чітко й ретельно виписана в
законодавстві, а також щоб були втілені на
практиці відповідні європейські стандарти.

Міністр юстиції України Микола Оніщук
зауважив, що стан справ в українській судо�
вій системі вимагає її термінового реформу�
вання. На його думку, судочинство швидки�
ми темпами втрачає найгловніше, заради чо�
го існує — рівень довіри суспільства.

— Слід терміново впроваджувати скоор�
диновані системні заходи, які врешті�решт доз�
волять поліпшити не лише процес відправлен�
ня правосуддя, але й саму систему вітчизня�
ного судочинства в цілому, — сказав він. 
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УКРАЇНСЬКЕ СУДОЧИНСТВО ПОТРЕБУЄ 
НЕВІДКЛАДНОГО РЕФОРМУВАННЯ У Києві відбулася
конференція «Судова реформа в Україні: пошук рішень у світлі європейських стандартів».
Організована вона була спільною програмою Європейського Союзу та Ради Європи
«Прозорість та ефективність судової системи України» та проектом USAID 
«Україна: верховенство права».

ПРОЙШОВ ІНФОРМАЦIЙНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАМИ ТЕМПУС 
У Києвi пройшов Інформаційний день програми Темпус. Організо�
вано його було Національним Темпус�офісом в тісній співпраці з
Представництвом Європейської Комісії в Україні, Міністерством ос�
віти та науки та Київським міським педагогічним університетом іме�
ні Б. Грінченка. 

Він надав можливості вищим навчальним закладам ознайомитися з
перспективами участі в другому конкурсі програми Темпус IV та
дізнатися про організаційно�технічні аспекти процесу відбору та
запровадження проектів. Присутнім також розповіли про результа�
ти участі українських вищих навчальних закладів у першому кон�
курсі програми та про інші програми у сфері вищої освіти, що фі�
нансуються ЄС і здійснюються в Україні. Зокрема, про Еразмус

Мундус ІІ та «Еразмус Мундус: вікно зовнішнього співробітництва».
Про останню розповіла керівник сектору освіти Представництва Єв�
рокомісії в Україні Віра Рибак. 

Програма Темпус IV розпочалася 2007 року і розрахована на період
до 2013�го. Її метою є формування області співробітництва у сфе�
рі вищої освіти та сприяння добровільній інтеграції систем вищої
освіти, зокрема для досягнення цілей Болонського процесу. Прог�
рама охоплює 26 країн�партнерів на Західних Балканах, у Східній
Європі та Центральній Азії, а також в Ізраїлі.

Детальнішу інформацію про програму можна знайти на сайті
http://ec.europa.eu/tempus.
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ОРГАНIЗОВАНО СЕМIНАР 
ДЛЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ 

МОРСЬКОГО РЕГIОНУ «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ ЩОA
ДО КОНВЕНЦIЇ ПРО ЗАХИСТ ЧОРНОГО МОРЯ ВIД ЗАБРУДНЕННЯ З ОГA
ЛЯДУ НА РЕГIОНАЛЬНУ ЗУСТРIЧ СТОРIН». 

Метою було обговорення та схвалення платформи неурядових ор�
ганізацій з Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини, України щодо
відновлення та захисту довкілля Чорного моря та ствердження ста�
лого розвитку прибережних територій в контексті імплементації Буха�
рестської конвенції та її документів, таких як Стратегічний план дій,
Протокол про захист морського середовища Чорного моря від заб�
руднення з наземних джерел. 

Участь у семінарі взяли понад 50 учасників з більш як 40 органі�
зацій, а також дипломати з Представництва Європейської Комісії в
Україні та Постійного секретаріату Чорноморської комісії в Стамбулі.
Вони обговорили виконання і перспективи перегляду Бухарестської
конвенції та інших ключових документів. Було підготовлено рекомен�
дації національним урядам причорноморських країн і заяву неурядо�
вих організацій до конференції сторін Бухарестської конвенції, яка
відбудеться 15–17 квітня в Болгарії. 

СТАРТУВАВ ПРОЕКТ, СПРЯМОВАНИЙ 
НА ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ НА СЕЛІ У Міністерстві аграрної 
політики України відбулося відкриття проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо членства
у СОТ та реалізації Європейської політики сусідства у сільськогосподарському секторі»,
фінансованого ЄС. Мета його полягає у сприянні тіснішій співпраці між Україною та Євросоюзом
і гармонізації українських стандартів з вимогами СОТ завдяки застосуванню секторального
підходу для вирішення проблем сільського господарства та розвитку сільських територій. 

УЧАСТЬ В ОФIЦIЙНОМУ ВIДКРИТТI ПРОЕКТУ ВЗЯЛИ ЗАСТУПНИК МIA
НIСТРА АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ ВАЛЕНТИНА ЗАВАЛЕВСЬКА, ВИA
КОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КОМIСIЇ В УКРАЇНI ДIРК ШЮБЕЛЬ, ЗАСТУПНИК МIНIСТРА ЕКОНОМIA
КИ УКРАЇНИ ВАЛЕРIЙ П’ЯТНИЦЬКИЙ, КЕРIВНИК ПРОЕКТУ БОГДАН ДРОЗA
ДОВСЬКИЙ, IНОЗЕМНI ЕКСПЕРТИ, ЯКI БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЙМАТИМУТЬA
СЯ РЕАЛIЗАЦIЄЮ ПРОЕКТУ В УКРАЇНI, А ТАКОЖ ПРЕДСТАВНИКИ ПIA
ЛОТНИХ ОБЛАСТЕЙ. 

Проект реалiзовуватиметься в декількох напрямках, а саме: без�
пека продуктів харчування, розвиток ринкової інфраструктури, розви�
ток сільської місцевості, а також зміцнення потенціалу Міністерства
аграрної політики України. 

Саме залучення української сторони до координування різними
компонентами проекту є його головною особливістю. Ще однією
характерною рисою проекту є застосування комбінованого підхо�
ду до вирішення проблем сільського господарства та розвитку
сільських територій завдяки матеріально�технічній підтримці. Зок�
рема, після завершення проекту Україна отримає сучасне облад�
нання для прогнозування врожаю (систему MARS) та устаткуван�
ня для ветеринарних лабораторій.

Проект розрахований на 38 місяців. Окремі його компоненти
будуть реалізовані у АР Крим, Черкаській, Одеській, Херсонській,
Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Загальна
вартість проекту складає 4,7 млн євро. 

ПРОЕКТ ЄС «СПIВПРАЦЯ ЩОДО ДОВКIЛЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ» ПРОВIВ У
КИЄВI МIЖНАРОДНИЙ СЕМIНАР НЕУРЯДОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ ЧОРНОA
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Агенція Розташування Агенція Розташування

Агенція Співтовариства з контролю 
за рибальством, CFCA

Віго, Іспанія Європейська залізнична агенція, ERA Валенсьєнн, Франція

Офіс Співтовариства з розмаїття рослин, CHVO Ангер, Франція Європейська тренінгова фундація, ETF Турін, Італія

Європейська агенція з безпеки та охорони
здоров'я на роботі, EU�OSHA

Більбао, Іспанія
Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку,
OHIM

Аліканте, Іспанія

Європейська агенція з менеджменту 
і операційного співробітництва на зовнішніх
кордонах (FRONTEX)

Варшава, Польща Центр перекладів інституцій ЄС, CdT Люксембург, Люксебург

Європейська агенція з авіаційної безпеки, EASA Кельн, Німеччина Європейська агенція з питань оборони, EDA Брюссель, Бельгія

Європейський центр з запобігання й контролю
за серцевими захворюваннями, ECDC

Cолна, Швеція Інститут ЄС з безпекових доліджень, ISS Париж, Франція

Європейський центр розвитку професійних
тренінгів, CEDEFOP

Салоніки, Греція Супутниковий центр ЄС, EUSC Мадрид, Іспанія

Європейська хімічна агенція, ECHA Гельсінки, Фінляндія Європейський поліцейський коледж, CEPOL Гемпшир, Велика Британія

Європейська агенція з довкілля, EEA Копенгаген, Данія Європейський поліцейський офіс, EUROPOL Гаага, Нідерланди

Європейська агенція з продуктової безпеки,
EFSA

Парма, Італія
Департамент ЄС з судового співробітництва,
EUROJUST

Гаага, Нідерланди

Європейська фундація з покращення умов життя
і праці, EUROFOUND

Дублін, Ірландія
Європейська виконавча агенція з освіти,
аудіовізуальних справ і культури, EACEA

Брюссель, Бельгія

Агенція ЄС з фундаментальних прав, FRA Відень, Австрія
Виконавча агенція Європейської
дослідницької ради, ERC

Брюссель, Бельгія

Європейська наглядова агенція глобальної
навігаційної супутникової системи, GSA

Брюссель, Бельгія
Виконавча агенція з конкурентності 
й інновацій, EACI

Брюссель, Бельгія

Європейська агенція з безпеки мореплавства,
EMSA

Ліссабон, Португалія
Виконавча агенція з питань здоров'я 
та споживачів, EAHC

Люксембург, Люксембург

Європейська медична агенція, EMA Лондон, Велика Британія Виконавча дослідницька агенція, REA Брюссель, Бельгія

Європейський моніторинговий центр 
з наркотиків і схильності до наркотиків, EMCDDA

Ліссабон, Португалія
Виконавча агенція Транс�європейської
транспортної мережі, TEN�T EA

Брюссель, Бельгія

Європейська агенція з мереж та інформаційної
безпеки, ENISA

Кріт, Греція Об'єднання для енергії (агенція Євроатому) Барселона, Іспанія

РОЗПОЧАТО ДИСКУСІЮ 
ПРО РОЛЬ АГЕНЦІЙ ЄВРОСОЮЗУ У березні в Страсбурзі
Європейська Комісія, Європарламент і Рада ЄС розпочали формальну дискусію щодо ролі 
й місця в Союзі європейських агенцій. Їх в Євросоюзі понад 30.

— Агенції зіграли в ЄС важливу роль і
протягом багатьох років зробили цінний вне�
сок, — заявила Віце�президент Європейської
Комісії Марго Валлстром. — Але ми може�
мо покращити їх діяльність, і я задоволена,
що вперше три інституції домовилися сісти
разом і досягти консенсусу в цьому питанні.

Європейські агенції розташовані в різних
країнах�членах. Для багатьох громадян вони
є найближчим представництвом ЄС. Їхні зав�
дання різні — деякі беруть участь у процесі

прийняття рішень Союзу через проведення екс�
пертиз, інші ухвалюють власні рішення, які сто�
суються стандартів ЄС, або допомагають в
імплементації його політик. Однак досі немає
загального бачення щодо їхньої позиції в Со�
юзі. Це утруднює ефективну роботу.

У Повідомленні «Європейські агенції — до�
рога вперед» в березні 2008 року Єврокомі�
сія запропонувала Європарламенту і Раді
міжінституційні дебати. І за рік вони розпо�
чалися. Міжінституційна робоча група займа�

тиметься такими питаннями як фінансування
агенцій, нагляд за ними і менеджмент. Після
березневої зустрічі робота буде продовжена
на технічному рівні. 

Нижче подаємо таблицю з назвами всіх
агенцій Євросоюзу та місцем їхнього розта�
шування. Виходить вражаюча картина широ�
ти діяльності ЄС: добре видно, що в Європі
він є скрізь і в усіх сферах, і саме агенції
багато в чому забезпечують ефективність цьо�
го гігантського механізму. 
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ЄВРОСОЮЗ ВИДІЛЯЄ ДОДАТКОВІ КОШТИ 
НА ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Економічна криза, енергетична безпека, Східне партнерство та боротьба з глобальним
потеплінням були головними темами березневої Європейської Ради — саміту Євросоюзу. 

ЛIДЕРИ КРАЇН — ЧЛЕНIВ ЄС УХВАЛИЛИ ДЕКA
ЛАРАЦIЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ЩОДО СХIДA
НОГО ПАРТНЕРСТВА, ЯКУ ПОДАЄМО НИЖЧЕ.
На прес�конференцiї за підсумками саміту
міністр закордонних справ головуючої в ЄС
Чехії Карел Шварценберг зазначив, що деба�
ти щодо Східного партнерства були дуже ін�
тенсивними, але у підсумку вдалося досяг�
нути результату.

— Це важливий результат не тільки для
наших східних партнерів, але й для самого ЄС,
оскільки ми хочемо співпрацювати з надій�
ними партнерами, — зауважив він.

Природно, що багато уваги лідери Євро�
союзу приділили економічним справам. Зок�

рема, вдвічі збільшили можливість Євроко�
місії надавати кредити на підтримку платіж�
ного балансу країнам — членам ЄС, що не
входять до єврозони. Тепер ця сума стано�
вить 50 млрд євро. Такі кредити Єврокомі�
сія уже надала Угорщині та Латвії на загаль�
ну суму 9,6 млрд євро, а також розглядає
заявку Румунії.

Крім того, лідери країн ЄС домовилися
збільшити відрахування до Міжнародного ва�
лютного фонду до 75 млрд євро.

Також Європейська Рада дійшла згоди що�
до використання 5 млрд євро, запропонованих
раніше Єврокомісією на енергетичну інфраструк�
туру та розвиток сільського господарства.

Багато уваги приділено майбутній Копенга�
генській конференції з питань протидії змінам
клімату. «Європейський Союз залишається від�
даним продовженню його лідируючої ролі у ви�
робленні глобальної і всеосяжної кліматичної
угоди в Копенгагені у грудні 2009 року, пок�
ликаної обмежити глобальне потепління дво�
ма градусами. Щодо цього Європейська Рада
повторює зобов’язання ЄС щодо зменшення
викидів на 30% як її внесок у таку угоду за
умови, що інші розвинені країни візьмуть по�
дібні зобов’язання щодо зменшення викидів і
що передові країни, які розвиваються, також
зроблять адекватний внесок відповідно до їх
відповідальності й можливостей».

Президент Польщі Лех Качинський (зліва на передньому плані) і прем’єр"міністр цієї країни Дональд Туск (праворуч). 
Польща разом зі Швецією була ініціатором Східного партнерства.
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ДЕКЛАРАЦIЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 
ЩОДО СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА

1. Підтримка стабільності, належного уп�
равління та економічного розвитку східноєв�
ропейських сусідів має стратегічну вагу для
Європейського Союзу. Тому ЄС дуже заці�
кавлений у розвитку дедалі тісніших відно�
син з його східними партнерами: Вірменією,
Азербайджаном, Бєларуссю, Грузією, Молдо�
вою та Україною. Пропозиції Євросоюзу що�
до амбітного Східного партнерства, яке буде
започатковане з цими країнами, слугує та�
ким цілям.

Східне партнерство суттєво зміцнить по�
літику ЄС щодо його східних партнерів шля�
хом створення необхідних умов для політич�
ної асоціації й подальшої економічної інтег�
рації між Євросоюзом та його східними пар�
тнерами через розвиток специфічного схід�
ного виміру Європейської політики сусідс�
тва. Щоб досягти цього, Східне партнерство
підтримуватиме політичні та соціо�економіч�
ні реформи, сприятиме зближенню з Євро�
пейським Союзом. Водночас Східне партнерс�
тво допомагатиме побудові довіри та роз�
витку тісніших зв’язків між шістьма східни�
ми партнерами.

2. Робота в рамках Східного партнерства
просуватиметься без завдання шкоди праг�
ненню країн, які братимуть в ньому участь,
щодо їхніх майбутніх відносин з ЄС. Східне
партнерство працюватиме на принципах
«спільного майна», диференціації та умов�
ності. Спільні цінності, включаючи демокра�
тію, верховенство права, повагу до прав лю�
дини будуть ключовими, так само як прин�
ципи ринкової економіки, сталого розвитку
та належного управління. Зростаюче залучен�
ня Європейського Союзу буде відповідати
головним цілям Східного партнерства, залеж�
но від прогресу кожного партнера. Збільшен�
ня фінансової підтримки відповідно до про�
позицій Єврокомісії з виділення 600 млн єв�
ро на період до 2013 року покриватиметь�
ся з ресурсів, наявних у рамках багаторіч�
ного фінансового планування, включаючи
адекватні відхилення.

3. Буде ефективне взаємодоповнення між
Східним партнерством й існуючими регіональ�
ними ініціативами щодо сусідів ЄС, особли�
во з Чорноморською синергією. Європейська
Рада підкреслює відданість Євросоюзу зміц�
ненню Чорноморської синергії й підтримці її
імплементації, зазначаючи, що вона фокусу�
ється на регіональному співробітництві в чор�
номорському регіоні, тоді як Східне партнерс�
тво фокусується на наближенні країн до ЄС
і зміцнюватиме їхні зв’язки з Європейським
Союзом. Східне партнерство також буде роз�
виватися паралельно з двостороннім співро�
бітництвом між ЄС та третіми країнами.

4. Двостороннє співробітництво в рамках
Східного партнерства повинно забезпечувати
фундамент для нових угод про асоціацію між
Євросоюзом і тими партнерами, які зробили
достатній прогрес у напрямку принципів і ці�
лей, виписаних вище у параграфі 2, і які ба�
жають і можуть виконувати взяті зобов’язан�
ня, включаючи започаткування, або поставлен�
ня такої мети, як глибока та всеосяжна зона
вільної торгівлі. Програма ЄС з розбудови
інституцій допомагатиме країнам�учасницям
покращити їхню адміністративну спроможність.
Східне партнерство розвиватиме мобільність
громадян країн�партнерів через полегшення ві�
зових процедур та угод про реадмісію. ЄС, у
відповідності з Глобальним підходом до міг�
рації, повинен також здійснити поступові кро�
ки в напрямку цілковитої візової лібералізації
як мети на довгострокову перспективу для
індивідуальних країн�учасниць і на базисі ок�
ремого підходу, який передбачає, що викону�
ються умови добре керованої та безпечної
мобільності. Східне партнерство має на меті
зміцнення співробітництва з енергетичної без�
пеки для всіх учасників, з огляду на довго�
термінові постачання енергії та транзит, зок�
рема через краще регулювання та енергетич�
ну ефективність. Це надасть у розпоряджен�
ня країн�партнерів досвід ЄС у розвитку соці�
альних та економічних політик.

5. Багатосторонні рамки Східного партнерс�
тва забезпечать співробітництво і діалог, які
служитимуть цілям партнерства. Це повинно
діяти на основі спільних рішень країн — чле�
нів ЄС та східних партнерів, без нанесення шко�
ди автономії Євросоюзу в ухваленні рішень.

Європейська Рада пропонує проводити
регулярні зустрічі раз на два роки на рівні глав
держав і урядів Східного партнерства, і раз
на рік на рівні міністрів закордонних справ.
Чотири тематичні платформи повинні бути
започатковані відповідно до головних сфер
співробітництва (демократія; належне управ�
ління і стабільність; економічна інтеграція та
зближення з політиками ЄС; міжлюдські кон�
такти). Європейська Рада також підтримує
започаткування флагманських ініціатив, щоб
дати імпульс та конкретний зміст партнерс�
тву. ЄС сподівається на якнайшвидшу диску�
сію щодо цього з партнерами.

Треті країни зможуть час від часу брати
участь в конкретних проектах Східного пар�
тнерства, його діяльності та досягненні го�
ловних цілей.

6. Східне партнерство залучатиме цілу
низку учасників, включаючи міністерства та
агенції, парламенти, громадянське суспільс�
тво, міжнародні організації, фінансові інсти�
туції та приватний сектор.

7. На основі цієї декларації Євросоюз про�
веде необхідні консультації зі східними пар�
тнерами з огляду на підготовку Спільної дек�
ларації щодо Східного партнерства, яка буде
схвалена на присвяченому започаткуванню
ініціативи саміті 7 травня 2009 року. Євро�
пейська Рада очікує старту Східного партнерс�
тва як спільного прагнення з партнерами,
будучи впевненою в тому, що ця ініціатива
просуватиме належне управління, покращу�
ватиме добробут та зміцнюватиме стабільність,
приноситиме тривалі й очевидні вигоди для
громадян усіх країн�учасниць. 

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і прем’єр"міністр Нідерландів 
Ян"Петер Балкененде.
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«УКРАЇНА МАЄ ВСI МОЖЛИВОСТI 
ОТРИМУВАТИ ВИГОДИ ВIД СХIДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА» Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин і Європейської 
політики сусідства Беніта ФеррероAВальднер виступила із промовою «РосійськоAукраїнська
газова криза — що далі?» в Королівському інституті міжнародних справ у Лондоні. 
Подаємо цей виступ у скороченому вигляді.

— Сьомого січня 6 країнам — членам
ЄС і 6 європейським державам, які не є
членами Союзу, було припинено або суттє�
во скорочено постачання газу з Росії через
Україну. Це був безпрецедентний випадок,
який поставив під питання надійність їх як
країни�постачальника і транзитної країни.
Криза викликала дискусію щодо того, як кра�
ще забезпечити нашу зовнішню енергетич�
ну безпеку й будувати відносини зі східни�
ми сусідами.

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Перша газова криза в 2006 році в Укра�
їні вже стала для нас нагадуванням про
слабкість енергетичної безпеки ЄС. Ми від�
повіли конкретними справами щодо зміц�
нення нашої позиції. Президент Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу працював над про�
суванням так званого енергетично�кліматич�
ного пакета, який вивів ЄС у лідери зі змен�
шення викидів і розвитку поновлювальних
джерел енергії, частку яких ми маємо до�
вести до 20% до 2020 року. Мій колега,
Комісар ЄС з питань енергетики Андріс Піє�

балгс боровся за ухвалення 3�го енергетич�
ного пакета, щоб краще інтегрувати наш ри�
нок і таким чином посилити нашу енерге�
тичну безпеку. Я зробила своїм пріоритетом
диверсифікацію джерел енергопостачання
та їхніх маршрутів.

Ми покращили енергетичне співробітниц�
тво з партнерами в усьому світі, підписавши
нові угоди з Казахстаном, Туркменістаном,
Азербайджаном і Україною на сході, Єгип�
том, Йорданією і Марокко на півдні. Йде ро�
бота над угодами з Алжиром, Лівією та Іра�
ком. Ми допомогли створити клімат для но�
вих енергетичних коридорів — з Централь�
ної Азії до Європи через Каспійське море і
далі через газопровід «Набукко»; з Африки
через Магреб в ЄС через Арабський газоп�
ровід. І фокусуємося на інфраструктурних про�
ектах для газу і електроенергії.

Січневі події зміцнили нашу рішучість про�
довжувати цю роботу. Ми не хочемо замінити
Росію — вона залишатиметься першим пос�
тачальником на середньострокову й, можливо,
довгострокову перспективу. Але нам треба ре�
ально дивитися на речі. Багато говорять про
нашу енергетичну залежність від Росії, але
правильніше говорити про енергетичну неза�
лежність. ЄС може бути залежним від Росії на
25% щодо поставок газу й нафти, але 70%
своїх доходів «Газпром» отримує від нас.

Це заохочує обидві сторони до побудови
міцних і передбачуваних відносин. Ключови�
ми є принципи взаємності, прозорості та про�
порційності. Ми хочемо продовження нашо�
го діалогу з Росією щодо розв’язання енер�
гетичних питань, досягнення домовленостей
стосовно взаємних зобов’язань, які грунтують�
ся на цих принципах, включаючи й нову уго�
ду між ЄС і Росією, яка перебуває зараз у
процесі переговорів.

Росія також має виходити з новими ідея�
ми, як от амбітні (хоча ще досі не повністю
оцінені) пропозиції щодо започаткування пе�
реговорів з нового міжнародного енергетич�
ного договору. Ми відкриті до обговорення
нових ідей і очікуємо почути більше деталей.
Одна з наших цілей — зберегти те, що було
досягнуто через Енергетичну хартію.

В короткій перспективі ми маємо здій�
снити практичні кроки, щоб убезпечитися від
повторення зимових подій. Це означає міцні�
ші механізми раннього попередження й до�
мовленості про принципи вирішення кон�
фліктів. Якщо проблеми виникають, то має
продовжуватися постачання газу, якщо на�
віть рішення ще в процесі пошуку. Ми також
маємо прагнути до довгостороковості, про�
зорості та передбачуваності ключових тран�
зитних шляхів в ЄС. 

Є й інші уроки, які маємо винести з січ�
невої кризи. Найважливіший — ми повинні
реагувати солідарно, з усвідомленням нашої
цінності як покупців.

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Січнева газова криза також засвідчила, нас�
кільки важливо для ЄС мати стабільні й пе�
редбачувані відносини з його сусідами. Нам
потрібні партнери, чиє керівництво поважає
контракти і управляє ключовими секторами
прозоро.

Наступного тижня країни�члени схвалять
пропозицію Комісії щодо Східного партнерс�
тва з Вірменією, Азербайджаном, Бєларуссю,
Грузією, Молдовою та Україною. Воно міс�
тить наші пропозиції щодо амбітної програми
інституційного будівництва: посилення Євро�
пейської політики сусідства і надання інтенсив�
нішої допомоги важливим реформам для ми�
ру, стабільності, добробуту та безпеки.

Східне партнерство оперуватиме на різ�
них рівнях. Наприклад, в енергетичній сфері
воно передбачатиме:
1) міцну двосторонню підтримку зміцненню

енергетичної безпеки кожної країни, вра�
ховуючи різні потреби: залежних від ро�
сійського газу Вірменії чи Молдови, тран�
зитних Грузії чи України і постачальни�
ка — Азербайджану;

2) багатостороннє співробітництво для покра�
щення раннього оповіщення й готовності
до кризи;

3) ініціативи з диверсифікації джерел енер�
гопостачання в ЄС та транзитних шляхів і
пропаганда зеленої енергетики.
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Але енергетична безпека є лише однією
частиною. Поглиблення двосторонніх відносин
між Євросоюзом та його східними партнера�
ми залежатиме від прогресу в царині демок�
ратії, верховенства права та прав людини. Ті,
що здобудуть у цьому успіхи, матимуть тіс�
ніше політичне партнерство з ЄС — у фор�
мі угоди про асоціацію.

Побудова їхніх відносин з Євросоюзом має
бути вулицею з двома напрямками руху.
Вони хочуть вільнішої торгівлі й полегшен�
ня візового режиму. ЄС прагне заохотити
реформи. Ми можемо досягти реального
прогресу щодо угод про зону вільної тор�
гівлі з тими країнами, які справді готові від�
критися для конкуренції. І ми можемо по�
легшити в’їзд громадянам лише тих дер�
жав, які мають певні стандарти безпеки до�
кументів для подорожей, належним чином
охороняють кордони й підписали з нами
угоди про реадмісію.

Нам треба мати волю йти назустріч клю�
човим бажанням партнерів. Це означає відкрит�

тя наших ринків товарів для нових конкурен�
тів, дозвіл для приїзду робітників з цих країн,
якщо відповідних професій бракує на нашому
ринку праці. Це також означає витрачання
грошей платників податків ЄС на ці ініціативи.

Ми багато просимо, і маємо бути гото�
вими дати навзамін. Це не філантропія, це
європейська зовнішня політика XXI століття.
Віднаходячи унікальні інструменти ЄС, ми на�
магаємося досягти нового, інноваційного сти�
лю партнерства з країнами, які постали з
комуністичного минулого. Якщо ми залиша�
тимемося амбітними і в тому що надаємо, і
в тому, що намагаємося отримати — Схід�
не партнерство принесе дивіденди стабіль�
ності й добробуту європейських громадян
наступних поколінь.

УКРАЇНА

Україна є тим учасником Східного пар�
тнерства, який традиційно був попереду ін�
ших — і в своїх досягненнях, і в пропози�

ціях з боку ЄС. Проте нещодавня криза по�
силила враження стосовно розгубленості та
інертності керівництва України через супе�
речливі повідомлення, які надходили з Киє�
ва. Важливо, щоб керівництво мало єдину
позицію і дотримувалося її.

Україна має всі можливості отримувати
вигоди від Східного партнерства — і щодо
двостороннього виміру, і в багатосторон�
ньому форматі. Але це вимагає обов’язко�
вості, послідовності й рішучості на всіх рів�
нях. Минулими роками було досягнуто сут�
тєвого прогресу, однак треба поновити зу�
силля — особливо з огляду на нинішню
фінансову й економічну кризу, яка боляче
вдарила по Україні. Ключовими є конститу�
ційна та судова реформи, зусилля щодо бо�
ротьби з корупцією. З економічної точки
зору надзвичайно важливим є виконання умов
для отримання кредиту МВФ в 16,4 млрд
доларів. Так само і покращення бізнесового
та інвестиційного клімату. Все це потребу�
ватиме справжнього лідерства. 

ХIЛЛАРI КЛIНТОН ВИСОКО ОЦIНИЛА 
РОЛЬ ЄВРОСОЮЗУ Новий держсекретар США Хiлларі Клінтон 
у березні вперше на нинішній посаді відвідала Брюссель. Вона очолила американську
делегацію на засіданні Трійка ЄС–Сполучені Штати.

СЕРЕД ГОЛОВНИХ ТЕМ ЗУСТРIЧI БУЛИ ПIДA
ГОТОВКА САМIТУ ЄС–США; ВIДНОСИНИ З
РОСIЄЮ, АФГАНIСТАНОМ, ІРАНОМ, СИТУАA
ЦIЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДI, ФIНАНСОВА
ТА ЕКОНОМIЧНА КРИЗА, ЗМIНИ КЛIМАТУ.
Хілларі Клінтон також взяла участь у захо�
ді під назвою «Наступне покоління бере сло�
во» (на фото), який відбувся в Європарла�
менті.

Більшість з учасників зустрічі — молоді
співробітники інституцій ЄС. Під час своєї про�
мови Хілларі Клінтон високо оцінила євро�
пейську інтеграцію.

— Європа сьогодні багатьма бачиться як
диво, — сказала держсекретар США. Вона
додала, що Євросоюз забезпечив «найдовший
період миру від часів Римської Імперії», вод�
ночас країни ЄС ніколи досі не жили з таким
рівнем добробуту і безпеки.

Говорячи про США, Хілларі Клінтон зая�
вила: незважаючи на передбачувані труднощі
попереду, нова адміністрація налаштована
оптимістично. Держсекретар визнала, що мо�
жуть бути проблеми з Китаєм, Індією, Індо�
незією та деякими іншими країнами щодо
підтримки міжнародної угоди з боротьби зі

змінами клімату, яка має бути укладена у груд�
ні в Копенгагені.

Щодо Росії Хілларі Клінтон висловила задо�
волення рішенням Північноатлантичного альян�
су наповнити новим змістом діяльність Ради

НАТО–Росія, яка була заморожена через війну
у Грузії в серпні минулого року. Вона додала
однак, що Вашингтон і Москва досі мають
значні розбіжності, зокрема щодо перспек�
тив вступу до Альянсу України та Грузії. 
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«ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА МАЄ БЛИСКУЧЕ 
МАЙБУТНЄ» У березні в Марселі (Франція) пройшла Європейська конференція з
вітрової енергетики. Відкрив її Комісар ЄС з питань енергетики Андріс Пієбалгс. Він дав огляд
ситуації, яка є нині у вітровій енергетиці в ЄС. Подаємо його промову у скороченому вигляді.

— Минула газова криза стала нагадуван�
ням про те, що енергетична безпека просто
так не дарується. Вітрова енергія може бути
важливим внеском у покращення безпеки пос�
тачань енергії в Європі, і статистика це де�
монструє: в 2008 році вітрових потужностей
було встановлено більше, ніж будь�яких ін�
ших генеруючих технологій. Вітрова енергія
стає головним напрямком, і ця тенденція
наступними роками міцнішатиме.

Зауважу, що 5 березня було побито рекорд
із виробництва вітрової енергії в Іспанії —
вироблено близько 11 200 мегават, тобто
29,5% від загального обсягу споживання енер�
гії в країні на той день. Це вражає. Одноз�
начно, досягнення подібних результатів ви�
магає інвестицій, але ноу�хау існує. До кінця
цього року іспанський енергетичний опера�
тор RED Electrica вироблятиме майже чверть
своєї продукції з поновлювальних джерел.

Успіхи вітрової енергетики не означають,
що немає потреби в належному, сприятливо�
му законодавстві для неї. У цьому відношен�
ні 2008�й був видатним роком. На конферен�
ції торік я окреслив недавні пропозиції Євро�
комісії щодо нової директиви, спрямованої
на розвиток поновлювальної енергії. На сьо�
годні директива політично погоджена і скоро
буде формально схвалена. Це велике досяг�
нення, яке найближчими роками впливатиме
і на вітрову індустрію. Надзвичайно важли�

вою в цьому успіху була роль французького
Президентства, також дуже конструктивною є
роль Європарламенту. Добре залучені до ро�
боти ключові гравці ринку, особливо Євро�
пейська асоціація вітрової енергетики.

Найважливіше, що нова директива забез�
печить впевненість щодо напрямку і швид�
кості, з якою ми рухатимемося до поновлю�
вальної енергетики. Всі країни�члени зараз ма�
ють законодавчо зобов’язуючі цілі щодо частки
енергетичного споживання, яка має надходи�
ти від таких джерел до 2020 року. Цілі у різ�
них державах відрізняються, але одне є яс�
ним: вітер гратиме важливу роль у їхньому
досягненні. 

Впевненість прийде не лише від наяв�
ності таких цілей, але також і від націо�
нальних планів дій з поновлювальної енер�
гетики, які країни�члени підготують. Це бу�
дуть ключові інструменти для інвесторів,
оскільки забезпечать прозоре, різносторон�
нє бачення того, як досягти цілей 2020 ро�
ку — включаючи розрахунки, скільки яких
технологій слід буде використати. Мої служ�
би зараз готують зразок цього документа,
який буде схвалено в червні цього року Ко�
місією. Після того країни�члени повинні ви�
робити проекти своїх планів і оприлюднити
їх до червня 2010 року.

Крім елементів, призначених для поглиб�
лення впевненості девелоперів та інвесторів,

директива містить міцніші й чіткіші зобов’язан�
ня країн�членів щодо зменшення адміністра�
тивного тягаря та інших перешкод, які надто
часто стримують гарні проекти з поновлю�
вальної енергетики. Але я хотів би також
підкреслити інший елемент: нова директива
зобов’язує країни�члени вживати належних
кроків для розвитку інфраструктури з пере�
дачі та розповсюдження енергії, «...щоб доз�
волити безпечне оперування енергетичних сис�
тем, оскільки це забезпечує подальший роз�
виток виробництва енергії з поновлювальних
джерел». Іншими словами, країни�члени ма�
ють наслідувати приклад Іспанії, і готувати
їхні енергосистеми до масштабної інтеграції
енергії з поновлювальних джерел.

Питання енергетичних систем є важливим
для вітрової енергетики, але стане ще важ�
ливішим у майбутньому. Це також є причи�
ною того, що Комісія в її Другому стратегіч�
ному енергетичному огляді від листопада 2008
року визначає низку ключових інфраструк�
турних проектів як пріоритети на найближчі
роки. Серед них — Середземноморське енер�
гетичне коло і офшорні енергетичні системи
в північно�західній частині Європи. Започат�
кування цієї інфраструктури вимагатиме ве�
личезних фінансових, технічних, політичних та
людських ресурсів — настільки багато, що
на цій ранній стадії можливо правильніше
казати навіть про «бачення», а не про «про�
екти». Але бачення має змальовувати конту�
ри реальності, і Комісія готова грати свою роль
у цьому. До кінця 2010 року ми представи�
мо повідомлення щодо кожної з цих двох
ініціатив. Водночас нам потрібне залучення
всіх гравців у пошук шляху від бачення до
реальності.

Звичайно, багато хто нині замислюється:
якою буде світова економічна ситуація і як
зачепить сектор вітрової енергетики фінан�
сова криза? Я персонально більше опти�
міст. Звичайно, брак кредитів, низькі ціни
на нафту та нестабільність на ринках не
можуть не зачепити вітроенергетичний сек�
тор — я знаю, що це є, навіть ключові про�
мислові гравці скорочують робочі місця. Але
мій оптимізм базується на тому, що вітрова
енергетика — це сектор, який має міцний
фундамент. Сьогодні існує невизначеність що�
до багатьох речей, але дві є очевидними:
попит на електроенергію найімовірніше нас�
тупними десятиліттями зростатиме, а пот�
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реба протистояти змінам клімату вестиме
до навіть жорсткіших вимог щодо способів
виробництва електрики.

Вітрова енергетика може вирішити обид�
ва ці питання, і навіть є серед найефектив�
ніших варіантів з точки зору коштів.

Але ми не повинні заспокоюватися ни�
нішнім лідерством ЄС у вітрових технологіях
і зупинити інновації. Наприклад, треба наці�
люватися на виробництво протягом наступ�
ного десятиліття вдвічі потужніших за сьо�
годнішні вітрових турбін — 10�мегаватних. Ко�
місія вже підтримує проект, який розробляє
концепцію для таких машин, конкретні про�
тотипи й дослідні зразки мають бути отри�
мані 2015 року. Торік розпочалися випробу�
вання 7�мегаватної турбіни в Бельгії.

Нільс Бор сказав: «Прогнозувати дуже важ�
ко, особливо щодо майбутнього». Однак я
впевнений, що європейський сектор вітрової
енергії має блискуче майбутнє, якщо вико�
ристаємо можливості, що лежать перед на�
ми. Як сказав Алан Кей, кращий спосіб пе�
редбачити майбутнє — в нього інвестувати.
Отже, робіть це. 

ПОГОДЖЕНО ПАКЕТ З ЛIБЕРАЛIЗАЦIЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ Чеське президентство та Індустріальний
комітет Європарламенту досягли в березні компромісу щодо параметрів остаточної
лібералізації ринків газу та електрики в ЄС. Очікується, що ЄП проголосує за відповідний
законодавчий пакет наприкінці квітня або на початку травня. 

СЕРЕД IНШОГО, НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО МАЄ ПОКРАЩИТИ ПРАВА СПОA
ЖИВАЧIВ. Вони зможуть міняти постачальника газу чи електрики
протягом трьох тижнів і безплатно; отримувати остаточний рахунок
щонайпізніше через шість тижнів після переключення на іншого пос�
тачальника; отримувати всі відповідні дані щодо споживання газу й
електрики; матимуть незалежні механізми щодо ефективного розгля�
ду скарг і позасудових вирішень, такі як енергетичний омбудсмен;
отримуватимуть компенсації, якщо рівень сервісу незадовільний; от�
римуватимуть інформацію про їхні права на чеках і веб�сайтах ком�
паній. Єврокомісія у зв’язку з запровадженням нового законодавства
має розробити Таблицю споживача енергії, в якій буде практична ін�
формація щодо прав.

Також до нового законодавства буде внесено спеціальні механіз�
ми захисту вразливих верств споживачів. Країни — члени ЄС повин�
ні будуть вжити належних заходів для боротьби з енергетичною бід�
ністю, таких як Національні плани енергетичних дій.

Також передбачено створення Агенції ЄС зі співробітництва енер�
гетичних регуляторів, яка буде виробляти незобов’язуючі рекоменда�
ції. Але Єврокомісія повинна буде ухвалити обов’язкову для країн�
членів мережу кодів — наприклад, щодо процедури в надзвичайних
ситуаціях — базованих на вказівках агенції. Коди імплементуватиме
Європейська мережа операторів системи трансмісії для електрики та
газу, яку також мають започаткувати. 



ДО НИХ, ЗОКРЕМА, ВIДНЕСЕНI ПОСЛУГИ З
РЕМОНТУ ВЕЛОСИПЕДIВ, ВЗУТТЯ, ШКIРЯНИХ
ВИРОБIВ, ОДЯГУ, З ПРИБИРАННЯ В БУДИНA
КАХ ТА МИЙКИ ВIКОН, З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОA
РИМИ ТА ДIТЬМИ, ПЕРУКАРСЬКI ПОСЛУГИ,
РЕСТОРАННИЙ БIЗНЕС. 

На сьогодні країни — члени ЄС повинні зас�
тосовувати ставку податку на додану вартість

не менше ніж 15%. Відповідно до схваленого
міністрами рішення, ставка ПДВ на визначені
сфери послуг може знижуватися до 5,5%.

Питання зниження ПДВ було непростим.
Деякі країни�члени висловлювали побоюван�
ня, що різна величина податку може приз�
вести до надто великої різниці цін в країнах�
членах. Наприклад, розділилися позиції Фран�

ції, яка активно пробивала ідею зменшення
ПДВ, і Німеччини, що цьому опонувала.

— Деякі з вирішених нами сьогодні пи�
тань були на порядку денному більше 10 ро�
ків, — зауважив Комісар ЄС з питань мит�
ниці і оподаткування Ласло Ковач. — Я хо�
чу наголосити на тому, що зменшення ПДВ
не є обов’язковим. Це опція. 
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В ЄС ДОПОМАГАЮТЬ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ Європейська Комісія намагається посприяти 
малим і середнім підприємствам ЄС у доступі до ринків третіх країн. 
Особливо це важливо в умовах нинішнього економічного спаду.

ЄВРОКОМIСIЯ ДОСЛIДИЛА БЕЗПЕЧНIСТЬ ПЕСТИЦИДIВ

ПДВ НА ДЕЯКІ ПОСЛУГИ МОЖЕ БУТИ МЕНШИМ
Міністри з питань економіки та фінансів ЄС досягли компромісу щодо можливості
застосування зменшеної ставки податку на додану вартість на ряд послуг. Також було
визначено сфери послуг, на які можуть розповсюджуватися знижені ставки ПДВ. 

Єврокомісія завершила огляд
пестицидів, що вживаються в
сільському господарстві Євро�
союзу на предмет їх безпеки, тоб�
то можливого негативного впли�
ву на здоров’я людини, грунто�
ві води, навколишнє середовище

та фауну. Робота проводилася
з 1993 року в рамках спеціаль�
ної директиви ЄС від 1991 року. 

У ході дослідження було вивче�
но вплив на здоров’я людини
та оточуюче середовище близь�

ко тисячі хімічних субстанцій та
кількох десятків тисяч препара�
тів на їх основі. 

Лише 26%, або 250 субстанцій
з тої тисячі були визнані дос�
татньо безпечними для здоров’я

людини та навколишнього се�
редовища і такими, що можуть
вживатися в сільському госпо�
дарстві країн — членів ЄС. Близь�
ко 70 пестицидів були заборо�
нені через негативний вплив на
здоров’я та природу. 

ЗАРАЗ В ЄВРОСОЮЗІ Є 23 МЛН МАЛИХ ТА
СЕРЕДНIХ ПIДПРИЄМСТВ. ВОНИ ПРЕДСТАВA
ЛЯЮТЬ 99% КОМПАНIЙ ЄС, АЛЕ ЛИШЕ 3%
ЇХ ЕКСПОРТУЮТЬ ТОВАРИ I ПОСЛУГИ ЗА МЕA
ЖI СОЮЗУ. Про можливі шляхи покращення
ситуації йшлося на конференції високого рів�
ня, організованій Віце�президентом Євроко�
місії з питань підприємництва та промисловості
Гюнтером Ферхойгеном (на фото) і Коміса�
ром ЄС з питань торгівлі Катрін Ештон. Участь
у форумі взяли понад 150 представників ор�
ганізацій МСП, Європарламенту, країн�членів
та інших зацікавлених структур.

— Наша торговельна політика покликана
допомогти бізнесам різних розмірів, включа�
ючи малі та середні підприємства. Вони є
кров’ю нашої економіки, — йдеться в спіль�
ній заяві Гюнтера Ферхойгена та Катрін Еш�
тон. — Ми сповнені рішучості допомогти їм
у відкритті ринків та зменшенні бар’єрів, пе�
ред якими постають багато підприємств, на�
магаючись робити бізнес за кордоном.

Водночас в Євросоюзі створено новий
веб�портал «Ваша Європа — бізнес» (http://eu"
ropa.eu/youreurope/business), покликаний спри�
яти малим та середнім підприємствам у їх�
ньому бізнесі в інших країнах�членах Союзу.
Портал є частиною імплементації Акту з ма�

лого бізнесу. Сайт допомагає МСП скориста�
тися можливостями торгівлі або надання пос�
луг в інших країнах�членах. На ньому можна
знайти відповіді, наприклад, на запитання: «Як
зареєструвати компанію в Нідерландах?», «Які
дозволи потрібні, щоб продати продукти в
Італії?» «Що повинен підприємець знати про
оподаткування в Польщі або трудове законо�
давство в Німеччині?»

Портал також пропонує прямий доступ
до електронних урядових служб (таких як по�
вернення ПДВ) і онлайнових адміністратив�
них процедур в країнах�членах і дає компа�
ніям короткий опис служб з підтримки біз�
несу у вибраній країні — наприклад, про
місцеві відділення Європейської мережі під�
приємств.

Вся інформація наявна на англійській мо�
ві і офіційній мові будь�якої обраної країни.
Переклад на інші мови (німецьку, французь�
ку чи мови важливих сусідніх країн) буде
доступним на сайті пізніше. 
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ЄВРОПЕЙЦІ ПІДТРИМУЮТЬ ЗАХОДИ 
З ОБМЕЖЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ Євробарометр,
соціологічна служба Єврокомісії, оприлюднив результати опитування, що стосуються
тютюнопаління. З них випливає, що палить в Євросоюзі приблизно кожен 
третій громадянин. Найбільше в Греції, найменше у Швеції. 

Водночас переважна більшість європейців
підтримують заходи з обмеження тютюнопа�
ління. Найбільшою підтримкою вони корис�

туються у Швеції, тоді як в Чехії, Австрії та
Данії найменшою. Більше половини опита�
них вважають, що додавання кольорової кар�

тинки до текстового повідомлення про шко�
ду паління на пачці цигарок покращить ефек�
тивність застереження. 

Тютюнопаління в ЄС (% людей, які палять)

Підтримка законодавчих кроків, спрямованих на обмеження тютюнопаління (%)
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В офісах і на робочих місцях

У ресторанах
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63 16 9 11 2

47 18 15 17 4

ЛЮДЕЙ ТУРБУЄ ЯКІСТЬ ВОДИ
Переважна більшість європейців — 68% — вважають, що якість води в їхній країні 
є серйозною проблемою. Про це свідчить опитування Євробарометра. 

Найбільше стурбовані греки (90%), тоді
як австрійці якістю води задоволені — проб�
лемою переймаються лише 26%.

— Без якісної води наші економіки й сус�
пільства не можуть ні процвітати, ні вижива�
ти, — заявив Комісар ЄС з питань довкілля

Ставрос Дімас. — Європейці усвідомлюють сер�
йозність питання й розуміють: потрібно діяти,
щоб підтримувати чисті й достатні водні ре�
сурси. Країни�члени повинні посилити кроки,
спрямовані на цілковиту імплементацію зако�
нодавства ЄС щодо води.

Для деяких країн серйозною проблемою
є й достатня кількість води. Наприклад,
такою її відчувають 97% кіпріотів, а серед�
ній показник по ЄС становить 63%. Най�
менше стурбовані цим питанням фіни — ли�
ше 23%. 
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НАЙПОПУЛЯРНІШОЮ ДЛЯ ЛІТНЬОГО 
ВІДПОЧИНКУ ЄВРОПЕЙЦІВ Є ІСПАНІЯ У квітні 
вже час думати над майбутніми літніми відпустками — де відпочити або якою країною
подорожувати. Це питання традиційно хвилює і громадян Європейського Союзу.

Євробарометр, соціологічна служба Єв�
ропейської Комісії, провів дослідження що�
до того, як відпочивали громадяни в 2008

році і які в них плани на 2009�й. Нижче
подаємо дві таблиці з цього дослідження.
Одна показує, наскільки активно європей�

ці подорожували торік. Інший графік дає
картину відпускних уподобань людей на
цей рік. 

Заплановані на 2009 рік подорожі за межі своєї країни (%)

Тривалість поїздок на вихідні чи у відпустки в 2008 році
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ТОРIК У ГОТЕЛЯХ ЄС ЗУПИНЯЛИСЯ МЕНШЕ, 
НIЖ 2007Aго Протягом 2008 року в готелях на території ЄС–27 було 
проведено 1 578 млн днів — на 0,5% менше, ніж 2007 року.

Найбільшу кількість днів, проведених то�
рік у готелях, зафіксовано в Іспанії (270
млн), Італії (247 млн), Німеччині (219 млн),
Франції (204 млн) та Великій Британії (173
млн). У цих державах зареєстровано збіль�
шення загальної кількості днів, проведених
у готелях, на 70%. Загалом кількість прове�
дених днів  зросла в 14 країнах ЄС і змен�
шилася у 12�ти. 

Найбільше зростання зафіксовано у Сло�

ваччині (+7,7%), Польщі (+4,7%) та Латвії
(+4,6%). Найбільший спад — на Кіпрі (�4,8%),
у Греції (�4,6%) та в Нідерландах (�4,1%).

Кількість днів, проведених у готелях на
території ЄС, відносно рівномірно поділила�
ся між мешканцями країни (46%) та іно�
земцями (54%). 

Найбільшу кількість іноземців, що зупи�
нялися у готелях, зареєстровано в Іспанії
(156 млн днів, +0,2% порівняно з 2007 ро�

ком), Італії (108 млн, �4,5%), Франції (72
млн, �1,2%), Великій Британії (64 млн, �1,8%)
та Австрії (60 млн, +4,1%). 

Найбільше громадян — мешканців країн,
що скористалися послугами готелів, зафік�
совано в Німеччині (174 млн, +1,9%), Італії
(139 млн, �1,6%), Франції (132 млн, +0,4%),
Іспанії (113 млн, �3,0%) та Великій Британії
(109 млн, �1,5%). 
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ЖIНОК В ЄС БIЛЬШЕ, АЛЕ ЗАРОБЛЯЮТЬ 
ВОНИ МЕНШЕ У березнi з нагоди Міжнародного жіночого дня Євростат
оприлюднив статистику щодо жінок в ЄС. Нижче в таблиці ми публікуємо деякі дані. 

Окремі інші цифри такі. У 2006 році жінки становили 41% усіх лі�
карів в ЄС, порівняно з 35% у 1996�му. За це десятиліття співвідно�
шення жінок�лікарів збільшилось практично в усіх країнах (наймен�
ше на Мальті — 22%, найбільше — у Латвії, 70%).

У 2006 році жінки становили 38% академічного персоналу у вищій

освіті, порівняно з 33% у 1998�му. Це співвідношення також зросло
в період з 1998 року до 2006 року практично в усіх країнах ЄС. 

Жінки становили 33% всіх менеджерів в ЄС у 2007 році, порівняно з
30% у 2001 році. Кількість жінок, які отримують вищу освіту, становила
55% від усіх студентів у 2006 році — на 2% більше, ніж у 1998�му. 

Жінки в Євросоюзі (дані за 2008)

Всього
жінок, 
тис.

% їх у віці Кількість 
жінок 

на 100
чоловіків

Різниця 
у зарплаті 

з чоловіками 
(%, 2007 рік)

Всього
жінок, 
тис.

% їх у віці Кількість
жінок 

на 100
чоловіків

Різниця 
у зарплаті 

з чоловіками
(%, 2007 рік) 0–24 25–64 65+ 0–24 25–64 65+

ЄС–27 254 592 27* 54* 19* 104,8 14,4 Литва 1 799 29 52 20 114,8 20,0
Бельгія 5 443 28 53 19 104,2 9,1 Люксембург 244 29 55 16 101,9 10,0
Болгарія 3 941 25 55 20 106,5 12,7 Угорщина 5 276 26 55 20 110,6 16,3
Чехія 5 298 26 57 17 104,2 23,6 Мальта 206 29 55 16 101,0 5,2
Данія 2 763 29 53 17 101,9 17,7 Нідерланди 8 293 29 54 17 102,2 23,6
Німеччина 41 944 24 53 23 104,1 23,0 Австрія 4 278 26 54 20 105,5 25,5
Естонія 724 27 52 21 117,2 30,3 Польща 19 704 29 54 16 107,0 7,5
Ірландія 2 204 34 54 12 100,3 17,1 Португалія 5 479 26 55 20 106,6 8,3
Греція 5 660 24 55 21 101,9 20,7 Румунія 11 038 28 54 17 105,2 12,7
Іспанія 22 926 25 56 19 102,5 17,6 Словенія 1 025 25 55 20 102,5 8,3
Франція 32 771 30 52 19 105,8 15,8 Словаччина 2 778 30 56 15 105,9 23,6
Італія 30 670 23 54 23 105,9 4,4 Фінляндія 2 704 28 53 19 104,1 20,0
Кіпр 400 32 55 13 102,6 23,1 Швеція 4 619 29 52 20 101,2 17,9
Латвія 1 224 27 52 21 116,9 15,4 Велика Британія 31 183 30* 53* 18* 103,9 21,1

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ТЕРМIН ПОДАЧI РОБIТ 
НА КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА 
15 ТРАВНЯ ЗАВЕРШИТЬСЯ ТЕРМIН ПОДАЧI РОБIТ НА МIЖНАРОДНИЙ
КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА НА ТЕМИ ҐЕНДЕРНОЇ РIВНОСТI. ВIН
ПРОВОДИТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМIСIЄЮ ВЖЕ ТРЕТIЙ РIК ПОСПIЛЬ.

Участь у змаганні можуть взяти діти віком 8–10 років. Вони мають
зобразити своє бачення ґендерної рівності. 23 червня журі, яке буде
складатися з європейських дітей за участі бельгійської принцеси Ма�
тильди, обере два малюнки від кожного регіону. Переможці отрима�
ють цінний приз у розмірі 1000 євро, а їхні роботи будуть включені
до буклету, що розповсюджуватиметься серед шкіл країн�учасниць. У
листопаді в Марокко відбудеться виставка малюнків всіх переможців,
приурочена до дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Роботи необхідно надсилати у конверті з позначкою «Конкурс ди�
тячого малюнка» до Представництва Європейської Комісії в Україні
за адресою вул. Круглоуніверситетська, 10, м. Київ, 01024. Загальна
інформація та умови участі в конкурсі опубліковані на веб�сторінці
Представництва: http://www.delukr.ec.europa.eu/picture_contest_2009/ in�
dex_uk.html. За додатковою інформацією про конкурс, будь ласка, звер�
тайтеся за тел. у Києві (044) 279�85�75, або ел. поштою t.veysov@
fgl"energy.com (контактна особа Тимур Вейсов). 

*дані за 2007 рік

Малюнок переможця торішнього конкурсу Юрія Бабійчука 
з середньої загальноосвітньої школи  № 1 м. Ірпінь Київської обл. 
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З даних можна зробити загальний висно�
вок — кількість відходів значно різниться між
країнами�членами. Найбільші показники — в

Данії, Ірландії та Кіпру. Найнижчі — в Руму�
нії, Латвії, Польщі, Словаччині та Чехії. Так
само відрізняються й методи обробки. Наприк�

лад, очевидною є така тенденція — що еко�
номічно потужнішою є країна, то менший від�
соток відходів відправляється на звалища. 

Побутові відходи, 2007 рік

НАЙБIЛЬШЕ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ 
ЗАЛИШАЮТЬ ДАТЧАНИ Євростат опублікував інформацію 
про обсяг побутових відходів на одного мешканця країн ЄС–27 у 2007 році, а також 
про способи обробки відходів, які застосовуються в Союзі. Їх подано нижче в таблиці.

Всього, 
кг на особу

Розподіл за видами обробки, %:

Відправлено на звалища Спалено Перероблено Компостовано

ЄС–27 522 42 20 22 17
Бельгія 492 4 34 39 23
Болгарія 468 100 0 0 0
Чехія 294 84 13 2 1
Данія 801 5 53 24 17
Німеччина 564 1 35 46 18
Естонія 536 64 0 34 2
Ірландія 786 64 0 34 2
Греція 448 84 0 14 2
Іспанія 588 60 10 13 17
Франція 541 34 36 16 14
Італія 550 46 11 11 33
Кіпр 754 87 0 13 0
Латвія 377 86 0 13 1
Литва 400 96 0 2 2
Люксембург 694 25 47 0 28
Угорщина 456 77 9 13 1
Мальта 652 93 0 2 5
Нідерланди 630 3 38 32 28
Австрія 597 13 28 21 38
Польща 322 90 0 6 4
Португалія 472 63 19 8 10
Румунія 379 99 0 1 0
Словенія 441 66 0 34* –
Словаччина 309 82 11 2 5
Фінляндія 507 53 12 26 10
Швеція 518 4 47 37 12
Велика Британія 572 57 9 22 12

* Дані про переробку в Словенії включають компостування

ЖИТЛОВІ УМОВИ В КРАЇНАХ ЄС ДУЖЕ РІЗНІ
У березні Євростат оприлюднив результа�
ти дослідження за 2007 рік про побутові
умови життя громадян Євросоюзу. Згідно
з ним, 18% населення ЄС–27 проживали
на той час у будинках, де тече дах або во�
логі стіни, 2% не мали в будинку чи квар�
тирі туалету.

Звісно, різниця між країнами�членами є ве�
ликою. Проблеми з дахом чи стінами мали
лише 5% населення у Фінляндії та на Маль�

ті і, водночас, 38% у Польщі, 30% на Кіпрі,
26% в Латвії і 25% в Литві.

Щодо санітарного оснащення житла, то
туалет відсутній лише у 0,5% мешканців
Данії, Іспанії, Італії, Мальти та Швеції —
але у 20% латишів і литовців, 15% естон�
ців та 13% угорців. Так само відрізняєть�
ся відсоток людей, у яких немає ванної
чи душу: від 0,5% в Іспанії, Італії, Люк�
сембурзі, Мальті, Нідерландах та Великій

Британії до 22% в Латвії, 18% в Естонії та
Литві і 7% в Польщі. 

Також згідно з дослідженням 23% грома�
дян ЄС потерпали від надмірного шуму від
сусідів чи з вулиці. Найбільше на Кіпрі, де
таких 37%, потім ідуть Нідерланди (32%),
Португалія (28%) Німеччина (27%). А най�
тихіше поводяться люди в Ірландії та Шве�
ції (лише 13% тих, хто страждає від гамір�
них сусідів) та Угорщині — 15%.



Читайте в наступному номері: Як проходять вибори до Європейського Парламенту.  Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу взяв участь у саміті
двадцяти найрозвиненіших країн світу (G20), який пройшов у Лондоні. На фото: учасників зустрічі прийняла Королева Великої Британії Єлизавета II.
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Гран Пляс — центральна 
площа Брюсселя

Будівля 
Європейської Комісії

Містами і країнами ЄС

Бельгія

Одна з держав — засновниць Європейського Союзу. 
Член зони євро і Шенгенського візового простору. 
Офіційна назва — Королівство Бельгія.

Розташована у Західній Європі. Межує з Нідерландами,
Німеччиною, Люксембургом і Францією. Омивається 
Північним морем. 

Населення Бельгії близько 10,3 млн осіб. Країна є однією 
з найгустонаселеніших у світі. Населення складається з двох
приблизно рівних за чисельністю груп: фламандців, що говорять
нідерландською (фламандською) мовою, і франкомовних валлонів.

Бельгія — конституційна монархія. Формально главою держави 
є король, фактично — прем'єр8міністр. Зазвичай ним стає
представник партії, що перемогла на парламентських виборах.
Конституція Бельгії вимагає дотримання в уряді мовного паритету:
половина міністрів має представляти нідерландськомовне
населення, половина — франкомовне.

Столиця Бельгії — Брюссель — є також негласною 
столицею Європейського Союзу. У ньому розташовані головні
інституції — Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент. 
Також у  Брюсселі розміщено штаб8квартиру НАТО 
та деякі інші міжнародні структури.

Місто ГентЗамок Боссенштейн

Манекен піс (хлопчик, що пісяє) — 
символ бельгійської столиці


