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Європа концентрує енергію
 До 2014 року ЄС планує завершити формування єдиного енергоринку
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Україна:
на перехресті чи на узбіччі 
енергопотоків?

Європейський Союз
допоможе зберегти
степи України й Полісся



18 лютого стартував проект 
«Підготовчі дослідження 
модернізації української 
газотранспортної системи
і сховищ».
Модернізація ГТС – питання 
принципове й чутливе
для України, і його значення 
виходить далеко за межі 
технічного або фінансового 
контексту.  Особливо,
з огляду на останні рішення 
ЄС та Росії в енергетичній 
сфері. Наразі ж проект 
розпочато, і, згідно
з домовленостями,
ЄС профінансує його у  межах 
Інвестиційного інструменту 
Програми сусідства в обсязі 
 €2 650 000.

14 лютого в Одесі за участю 
Голови Представництва 
ЄС в Україні Посла Жозе 
Мануела Пінту Тейшейри 
презентовано нову 
ініціативу Європейського 
Союзу – Дунайську 
стратегію, до розробки 
якої активно долучилася й 
Україна. На її цілі ЄС планує 
спрямувати €100 млрд, і 
Україна має шанс отримати 
фінансування  низки 
важливих об’єктів, зокрема, 
будівництва траси Одеса – 
Рені та інших. 
Про «розу вітрів» 
Дунайської стратегії 
читайте у наступному числі.
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Весна – час пробудження енергії. 
Позитивна енергія людської дум-

ки, яка перетворюється у  справи, 
здатна здолати будь-які перешкоди. 
Бо наша сила – у єдності.

Лютий 2011-го був насичений по-
діями, які переконливо демонструють: 
Об’єднана Європа поглиблює інтегра-
цію в усіх сферах, розв’язуючи нагаль-
ні проблеми та ще більше – закладаю-
чи потужний фундамент на перспек-
тиву. Ось коротка хроніка подій:

• П’ятий форум Єдності підбив під-
сумки громадських слухань щодо 
майбутнього Регіональної політики, 
або Політики вирівнювання на 2013-
2020 рр. ;

• Рада Європи ухвалила до 2014 
року завершити формування повніс-
тю інтегрованого внутрішнього енер-
горинку;

• досягнуто угоди про створення 
Північно-Південного енергетичного 
коридору;

• Європейський Парламент ухвалив 
звіт щодо стратегії в регіоні Чорно-
го моря й представив координаторів 
пріоритетних напрямків Дунайської 
Стратегії.

• презентовано глобальну програму 
ЄС з кінематографії MEDIA MUNDUS за 
участю ЄС, країн Латинської Америки, 
Канади, США; 

• європейцям представлено універ-
сальний зарядний пристрій для мо-
більних телефонів…

Де бачить себе Україна у цьому 
розмаїтому європейському світі? 

Як свідчать опитування, 55% укра-
їнців підтримують євроінтеграцію, 
проте чи не найбільше їх цікавить пи-
тання відміни візового режиму з ЄС. 
Хочеться вірити, що похибка у цих 
опитуваннях суттєва. Адже перспек-
тиви, які відкриває тісна співпраця з 
Європейським Союзом, виходять да-
леко за межі туристичних подорожей. 

Тривають переговори щодо ство-
рення Зони вільної торгівлі – склад-
ні, напружені, проте, на переконан-
ня Валерія Чалого (і мільйонів укра-
їнців): «Процес євроінтеграції незво-
ротний. Він може бути тривалим і бо-
лісним, але він незворотний». Україна 
приєдналася до Енергетичного спів-
товариства – і продовжила прадавній 
Королівський шлях через усю Європу; 
вона прискіпливо вивчає досвід ЄС, 
щоб зробити свої висновки і сформу-
вати власну думку. Українці готуються 
до Днів Європи і щиро волонтарюють, 
мандрують й студіюють у кращих ви-
шах Старого Континенту.  

Проте, визначення «Старий Кон-
тинент», мабуть, недоречне, адже Єв-
ропа стоїть на шляху змін. Європа кон-
центрує енергію – енергію творення. 
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Європа посилює Політику єдності

V Форум Єдності (Cohesion 
Forum)  підбив підсумки громад-
ських слухань щодо стратегії фор-
мування регіональної політики (по-
літики Єдності або, як її ще нази-
вають, Політики вирівнювання) на 
2013–2020 рр. За два роки завер-
шується семирічний план розподі-
лу європейських фондів, і наразі ве-
деться активна дискусія щодо по-
дальшого бюджету. 

Політика Єдності спрямована на 
вирівнювання розвитку регіонів, під-
вищення їх конкурентоспроможнос-
ті та створення нових робочих місць 
й  посилення співпраці в рамках ЄС.  
Стаття щорічних витрат на ці цілі у 

чинному бюджеті  сягає €50 млрд – 
або 37,5% загального бюджету ЄС. 

Кошти розподіляються через Єв-
ропейський фонд регіонального 
розвитку, Європейський соціальний 
фонд та Фонд єдності. 

«Левова частка» інвестицій спря-
мовується на вирівнювання  розви-
тку – до регіонів, які мають дохід на 
душу населення менший за 75% від 
середнього по ЄС. Наразі таких регі-
онів 100, і проживають тут 170 млн 
громадян об’єднаної Європи. Ра-
зом з країнами, що вступили до ЄС 
у 2004–2007 рр., таку допомогу на 
стимулювання економічного зрос-
тання, розвиток транспорту й інфра-

структури отримують Греція, Порту-
галія, Іспанія, південь Італії. 

Близько €8 млрд ЄС інвестує у 
підвищення конкурентоспромож-
ності та створення нових робочих 
місць. За даними на листопад 2010 р., 
це дало змогу відкрити 1,4 млн но-
вих робочих місць, знайти роботу 
34 млн європейців, а 36 млн – здо-
бути нові компетенції. 

І, нарешті, €1,25 млрд – такий 
бюджет розвитку прикордонного 
співробітництва в межах Європей-
ського Союзу.  

Що пропонує Європейська Комі-
сія на 2014–2020 рр.? Перш за все, 
йдеться про узгодження фінансу-
вання та дій в межах Політики єд-
ності зі Стратегією 2020.

Пріоритети: забезпечення зайня-
тості, боротьба з бідністю, відкри-
тий доступ до освіти, дослідження 
та інновації, енергоефективність й 
впровадження «чистих» технологій. 
Розміри фінансування на наступ-
ний період пропонується залишити 
у чинних  обсягах – €50 млрд на рік.  

Нинішній Форум – практич-
но остання  можливість обміняти-
ся думками й висловити зауважен-
ня щодо Політики єдності на наступ-
ний період, адже влітку нинішнього 
року Європейська Комісія має пред-
ставити законодавчі ініціативи щодо 
модифікації регіональної політики.

Структура бюджету в рамках Політики єдності (2007-2013 рр., € млрд)
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Візовий режим з Грузією спрощено

1 березня 2011 року набудуть 
чинності  угоди між ЄС та Грузією 
щодо спрощення візового режиму та 
реадмісії. Сторонами угоди виступа-
ють країни ЄС (за винятком Данії, Ве-
ликобританії й Ірландії) та Грузія.  

Буде спрощено процедуру отри-
мання віз для осіб 22 категорій і зни-
жено вартість візового збору – від 
€65 до €35. 12 категорій громадян бу-
дуть звільнені від податків при оплаті 
візи. Для 11 категорій буде запрова-
джено річну багаторазову візу, а для 
окремих випадків – багаторазові візи 
строком на п’ять років.

Рішення про видачу віз прийма-

тиметься протягом 10, а в окремих 
випадках – 2 календарних днів, про-
те термін може бути подовжено до 
30 днів. Угодою встановлено безвізо-
ве пересування територією ЄС упро-
довж 90 днів для власників диплома-
тичних паспортів.

Схвалені рішення сприятимуть 
подальшому розвиткові співпраці 
між Європейським Союзом і Грузією. 
Так, ЄК пропонує надати країні миттє-
ву макрофінансову допомогу в обся-
зі €46 млн.

Половину цієї суми становити-
муть ґранти, половину – кредити. Ці 
кошти є частиною 500-мільйонно-

го пакета макрофінансової допомо-
ги, спрямованої на підтримку еконо-
мічної відбудови Грузії після конфлік-
ту з Росією (серпень 2008 року) та
всесвітньої фінансової кризи. 

Лукашенко подорожуватиме в об’їзд Європи

Європейський Союз та США від-
новили дію санкцій проти керівни-
цтва країни. Призупинена 2008 року 
заборона на в’їзд білоруських чи-
новників, згідно з ухваленим нещо-
давно рішенням Ради ЄС, знову чин-
на і поширюється тепер, крім прези-
дента Олександра Лукашенка, ще на 
156 осіб з його оточення. Саме вони, 
вважають у Брюсселі та Вашингтоні, 
є відповідальними за фальсифікацію 
виборів та подальші репресії проти 

представників опозиції. Також схва-
лено рішення про блокування рахун-
ків білоруських посадовців у захід-
них банках. 

Ще раніше Парламентська Асамб-
лея Ради Європи провела позапла-
нові дебати щодо ситуації в Білорусі і 
ухвалила резолюцію. ПАРЄ не визнає 
підсумків президентських виборів у 
Білорусі та вважає за необхідне ввес-
ти санкції проти осіб, відповідальних 
за репресії в країні, а також закли-

кає офіційний Мінськ звільнити всіх 
політв’язнів і провести об’єктивне 
розслідування подій 19 грудня.

ЄС підтримує громадянське суспільство Білорусі

На Міжнародній конференції до-
норів по Білорусі у Варшаві комісар 
ЄС Штефан Фюле заявив, що у цей 
складний період Європа хоче дати 
чіткий сигнал громадянському сус-
пільству Білорусі: «На знак нашої ціл-
ковитої та беззастережної підтрим-
ки білоруського громадянського сус-
пільства ми збільшимо фінансуван-
ня з наявних €4 млн до €15,6 млн.
У такий спосіб ми прагнемо запобіг-
ти ізоляції білоруського населення.
Я вважаю, що ми несемо за це велику 
відповідальність». Кошти буде спря-
мовано  на підтримку репресованих 
режимом білоруських неурядових 
організацій, незалежних ЗМІ та сту-
дентів за трьома напрямками: 

• розширене фінансування в ме-
жах Європейського інструменту де-
мократії та прав людини. На ці цілі в 

межах Інструменту  стабільності буде 
спрямовано €1,7 млн; 

• щорічне фінансування  діяльнос-
ті Європейського гуманітарного уні-
верситету у вигнанні (Вільнюс) в об-
сязі €1 млн – для забезпечення висо-

коякісної та безкоштовної освіти для 
білоруської молоді; 

• надання стипендій, сприяння 
студентській мобільності й обміну 
між вишами Білорусі та ЄС.
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Визначено координаторів
пріоритетних напрямків Дунайської стратегії

3 лютого Європейський комісар 
з регіональної політики Йоганнес 
Ган та міністр закордонних справ 
Угорщини (країни-голови ЄС) Янош 
Мартоні оголосили, які країни від-
повідатимуть за конкретні пріори-
тетні сфери Дунайської стратегії. 

За поліпшення мобільності та 
транспортного сполучення відпові-
датимуть  Австрія та Румунія (внут-
рішній водний транспорт), Слове-
нія та Сербія (залізничний, автомо-
більний, повітряний транспорт); за-
цікавлена держава – Україна.

Стимулювання розвитку стабіль-
ної й екологічної енергетики контро-
люватимуть Угорщина та Чехія.

Розвиток культури, туризму та 
розширення контактів між людь-
ми покладаються на Болгарію
й Румунію.

Відновленням джерел постачан-
ня та підтримкою якості води опіку-
ватимуться Угорщина та Словаччина.

Угорщина і Румунія відповіда-
тимуть за управління ризиками 
щодо стану довкілля, а  Німеччина 
(Баварія) й Хорватія – за збережен-
ня біорозмаїття, ландшафтів,  якість 
повітря та ґрунту.

Координацію розвитку сус-
пільства знань (дослідницька ді-
яльність, освіта та інформаційно-
комунікативні технології) покладе-

но на Словаччину та Сербію, а інвес-
тування в людей, їхні знання та на-
вички – на Молдову й Австрію.  

Підтримка конкурентоспромож-
ності підприємств є пріоритетною 
сферою відповідальності  Німеччи-
ни (Баден-Вюртенберґ) і Хорватії. 

Австрія та Словенія опікувати-
муться питаннями  посилення інсти-
туційної спроможності та співпраці, 
а співробітництво заради безпеки й 
боротьби проти організованої зло-
чинності координуватимуть Німеч-
чина і Болгарія. 

Нагадаємо, що Європейська Ко-
місія презентувала Дунайську стра-
тегію наприкінці 2010 року. Мета 
нової ініціативи ЄС – сприяти роз-
виткові величезного економічно-
го потенціалу Дунаю. Стратегія охо-
плює вісім країн-членів ЄС та шість 
інших європейських країн. 

Дунайська стратегія фінансува-
тиметься з чинних програм Євро-
пейського Союзу. Лише з бюджету 
Політики єдності  на 2007 – 2013 рр. 
виділено €100 млрд.

 14 лютого Дунайську стратегію 
презентовано в Україні – деталь-
ніше про це читайте у наступному 
числі «Євробюлетеня».

Докладніша інформація: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Нова Чорноморська стратегія ЄС:
нові виклики і перспективи для регіону

Європейський парламент ухва-
лив звіт щодо стратегії ЄС у регіоні 
Чорного моря. Наразі вона охоп-
лює 10 країн: три країни Євросо-
юзу – Болгарія, Румунія, Греція, 
країна-кандидат – Туреччина, п’ять 
східноєвропейських країн-сусідів 
ЄС – Азербайджан, Вірменія, Грузія, 
Молдова, Україна, а також Росія – як 
стратегічний партнер ЄС.

Після вступу до ЄС Румунії та 
Болгарії «здебільшого європей-
ське» Чорне море стало «частково 
внутрішнім» морем ЄС. Таким чи-

ном, перед країнами регіону поста-
ли нові виклики, але й відкрилися 
спільні інтереси й нові можливості 
для забезпечення миру, стабільнос-
ті, демократії, зростання добробуту 
й розвитку  регіонального співро-
бітництва. Ці реалії мають знайти ві-
дображення у новій Чорноморській 
стратегії ЄС.

На відміну від Чорноморської 
синергії (Black Sea Synergy), яка 
мала «швидше обмежені результа-
ти», оновлена програма поклика-
на стати інтегрувальною частиною 
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Європа потребує інновацій

Поступ Європейського Союзу у 
сфері інновацій потребує приско-
рення, хоч  наразі ЄС займає провід-
ні позиції та випереджає нових еко-
номічних гравців – Китай, Бразилію, 
Індію, Росію. Проте, вони «дихають у 
спину» європейським інноваторам, 
тож Європа має вжити адекватних 
заходів. Такий висновок містить до-
повідь Європейської Комісії «Шкала 
інноваційного Союзу». 

Експерти проаналізували показ-
ники ЄС за 25-ма індикаторами, до-
тичними до дослідницької сфери та 
інновацій, за трьома категоріями: 
«Умови» (людські ресурси, фінан-
сова підтримка, привабливі дослід-
ницькі системи); «Діяльність ком-
паній» (рівень інноваційності євро-
пейських компаній); «Результати» 
(вплив інноваційних досліджень на 
конкретні результати економіки). 
Інноваційними лідерами ЄС, як і ра-
ніше, є Швеція, Данія, Фінляндія та 
Німеччина.

Як зясувалося, «слабкою лан-
кою» інноваційного комплексу ЄС  
є приватні компанії, тож  необхід-
но вжити заходів для подолання їх 
інертності – як щодо інвестування у 
дослідницьку діяльність, так і щодо 
використання інноваційних розро-
бок.  У доповіді зазначено, що для 
цього потрібно створити й більш 
сприятливі  умови, зокрема зроби-

ти ефективнішою патентну систему. 
Як рішучий крок,  Європейська 

Комісія у своїй «Зеленій книзі» з ін-
новацій пропонує радикально змі-
нити структуру підтримки дослід-
ницької та інноваційної діяльнос-
ті в ЄС.

Йдеться про  можливість об’єд-
нання Рамкової програми з під-
тримки дослідницької діяльності 
(FP7), Рамкової програми з конку-
рентоспроможності та інновацій та 
Європейського інституту інновацій 
та технологій (EIT). На думку Комісії, 
це дасть змогу ЄС не лише підтри-

мувати дослідницькі проекти, але й 
сприяти швидкому впровадженню 
розробок  результатів досліджень й 
стимулювати модернізацію еконо-
міки. 

Нагадаємо, що у 1995 році ухва-
лено документ «Зелена книга інно-
вацій», у якому визначено зміст тер-
міну «інновації» як синоніму «успіш-
ного створення, сприйняття та за-
стосування нового в економічній 
та соціальній сферах», що сприяє
вирішенню нагальних проблем 
на рівні особистості і суспільства
в цілому. 

більш широкої зовнішньої політики 
й політики безпеки ЄС та її окремих 
складових, з еволюцією Європей-
ської політики сусідства включно.  

Звіт констатував наявність у ре-
гіоні викликів у сфері безпеки, зо-
крема, «окупованих регіонів». Саме 
тому нова Чорноморська страте-
гія має передбачити заходи із за-
кріплення моніторингової систе-
ми ЄС. Вкрай необхідно створити 
механізм «раннього попереджен-
ня» як інструмент запобігання кон-
фліктам та зміцнення довіри в регі-
оні. Такі зусилля, говориться у звіті, 
мусять виходити за межі «вислов-
лення занепокоєння» та спрямову-
ватися на розв’язання конкретних 

ситуацій. Ідеться, зокрема, про про-
зорість торгівлі зброєю й військово-
морської активності в регіоні. У цьо-
му контексті у звіті висловлюється 
«особливе занепокоєння» продо-
вженням дії угоди про базування у 
Криму Чорноморського флоту РФ 
та його можливим впливом на ста-
більність у регіоні.

Чорноморський регіон є ключо-
вим для енергобезпеки ЄС та ди-
версифікації постачання енерго-
ресурсів на європейський ринок. 
Нова Чорноморська стратегія має 
сприяти розвиткові співробітни-
цтва між країнами регіону в енерге-
тичній сфері, реалізації інфраструк-
турних та енергетичних проектів, 

що відповідають інтересам ЄС. Се-
ред них головним є «Набукко» та 
інші європейські проекти розвитку 
Південного енергетичного коридо-
ру. До завершення 2011 року необ-
хідно укласти угоди з потенційними 
постачальниками ресурсів для «На-
букко». Водночас, у документі згаду-
ється російський проект «Південно-
го потоку» – як такий, існування яко-
го Європейський парламент «бере 
до уваги».

Звіт закликає до розвитку між-
народного співробітництва в ме-
жах Енергетичної хартії і вітає вступ
України та Молдови до Енергетично-
го співтовариства.  
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В Європі презентовано єдиний
зарядний пристрій для мобільних телефонів

8 лютого Член Європейської Ко-
місії з питань промисловості та під-
приємництва Антоніо Таяні і Гене-
ральний директор DIGITALEUROPE 
Бріджит Косгрейв представили уні-
версальний зарядний пристрій. Єв-

ропейська Комісія давно наполяга-
ла на створенні адаптеру, що підхо-
див би до усіх мобільних телефонів, 
які можна приєднати до комп’ютера 
(за винятком старих моделей). 

Завдяки співпраці між Єврокомісі-

єю та  14 компаніями просте та зруч-
не рішення знайдено.  Незабаром на 
ринку з’явиться «зарядка» з універ-
сальним мініUSB-штекером та кабе-
лем стандарта micro-USB.

Втім, це практичне рішення має 
також економічну й екологічну скла-
дові. По-перше, як прогнозує Євро-
пейська Комісія, слід очікувати зни-
ження цін; по-друге, щорічний об’єм  
електрозалізного брухту зменшить-
ся на 50 000 т,  адже кожен рік на пе-
реробку надходить близько 50 млн 
мобільних телефонів, а це створює 
загрози для довкілля.

  Протокол про згоду щодо гар-
монізації зарядних пристроїв з Єв-
рокомісією підписали Apple, Emblaze 
Mobile, Huawei Technologies, LGE, 
Motorola Mobility, NEC, Nokia, 
Qualcomm, Research In Motion (RIM), 
Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile 
(ALCATEL mobile phones), Texas 
Instruments et Atmel. 

Дізнайтеся більше: www.onechargerforall.eu

МЕДІА МУНДУС єднає кіносвіти

В афіші 61-го Берлінале – 22 стріч-
ки, профінансовані Європейським 
Союзом, і не виключено, що деякі 
з них матимуть особливу долю. Як, 
наприклад, оскароносні  «Мільйо-
нер з нетрів», «Фальшивомонетни-
ки», «Життя у рожевому кольорі», які 
спродуковані у Європі та частково 
профінансовані ЄС. 

На цьогорічному Берлінале
відбулася ще одна – особлива – 
прем’єра: Єврокомісар з освіти та 
культури Андрула Вассиліу ого-

лосила про підтримку перших
34 проектів нової програми ЄС МЕ-
ДІА МУНДУС. Суттєва підтримка, 
яку ЄС надає європейському кіне-
матографу, відтепер вийде за кор-
дони Старого Континенту. В най-
ближчі три роки ЄС спрямує на під-
тримку творчих проектів в рамках 
нової програми €15 млн.

Проект PUENTES покликаний 
зміцнити мистецьку й комерційну 
співпрацю між конкуруючими кі-
нематографічними індустріями до-

свідченої Європи та амбітної Ла-
тинської Америки.

Проект The Festival Scope пред-
ставляє веб-сайт, де можна знайти 
вичерпну інформацію про кінофес-
тивалі по всьому світу.

Долучайтеся до новин кіносвіту:
www.festivalscope.com

Проект трансатлантичного парт-
нерства TAP 2011 допоможе сформу-
вати творчу лабораторію й професій-
ний дискусійний майданчик для не-
залежних кінопродюсерів Європи, 
Канади та США . 

МЕДІА МУНДУС є міжнародним 
розширенням програми ЄС MEDIA, 
яка має на меті підтримку європей-
ського кіно, популяризацію його за 
кордоном та обмін кращими стрічка-
ми між Європою та світом.

З повним переліком проектів, підтриманих програмою  МЕДІА МУНДУС можна ознайомитися тут:
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
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Recycling society: економіка+екологія 

Україна долучається до європейської дискусії

В ЄС набуває все більшого поши-
рення рух за побудову так звано-
го recycling society, яке здатне утилі-
зувати сміття, забезпечує його пере-
робку та подальше використання.

Як зазначається у доповіді, пред-
ставленій Європейською Комісією 19 
січня, ЄС має великий простір для дії 
у цій царині.

«У моєму старому мобільному те-
лефоні є трохи золота, платини, па-
ладію та міді: всі ті речовини, яких у 
Європі не так багато, – зазначив Єв-
рокомісар з довкілля Янез Поточ-
нік. – У тонні подібних мобільних те-
лефонів міститься близько 280 г зо-
лота, 140 г платини та паладію, а та-
кож 140 фунтів міді. Це не сміття, яке 
маємо спалювати чи ховати під зем-
лею; це ресурс, який ми мусимо ша-
нувати.

Ми цілком серйозно прагнемо по-
будувати економіку, що ефективно 
використовуватиме свої ресурси».
Як свідчить статистика, на кожного 
громадянина ЄС припадає, в серед-
ньому, близько 524 кг сміття на рік, 
і протягом останніх 10 років цей по-
казник залишається стабільним, хоча 
рівень споживання виріс на 16%.

Водночас рівень ресайклинґу, 
тобто утилізації, обробки та нового 
використання сміття, у різних краї-
нах ЄС серйозно відрізняється: від 
66% у Німеччині, 59% у Бельгії, 50%  
у Нідерландах до майже нульового 
рівня у Болгарії та Румунії. 

Одним із найбільш ефективних є 
ресайклинґ старих автомобілів: у Ні-
меччині, Бельгії, Литві та Болгарії він 
сягає 87%.

Багато країн продовжують пере-

важно вивозити сміття на сміттєзва-
лища. У Румунії та Болгарії такий спо-
сіб поводження з відходами (повна 
протилежність ресайклинґу) сягає 
майже 100%, у  Греції 80%, в Іспанії  
65%, у Великій Британії 60%.

Натомість у Данії, Нідерландах 
та Бельгії на сміттєзвалища йде 
лише близько 3 –10% сміття. Решта 
відправляється на переробку й 
нове використання (близько 80%) 
чи спалювання.

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує поспілкуватися на тему
«Сміття – не той спадок, на який заслуговують наші діти».

Запрошуємо всіх приєднатися до дискусії на сторінці ЄС на Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Delegation-of-the-European-Union-to-Ukraine/126879227356714 

1. Яким чином варто пропагувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища в Україні?
2. На нашій головній сторінці – 2 ролики на цю тему. Який ролик Вам більше подобається?



Які цілі ставить перед собою 
Угорщина, як країна, що головує
в Євросоюзі?

Думаю, що перше головування у 
Європейському Союзі – історичний 
момент. Угорщина вже  шість з поло-
виною років є членом ЄС, тож ми – не 
новачки. Проте, ці півроку стануть 
і іспитом, і амбіційним викликом.  
Але ми переконані, що добре підго-
тувалися. 

Наш девіз – «Сильна Європа», і 
основні наші завдання пов’язані з 
подоланням економічної кризи та 
її наслідків. Реалії вимагають ефек-
тивної відповіді, вони вимагають 
від нас «більше Європи», що озна-
чає зміцнення й поглиблення євро-
пейської інтеграції. Ми будемо шу-
кати можливості зміцнити єдиний 
європейський ринок, зменшити ри-
зики економічних «форс-мажорів» 
та дисбалансу. Одним з ефективних 
інструментів, на наш погляд, є поси-
лення макроекономічного контро-
лю, зокрема, щодо дефіциту бюдже-
тів. Як досягти узгодження планів 
розвитку всіх країн-членів ЄС? Ми 
пропонуємо, щоб щороку, до берез-
ня, усі уряди надавали свої плани 
реформ і макроекономічних показ-
ників до Європейської Комісії, яка 
матиме право на свою оцінку й про-
позиції. Вони матимуть, наразі, ре-
комендаційний характер, але думка 

ЄК завжди є авторитетною і береться 
до уваги. Це шлях до більш стабільно-
го, сильного і гармонізованого євро-
пейського економічного управління. 
Врешті, такий підхід відповідає ін-
тересам держав і людей. 

Угорщина увійшла до Європей-
ського Союзу відносно недавно, 
але сьогодні можна порівнювати 
ситуацію в країні, настрої гро-
мадян до 2004 року і після всту-
пу до ЄС.  Як почувається країна 
в об’єднаній Європі, і який угор-
ський досвід може стати в наго-
ді Україні?  

«Єдність у різноманітті» – таким є 
девіз Європейського Союзу. «Вели-
ке розширення» 2004 року якнай-
краще засвідчило 
його життєву силу. 
В ЄС представле-
ні країни з різним 
рівнем економіч-
ного розвитку, різ-
ними традиціями, 
культурою, мен-
тальністю.

Звичайно, ЄС – 
дуже складний ор-
ганізм, він цілко-
вито впливає  на 
наше життя в усіх 
сферах, тож у цьому сенсі ми перебу-
ваємо на стадії адаптації.  Але хочу 

«Євросоюз – противага провінційності. 
Він відкриває нам весь світ»

зазначити, що об’єднана Європа за-
безпечує і захищає засади, що дасть 
змогу кожній нації зберігати й роз-
вивати свою ідентичність, націо-
нальну неповторність, і це є надзви-
чайно важливим. 

В Угорщині не виникає питан-
ня про те, чи задоволені ми всту-
пом до ЄС – ми завжди цього праг-
нули і подолали складний шлях. У 
певні періоди нам здавалося, що 
ми виконали «домашнє завдання», 
проте перед нами ставили нові за-
вдання й ми продовжували робо-
ту.  Згадую, що на стадії перегово-
рів прем’єр-міністр однієї з країн, 
що також вела перемовини щодо 
членства в ЄС, сказав:  «Що б ми не 
зробили, ми завжди за п’ять років 

від вступу!»  Тому, 
коли ми досягли 
мети, всі були за-
доволені – і зрозу-
міли, що це ... тіль-
ки початок. На ре-
альність треба ди-
витися прагматич-
но і розуміти, що 
все має свою ціну. 
Тож скажу: бути 
членом Європей-
ського Союзу, зна-
чить працювати, і 

працювати ще більше, ніж раніше. 
Скажімо, угорська економіка пе-

В січні 2011 року 
обов’язки головування 
у Європейському Союзі 
перейняла Угорщина.
Про цілі, які ставить 
країна на цьому почесному 
й відповідальному 
посту, а також про 
реалії й перспективи 
євроінтеграційних 
прагнень України люб’язно 
розповів Надзвичайний 
і Повноважний Посол 
Угорщини в Україні
пан Міхай Баєр

ЄВРОІНТЕРВ’Ю
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«Євроінтеграція –
це не питання уряду,
не питання політичних 
партій. Це питання
всього суспільства:
і звичайного пенсіонера,
і голови парламенту,
і політичних партій – всіх.
Усім необхідно навчитися 
мислити по-європейськи!»
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реживає не найкращі часи, але вони 
не пов’язані з ЄС – труднощі спри-
чинені нашими власними діями, 
непродуманою внутрішньою полі-
тикою. І це важливо роз’яснювати 
громадянам, адже не всі розуміють 
причини тих чи інших явищ. Допо-
мога з боку Європейського Союзу 
дала змогу Угорщині швидше руха-
тися вперед, витримувати й вигра-
вати в умовах жорсткої конкурен-
ції. Наприклад, дотації сільському 
господарству були дуже важливи-
ми для аграрного сектора, одного з 
базових для нашої економіки. Сьо-
годні по всій Угорщині проклада-
ють магістральні шляхи, реалізують 
масштабні плани розвитку міст, чи-
мало ресурсів спрямовується на по-
ліпшення охорони здоров’я; молодь 
і науковці беруть участь в освіт-
ніх програмах, а це – наше майбут-
нє. Ми також багато змінили у зако-
нодавстві, адаптувавши його до єв-
ропейських стандартів. Звичайно, 
шість років  замало, щоб продемон-
струвати вражаючі результати (тим 
більше, беручи до уваги глобальну 
кризу), але  Європейський Союз – 
структура дуже динамічна, яка праг-
не змін і неодмінно досягає мети.  

Як Ви оцінюєте реальності та 
перспективи євроінтеграційних 
прагнень України? 

Угорщина завжди однозначно 
виступала за розширення ЄС, за по-
глиблення європейської інтегра-
ції. Це стосується і Західних Балкан, 
і країн Східного партнерства. Мож-
ливо, ми не надто гучно про це го-
воримо, але у Брюсселі послідовна 
позиція Угорщини з цього приводу 
відома.  

Ми підтримуємо Україну і є її на-
дійним партнером на шляху до ЄС, 
але важливо чітко усвідомлювати: 
подолати цей шлях можуть тільки 
ваш уряд, ваш народ і суспільство, 
об єднавши зусилля і прагнення.  

Угорщина готова шукати конкрет-
ні форми сприяння українській єв-
роінтеграції, і період нашого голову-
вання в ЄС є сприятливим для цьо-
го. Ми ведемо роботу в Брюсселі у 
профільних комісіях та на глобаль-
ному рівні.  Наприклад, питання, що 
обговорюються у Раді з енергети-
ки, є надзвичайно важливими для 
вашої держави, і політика Угорщи-
ни щодо енергетичної безпеки Єв-
росоюзу може вплинути на роль 
України як транзитера газу. 

Думаю, що 2011 рік – сприятли-

вий для України у тому сенсі, що нині 
в ЄС головує Угорщина, яка доб-
ре розуміє і відчуває Україну, а на-
шою наступницею є Польща, яка 
завжди підтримувала вашу країну. 
Адже ми дуже близькі сусіди й дав-
ні друзі, наші народи мають глибин-
ні, навіть кровні зв’язки.  Тож  нині 
Україна має хороші шанси, але своє 
«домашнє завдання» ви маєте вико-
нати самостійно.

У  2011 році відбудеться Саміт 
країн Східного партнерства.
Як Ви оцінюєте підсумки дворічної 
роботи  цієї ініціативи? 

Східне партнерство – це части-
на Європейської політики сусідства, 
а не окрема політика ЄС, хоч дехто 
і плутає ці понят-
тя. Ми розглядає-
мо Східне партнер-
ство як інструмент 
допомоги країнам, 
які беруть на себе 
завдання у рамках 
зближення з ЄС. 
Воно має на меті 
допомогти вам 
зміцнити демо-
кратичні інститу-
ти, свободу слова, 
провести рефор-
ми. І, що дуже важ-
ливо,  підготувати 
суспільство.  Звіс-
но, це справа не 
одного дня. Свого 
часу, наприкінці 90-х і навіть на по-
чатку 2000-х, ми змінювали й зміню-
вали закони, поступово наближаю-
чись до бажаного результату. Одно-
моментних змін суспільство не ви-
тримало б і не сприйняло. Участь у 
Східному партнерстві створює для 
поступального руху сприятливі за-
сади.

Як Ви оцінюєте роль України 
у Східному партнерстві та її го-
товність виконувати свої «до-
машні завдання»? 

Ми відверто говоримо: Україна є 
найвагомішим партнером ЄС у Схід-
ному партнерстві. Відзначу, остан-
нім часом дуже ефективно працю-
вали і Молдова, і Грузія, втім, саме 
Україна визначає успіх Східного 
партнерства.

Однак хочу застерегти вас від 
ілюзій і повторю: українці повинні 
усвідомити, що таке ЄС, і якої важ-
кої роботи вимагає євроінтеграція. 
Але через ці труднощі варто прой-

ти – тому що ви хочете жити краще. 
І зміни, які потребують складних рі-
шень, необхідні, насамперед, вам – 
заради України, а не заради Європи. 
Але Європа підтримує вас на цьому 
шляху і технічно, й інтелектуально, 
і фінансово, адже Європа є найбіль-
шим донором України.  

Українці розуміють, що краще 
жити у демократичному суспільстві 
з прозорою політичною системою, 
вільно їздити до Європи, мати у ки-
шені більше грошей і користувати-
ся усіма сучасними досягненнями. 
Безумовно, українці – європейці – з 
діда-прадіда. 

Отже, наші цілі цілком збігають-
ся, і Європа й надалі всебічно спри-
ятиме вам, зокрема, через Східне 

партнерство. 
В Україні вже 

чимало зроблено; 
наразі уряд роз-
починає масш-
табні реформи, 
і один з перших 
кроків – модер-
нізація пенсій-
ної системи. Але 
ж і країни ЄС за-
ймаються пенсій-
ною реформою – і 
Угорщина, і Німеч-
чина, й інші. Євро-
па – у найширшо-
му розумінні – ста-
рішає, скорочу-
ється кількість на-

селення, тож на ці виклики треба ре-
агувати на випередження. Це стосу-
ється й інших сфер. 

Відповідальний уряд завжди 
розраховує глибину реформ та го-
товність суспільства їх сприйня-
ти. Уявімо, що завтра, незважаючи 
на реалії, ми підпишемо Угоду про 
вільну торгівлю – але ж ваша еконо-
міка просто не витримає конкурен-
ції з європейською!

Тому повторюю: євроінтеграція – 
поступовий, складний і часом бо-
лісний процес, але люди неодмінно 
відчують поліпшення життя. Це вне-
сок у майбутнє, і Східне партнер-
ство – ефективний інструмент таких 
інвестицій.

Євроінтеграція – це не питання 
уряду, не питання політичних пар-
тій, це питання всього суспільства: 
і звичайного пенсіонера, і голови 
парламенту, і політичних партій – 
всіх. Усім необхідно навчитися мис-
лити по-європейськи!

У разі підписання Угоди
про Зону вільної торгівлі, 
українська економіка 
поступово ставатиме 
складовою єдиного 
європейського ринку.
Понад 500 000 000 споживачів –
і дуже жорстка конкуренція! 
Погодьтеся, це потужний 
стимул до розвитку, а отже,
до змін на краще.  Спочатку 
буде важко, і ми теж заплатили 
свою ціну – фінансову, 
економічну, суспільну – щоб 
мати ці переваги.
Але тепер ми їх маємо!



ТЕМА НОМЕРУ
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Європа концентрує енергію

У лютому Європейський Союз ухвалив низку рішень, які є визначальними для енергетичної безпеки об’єднаної 
Європи. Вони стосуються як створення єдиного енергоринку та диверсифікації джерел і маршрутів постачання 
енергоносіїв, так і впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення викидів парникових газів й захис-
ту довкілля. Європа переконливо продемонструвала, що вкрай серйозно налаштована змінити ситуацію та зро-
бити свій енергоринок максимально незалежним як від об’єктивних, так і від суб’єктивних зовнішніх чинників.  

«Надійні, гарантовані, стабіль-
ні та доступні енергетичні ресурси, 
що сприяють європейській конку-
рентоспроможності, залишаються 
пріоритетом для Європи», – про це 
йдеться у підсумковому документі 
засідання Ради Європи в Брюсселі
4 лютого 2011 року.

Планується до 2014 року завер-
шити формування повністю інтегро-
ваного внутрішнього енергоринку, 
забезпечивши тим самим вільне пе-
реміщення газу і електроенергії у 
всіх країнах Європейського Союзу. 

«Після 2015 року жодна краї-
на ЄС не повинна залишатися ізо-
льованою від Європейських мереж 
газо- і електропостачання або від-
чувати загрозу своїй енергетичній 
безпеці через нестачу відповідних 
з’єднань», – наголосили лідери ЄС. 

Вони також запропонували Єв-
рокомісії до червня цього року під-
готувати оцінку рівня бюджетних 

внесків, необхідних для розвитку 
інфраструктурних проектів. 

За оцінками Європейської Комі-
сії від 2010 року, загальна вартість ін-
вестицій в інфраструктуру (бюджет-
них і приватних)  до 2020 року має 
сягнути близько €1 трлн. 

У документі наголошується на 
необхідності диверсифікації марш-
рутів постачання енергоресурсів 
до Європи. Європейська Комісія 
має продовжити роботу над таки-
ми стратегічними проектами тран-
спортування газу, як Південний ко-
ридор. 

Країнам ЄС пропонується з 1 січ-
ня 2012 року інформувати Євроко-
місію про чинні та нові двосторон-
ні угоди з третіми країнами щодо 
постачання енергоносіїв. Ця інфор-
мація буде  доступною для всіх кра-
їн ЄС « ...у належній формі і з огляду 
на необхідність захисту комерційно 
чутливої інформації».  

У документі звертається особли-
ва увага на важливість впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій та 
розвиток енергетики на базі віднов-
люваних джерел. 

Зважаючи на необхідність роз-
витку взаємовигідного партнерства 
в енергетичній сфері з третіми кра-
їнами, Верховному представнику 
ЄС із питань зовнішньої політики та 
політики безпеки запропоновано у 
своїй роботі брати до уваги і питан-
ня енергетичної безпеки. 

При цьому, вважають лідери ЄС, 
питання безпеки енергопостачання 
мають знайти своє відображення і в 
Європейській політиці сусідства. 

Разом з цим, наголошено на не-
обхідності розвитку надійних, про-
зорих і заснованих на чітких прави-
лах відносин із Росією в галузі по-
стачання енергетичних ресурсів.

ЄС презентує Північно-Південний енергетичний коридор

Єдиний енергоринок ЄС буде сформовано до 2014 року

Країни Вишеградської четвірки 
(Польща, Чеська Республіка, Сло-
ваччина, Угорщина) та Болгарія й 
Румунія домовилися започаткува-
ти так званий Північно-Південний 
газовий коридор. Президент Євро-

пейської Комісії Жозе Мануель Бар-
розу зазначив: «Це новий приклад 
практичної цінності Європи для 
своїх громадян». 

Стратегічну концепцію Північно-
Південного інтерконнектору при-

родного газу вперше офіційно ого-
лошено ЄС 31 січня цього року. 
Вона має на меті зв’язати Польщу, 
Чехію, Словаччину, Угорщину, Руму-
нію, Болгарію, можливо, Австрію.

У довгостроковій перспективі 

Лідери Європейського 
Союзу вважають
за необхідне посилити 
безпеку енергетичного 
ринку ЄС.
Європа
не має наміру 
зволікати.
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ТОЧКА ЗОРУ

Україна на перехресті
чи на узбіччі енергопотоків?
Яким є і яким буде місце нашої країни на європейській енергетичній мапі:
коментар Богдана Соколовського, експерта з міжнародних питань енергобезпеки

Проблема вільного переміщен-
ня енергоносіїв набула актуальнос-
ті для ЄС після приєднання пост-
соціалістичних країн і загострила-
ся на початку 2009 року, коли через 
російсько-український газовий кон-
флікт у скрутне становище потра-
пили Словаччина, Румунія, Болгарія 
та інші члени Євросоюзу. Нещодав-
но дискомфорт відчула Польща; пев-
ні проблеми виникають і у країнах 
Балтії. І те, що зараз ЄС намагається 
розбудувати альтернативні внутріш-
ні газогони є однозначним позити-
вом європейської колективної систе-
ми енергетичної безпеки. Досвід ре-
алізації цих проектів буде корисним 
і Україні для його вивчення і, можли-
во, запозичення.    

Диверсифікація маршрутів і дже-
рел постачання енергоресурсів до 
обєднаної Європи в її нинішніх
межах – тема не нова: ЄС давно і ре-
зультативно працює у цьому напрям-
ку. Тож рішення нинішнього Саміту 
свідчать про те, що послідовна і по-
ступальна політика ЄС у сфері енер-
гетичної безпеки стає більш насту-
пальною. Зауважу, що слід розрізня-
ти дві принципові речі: диверсифіка-
ція маршрутів поставок, розрахова-
них на одну ресурсну базу, і диверси-
фікація маршрутів, обумовлена ди-
версифікацією джерел. Європу ціка-
вить і те, й інше, причому незалежно 
від того, через яку країну пролягає 
маршрут транзиту.

У першому випадку стратегію ви-
значає, переважно, постачальник – 
зараз це Росія. Брюссель закликає й 
прагне спонукати її до більш цивілі-
зованого співробітництва. 

Щодо України, то нині йдеться 
про те, чи ми зможемо втримати свої 
транзитні функції. Наша ж держава, 
наразі, виступає для Росії – в ролі си-
туативного партнера у просуванні її 
інтересів на європейському ринку, 
для Європи, за словами Єжі Бузика, – 
«неуспішного учня».  

Не найкраща для України ситуація 
розвивається стрімко, проте не є без-
перспективною. Але щоб стати  більш 
впливовим учасником енергорин-
ку, потрібно докласти максимум зу-
силь для модернізації ГТС відповідно 
до Брюссельської Спільної заяви від 
23 березня 2009 року і в цілому де-
монструвати більш активну і у повно-
му сенсі слова партнерську політику, 
реалізацію якої розпочав  у свою ка-
денцію Президент В. Ющенко. Інакше 
Україна дійсно залишиться  «сам на 
сам» із своєю ГТС: для транзиту вона 
стане не цікавою ані Росії, ані ЄС. 

Є й інший вимір розбудови
маршрутів – диверсифікація дже-
рел постачання енергоресурсів. 
Україну це має цікавити, насампе-
ред, з точки зору перспективи.  Для 
Європи в останні роки є особливо 
актуальною тема газу і нафти із Кас-
пійського регіону, де підтвердже-
но значні запаси. Країни цього регі-

ону де-юре і часто де-факто вклада-
ються у західні політичні критерії ди-
версифікації джерел енергоресур-
сів. Наприклад, Декларацію з Азер-
байджаном нещодавно підписано. 
У цьому контексті Брюссель акцен-
тує увагу на так званому «Південно-
му енергетичному коридорі», який 
може бути реалізований через газо-
транспортні проекти, наприклад, НА-
БУККО. Йдеться про нові маршрути, 
розраховані на каспійську ресурсну 
базу. Переконаний, що їх реалізація
принесла б користь і Українській 
державі: як мінімум – опосередкова-
но, а при нашому бажанні – й безпо-
середньо. Зокрема, за рахунок кас-
пійського газу через «Набукко» на єв-
ропейському ринку однозначно по-
слабляться позиції Газпрому, і його 
газ стане дешевшим  – в тому числі й 
для України. Те саме стосується і вже 
призабутого проекту «Білий потік» – 
за нашої наполегливості гілка «Білого 
потоку» могла б пройти через Украї-
ну. Звичайно, не можна не згадати й 
про поки «теоретичні»  шанси отри-
мувати каспійський газ реверсом че-
рез Румунію чи Угорщину. 

І тут знову повертаємося до пи-
тання про модернізацію ГТС – вона 
має бути адаптована до діючих й пер-
спективних транснаціональних про-
ектів. Головне, що це було б вигідно 
українському суспільству, державі, 
владі і бізнесу. 

І ще одне наше завдання – не «тех-

ЄК передбачає залучити до Кори-
дору країни, які не є членами ЄС, але 
підписали Договір про Енергетичне 
Співтовариство (Албанія, Боснія і Гер-
цеговина, Хорватія, Македонія, Мол-
дова, Чорногорія, Сербія, Косово). 
На першому етапі через Північно-
Південний газовий коридор тран-
спортуватиметься газ, але  надалі 
ним підуть нафта й електроенергія.

Очікується, що цей Коридор зро-
бить регіон Центральної та Схід-

ної Європи менш уразливим через 
скорочення постачань маршрутом 
через Росію, Україну та Білорусь.
Проект Північно-Південного енер-
гетичного коридору має бути офі-
ційно затверджений ЄС до кінця 
2011 року.

Нагадаємо, що 14 лютого Више-
градська четвірка відзначає 20-річ-
чя. Польща, Угорщина, Чехія, Сло-
ваччина  слугують переконливим і 
повчальним прикладом для інших 

країн Східної Європи, тим більше, 
що у діалозі з ними країни Више-
градської четвірки можуть спирати-
ся на власний досвід.

Польща з її  40-мільйонним на-
селенням, п’ятимільйонна Словач-
чина, Чехія з її сильною економікою 
та Угорщина, що переживає непро-
стий період, свідчать про багатома-
ніття Європейського Союзу та пере-
ваги об’єднаної  Європи. 
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Нині близько 40% газу, який 
споживає ринок ЄС, постачає
«Газпром»; до того ж європейці чудо-
во пам’ятають  «газові» проблеми, які 
виникали через напружені відноси-
ни між Україною й Росією. Тож питан-
ня диверсифікації постачання і дже-
рел надходження блакитного пали-
ва є дуже актуальним для Європи.  
ЄС давно хотів би створити коридор 
із трубопроводів, який зв’язав би ри-
нок ЄС із Середньою та Центральною 
Азією з їх великими родовищами газу 
і став реальною альтернативою існу-
ючим джерелам. Росія, зі свого боку, 
запропонувала  Європі Північний і 
Південний потоки,  і обидва – в обхід 
України. Україна ж до цього часу не 
веде системної і прогнозованої по-

ТОЧКА ЗОРУ

Українська ГТС: козир чи потенціал?
Які наслідки для України матиме підписання Бакинської Декларації:
коментує експерт з питань енергетики Олександр Тодійчук 

літики. Як партнер країн ЄС, ми взя-
ли на себе цілий ряд зобов’язань, але 
наразі обмежилися підняттям цін на 
газ для внутрішнього ринку. Власне, 
Україна своїми діями сприяла розбу-
дові обхідних газогонів. Наша держа-
ва, маючи найпотужнішу ГТС, дещо 
«загралася» цією картою. Втім, за умо-
ви виваженої енергетичної політики, 
Україна залишатиметься потенційно 
найбільш вигідною транзитною дер-
жавою для транспортування газу з 
Росії – тільки якщо українські газого-
ни залишаться у власності України.

І надзвичайно нагальним є пи-
тання модернізації української газо-
транспортної системи, яке можна з  
повним правом назвати питанням її 
конкурентоспроможності. 

Підписання бакинської Декла-
рації, без сумніву, важлива подія 
для Європи й Азербайджану, але не 
менш значуща вона і для України. Це 
підтверджує готовність наших азер-
байджанських партнерів поставляти 
альтернативний газ і в Україну, а Єв-
ропа зацікавлена, щоб в Україні був 
ринок газу. Нині уряд вживає певних 
заходів у цьому напрямку, укладено 
ряд угод.

Тож в перспективі, якщо україн-
ський ринок енергоносіїв буде ди-
версифіковано, виграють і Європа, і 
наша держава. Якщо, наприклад, по-
чне функціонувати термінал з прийо-
му скрапленого газу, то це відіграва-
тиме позитивну роль і в контексті на-
ших взаємовідносин із ЄС.

Газ Каспію зігріє Європу

13 січня в Баку Президент Євро-
пейської Комісії Жозе Мануель Бар-
розу та Президент Азербайджа-
ну Ільхам Алієв підписали першу 
Спільну Декларацію про поставки 
газу з Каспію до Європи.

Жозе Мануель Баррозу зазна-
чив: «Це грандіозний прорив. Дана 
угода зміцнює прямий доступ Євро-
пи до газу з Каспійського басейну і 
робить можливою реалізацію про-
екту Південного коридору. Цей но-

вий шлях поставок посилить енер-
гетичну безпеку європейських спо-
живачів та бізнесу».

Декларація засвідчує готовність 
Азербайджану постачати до Півден-
ного газотранспортного коридору 
необхідні обсяги блакитного пали-
ва. Який саме з газогонів – «Набук-
ко», ITGI, «Білий потік», TAP – Азер-
байджан визначить як пріоритет-
ний, буде оголошено у найближчі 
місяці. 

нологічного характеру».  Необхідно 
не тільки активізувати, зробити праг-
матичною, конкретною, прозорою і 
самостійною нашу політику в енер-
гетичній сфері, але й змінити рито-
рику на адресу Європи, прибравши з 
неї ситуативний, суто політичний ак-
цент.  Європа не поступається своїми 
цінностями і, природно, співпрацює 
з партнерами, які їх розділяють та по-
важають на ділі.

Щодо ідеї відкритого обміну ін-
формацією, то вона не нова і ціл-
ком відповідає послідовній концеп-

ції формування єдиної європейської 
енергетичної політики. Дозволю собі 
перекласти з дипломатичної мови на 
звичайну: узгоджувати параметри 
угод і контрактів на постачання енер-
гоносіїв, включаючи газ.

Насправді, сьогодні для Брюссе-
ля немає ніяких  таємниць щодо па-
раметрів чинних контрактів на рів-
ні господарюючих суб’єктів. Але від-
критого обміну інформацією також 
немає, тож Європа прагне запрова-
дити іншу модель співпраці – про-
зорішу і більш зрозумілу, реально 

ринкову. Необхідність такого підхо-
ду кілька років тому обговорювала-
ся на чотирьох Енергетичних самітах, 
проведених за ініціативою Прези-
дентів України та Польщі В. Ющенка 
та Л. Качиньського за участю зацікав-
лених країн ЄС та таких, що не вхо-
дять до Європейського Союзу. Тепер 
подібний підхід готуються реалізу-
вати вже в межах ЄС, і логічно, якби 
Україна його підтримала. Тим біль-
ше, що це відповідає умовам член-
ства в Енергетичному співтовари-
стві, якого набула і наша країна.

Жозе Мануель Баррозу та Ільхам Алієв 
під час підписання Бакинської Декларації
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ТЕМА НОМЕРУ

Україна увійшла до Енергетичного співтовариства

ЄС планує до 2050 року зменшити викиди на 80-95%

«Сьогодні ми офіційно відзначає-
мо друге розширення Енергетично-
го співтовариства – після завершен-
ня всіх правових процедур Україна 
стає повноправним членом органі-
зації», – йдеться у повідомленні го-
ловного офісу  Енергетичного спів-
товариства від 1 лютого 2011 року.  

Новий статус України привітала 
Європейська Комісія. «Ми вітаємо 
входження України до Енергетично-

10 лютого у Лондоні Єврокомі-
сар з енергетики Ґюнтер Еттинґер 
повідомив, що Європейська Комі-
сія планує представити «Енергетич-
ну дорожню карту до 2050 року». 
У цьому амбіційному документі за-
плановано до середини століття 
зменшити викиди парникових газів 
на 80-95% порівняно з 1990 роком.

Ще один європріоритет – зни-
ження рівня споживання енергії, 
що дасть змогу заощадити ресур-

го співтовариства. Це вирішальний 
крок як для організації, так і для її но-
вого члена. Переконані, що актив-
на та відповідальна участь України в 
Енергетичному співтоваристві дасть 
змогу українським громадянам та 
представникам бізнесу ще більше на-
близитися до внутрішнього європей-
ського енергетичного ринку», – за-
значив заступник генерального ди-
ректора Єврокомісії з питань енерге-
тики Фабріціо Барбазо.  

За словами директора секрета-
ріату Енергетичного співтовари-
ства Славчо Нейкова, входження 
України відкриває перед Енерге-
тичним співтовариством абсолют-
но нові виміри діяльності.

Відтепер географічна концеп-
ція цієї організації, від початку 
прив’язана до регіону Західних Бал-
кан, фактично втратила чинність і 

си, зберегти довкілля й захисти-
ти здоров’я людей. Комісар Еттин-
ґер: «Якщо ми зменшимо споживан-
ня енергоресурсів на 1%, це заоща-
дить енергію, яку виробляють 50 
вугільних теплоелектростанцій та
25 000 вітряних турбін».

Втім, за нинішніх темпів впро-
вадження енергозберігаючих тех-
нологій, до 2020 року  споживання 
ресурсів зменшиться лише на 10% 
при запланованих 20%. 

набуває нової конфігурації.
«Головним призначенням Угоди 

Енергетичного співтовариства є по-
ширення європейської енергетич-
ної політики по всій Європі на осно-
ві чіткого правового базису. Оскіль-
ки Україна є важливою транзитною 
державою, її входження матиме по-
зитивний ефект для європейської 
безпеки енергопостачання, що 
означає взаємну перемогу для всіх 
учасників цього процесу», – наголо-
сив С. Нейков. 

За повідомленням секретаріа-
ту Енергетичного співтовариства, 
вже розпочалася робота над кон-
кретним  планом дій. Цей документ 
окреслить завдання, які стоять пе-
ред українською владою, зокрема 
щодо ухвалення ключового «вто-
ринного» законодавства та впрова-
дження ринкових правил.

Тож Єврокомісія налаштована на 
рішучі й жорсткі заходи. Зокрема, 
пропонується запровадити суворі  
вимоги енергоефективності до пра-
вил держзакупівель, а також вста-
новити чіткі норми енергозаоща-
дження у будівництві тощо.

Глобальне завдання енергозбе-
реження є складовою більш масш-
табної мети: створення цілісного 
європейського енергоринку. Після 
понад 50 років інтеграції європей-
ський енергетичний ландшафт «за-
лишається здебільшого фрагменто-
ваним», – констатував Ґюнтер Еттин-
ґер, і його гармонізіція – це виклик, 
який стоїть перед Євросоюзом.

Ключовим інструментом у цьому 
процесі має стати Енергетична спіль-
нота, яка вже поєднала ЄС із країна-
ми Східної та Південно-Східної Євро-
пи, зокрема з Україною.

Побудова єдиного енергетично-
го ринку вимагає не лише право-
вого узгодження, але й великих ін-
вестицій, вже у найближчі 10 років 
ЄС потребуватиме €600 млрд, при 
чому €400 млрд із нихмають надій-
ти з приватного сектора.
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Викиди СО2 в 27 країнах ЄС
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Домовленостей досягнуто, дискусія триває

ЄС надає Україні €116 млн
в межах фінансових угод з урядом

8  лютого у Києві розпочався  XV 
раунд переговорів між ЄС та Украї-
ною щодо створення Зони вільної 
торгівлі.  На порядку денному – пи-
тання лібералізації товарних ринків, 
торгівля послугами, санітарні та фі-
тосанітарні заходи, торгові аспекти 
енергетичного співробітництва.

Перший віце-прем’єр-міністр – мі-
ністр економічного розвитку і торгів-
лі України Андрій Клюєв й директор 

Як заявив керівник переговорної 
групи від Єврокомісії Філіпп Куїссон, 
є вагомі пісдтави очікувати, що Уго-
ду про Зону вільної торгівлі між ЄС та 
Україною буде укладено у нинішньо-
му році.і.  Він відзначив, що після під-
писання, Угода потребуватиме рати-
фікації, тож вона набере чинності  не 

Генерального директорату Розвитку 
і співробітництва Європейської Ко-
місії  EuropeAid  Маркус Корнаро під-
писали три угоди про фінансування 
у сфері транспорту, охорони навко-
лишнього природного середовища і 
реалізації Європейської політики су-
сідства. 

689 млн грн (€65 млн ) буде спря-
мовано  на реалізацію транспорт-
ної стратегії України у п’яти осно-
вних сферах співробітництва: ін-
ституційні реформи, безпека, роз-
виток інфраструктури, управління 
транспортними потоками та поси-
лення адміністративних спромож-
ностей.  Перший транш в сумі понад
127 млн грн (€12 млн) очікується в 
середині 2011 року. 

На заходи бюджетної підтрим-
ки в сфері охорони навколишнього 

раніше 2013 року.  «Це буде перехід-
ний період для України. Ми розумі-
ємо, що Україна наразі не буде гото-
ва до цієї Угоди, тож маємо виріши-
ти питання щодо квот та тарифів. Уго-
да про ЗВТ – це прогрес, який трива-
тиме 5–10 років». На думку Куїссона, 
за 10 років Україна буде повністю ін-
тегрована в європейську економіку.

Коментуючи переговори з Мініс-
терством  економічного розвитку й 
торгівлі України та переговорною 
групою від України, він відзначив, що 
досягнуто домовленостей з більшос-
ті важливих питань.

«Щодо торгівлі товарами, ми до-
мовилися реалізувати 96% торгових 
потоків, ніяких квот, ніякого мита. Ми 
також визначили групи «чутливих» 
товарів. ЄС пропонує нульове мито, 
нульові квоти на усі українські про-
мислові експортні товари».

Дискусія з ряду питань, напри-
клад щодо 20% продовольчих това-
рів, триває.

природного середовища передба-
чено 371 млн грн (€5 млн), які будуть 
розподілені за такими напрямками: 
екологічна політика на сектораль-
ному і регіональному рівнях; набли-
ження екологічного законодавства 
України до норм законодавства ЄС; 
розбудова інституційних спромож-
ностей; підтримка реалізації еко-
логічної політики у підсекторах
(повітря, водні ресурси, управління 
відходами,  біорізноманіття).

Перший транш на ці цілі в обсязі 
понад 159 млн грн (€ 15 млн) запла-
новано  на середину 2011 року.

На фінансування проектів
Twinning та проектів техніч-
ної допомоги у різних сферах
співробітництва між ЄС та Украї-
ною буде скеровано  170 млн грн 
(€16 млн).

Більше інформації: http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=23856&lang_id=450
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Гостинний Крим чекає на інвесторів

9 лютого у Сімферополі Голова 
Представництва ЄС в Україні Посол 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра, По-
стійний представник ПРООН в Укра-
їні Олів’є Адам та Голова Ради Міні-
стрів АР Крим Василь Джарти офі-
ційно відкрили офіс Агенції регіо-
нального розвитку Автономної Рес-
публіки Крим (АРР). 

 «31 січня Рада Міністрів офіцій-
но надала Агенції функції координа-
тора всієї діяльності із залучення ін-
вестицій до Криму. Кожен інвестор 
у Криму має почуватися  комфорт-
но, кожен підприємець – відчува-
ти підтримку держави», – відзначив 
голова Ради Міністрів АРК Василь 
Джарти. 

Підтримку діяльності АРР нада-
ють Європейський Союз та ПРООН: 
ЄС спрямував на створення й розбу-
дову Агенції € 1,5 млн, а Проект роз-
витку ООН надає їй системну техніч-

ну допомогу в межах спільного про-
екту ЄС-ПРООН з підтримки АРР.

 «Надаючи підтримку Кримській 
Агенції, Європейський Союз вва-
жає за обов’язок поділитися своїм 
досвідом та адаптувати його до по-

треб республіки, аби допомогти ре-
гіону подолати бар’єри й перешко-
ди, які сьогодні заважають його ста-
лому розвиткові та збалансованому 
економічному зростанню», – відзна-
чив Жозе Мануел Пінту Тейшейра.

Східне партнерство консолідує громади

«Більшість громадських органі-
зацій хочуть бачити Українську на-
ціональну платформу як дискусій-
ний майданчик, де вони матимуть 
змогу узгоджувати свої позиції. Це 
можливість об’єднати потенціал ба-
гатьох центрів, що займаються єв-
ропейськими темами з усієї Укра-
їни», – зазначив на відкритті захо-
ду Ігор Когут, Голова Ради Лабора-
торії законодавчих ініціатив, Наці-
ональний координатор по Украї-
ні Форуму громадянського суспіль-
ства Східного Партнерства.

До участі в Національній плат-
формі запрошено Громадську екс-
пертну раду при Українській час-
тині Комітету з питань співробітни-
цтва між Україною та ЄС, Громадян-
ську асамблею України, Мережу під-
тримки реформ. При цьому плат-
форма залишається відкритою для 
нових учасників.

Як зазначив Олег Рибачук, Го-
лова Громадської експертної ради 
при Українській частині Комітету з 

питань співробітництва між Украї-
ною та ЄС, наразі існують механізми 
співпраці між Україною та ЄС безпо-
середньо на громадському рівні й 
слід шукати можливості їх викорис-
тання. Українська національна плат-
форма форуму громадянського сус-
пільства Східного Партнерства – це 
шанс посилити такі можливості.

«Реальна мета створення Наці-
ональних платформ – допомогти 
власним країнам ефективно впро-
ваджувати реформи, які сприяти-
муть поглибленню інтеграції з Єв-
ропейським Союзом», – заявив Те-
ван Погосян, Координатор IV Робо-
чої групи «Контакти між людьми» 

Форуму громадянського суспіль-
ства Східного Партнерства.

Широкий конструктивний діалог 
дасть змогу консолідувати зуcилля 
й визначити пріоритетні напрям-
ки роботи з тим,  щоб у 2012 році на 
третьому Форумі громадянського 
суспільства Східного партнерства у 
Познані переконливо представити 
позицію українських громад.

Учасники схвалили план дій На-
ціональної платформи на 2011 рік, 
та в цілому підтримали Меморан-
дум про створення Української на-
ціональної платформи форуму гро-
мадянського суспільства Східного 
Партнерства (з доопрацюванням).

Про громадські ініціативи в Україні  в межах Східного партнерства читайте:  http://gau.org.ua/

Усе про Громадські Форуми Східного партнерства: http://www.eap-csf.eu



  18 ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ, ЛЮТИЙ, №2, 2011

НОВИНИ СПІВПРАЦІ ЄС–УКРАЇНА

Уроки побудови громадянського суспільства 

24 січня у Києві вітчизняні й за-
кордонні політики, експерти, журна-
лісти подискутували на тему «Вне-
сок Європейського Союзу у розви-
ток громадянського суспільства». У 
відкритому діалозі   взяли участь Го-
лова Представництва Європейсько-
го Союзу в Україні Посол Жозе Ма-
нуел Пінту Тейшейра та Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Угорщини 
в Україні Міхай Баєр. 

Обговорення відбулося в межах 
нового проекту «Експертиза закор-
донних трансформацій», започатко-
ваного  фондами «Відкрий Україну» 
та «Відродження». Ця тематична поді-
умна дискусія стала першою з шести 
запланованих фундаторами проекту. 

Однією з важливих тем для обго-
ворення є роль Європейського Сою-
зу у процесах реформ і трансформа-
цій. Як зазначив Посол Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра, Європа завжди під-
тримувала і підтримуватиме Украї-
ну на шляху євроінтеграції і всебіч-
но сприятиме наближенню нашої 
держави до Європи, надаючи тех-
нічну, фінансову й політичну допо-
могу: «Ми очікуємо, що підписання 
Угоди про зону вільної торгівлі ста-
не дуже суттєвим кроком у русі Укра-
їни до Європи і відкриє для вас над-
звичайні можливості. Сподіваємося, 
Україна зможе ними скористатися по-
вною мірою». Пан Тейшейра розповів 
про Програми підтримки недержав-

них організацій України з боку ЄС в та 
про специфіку цієї співпраці. Відпові-
даючи на запитання ЗМІ, Посол Тей-
шейра висловив занепокоєння щодо 
ситуації навколо Закону про держав-
ні закупівлі.

Запропоновані до Закону по-
правки не відповідають європей-
ським стандартам, тому Світовий 
банк і Європейський Союз нара-
зі вживають заходів, щоб запобігти 
внесенню цих змін.

Експерти ЄС розповіли про
досвід непростих перетворень у 
своїх країнах на шляху розбудови 
громадянського суспільства. Ася 
Кавракова, програмний директор 
Інституту  «Відкрите суспільство» 
(Болгарія) відзначила:  «В управлін-
ні фінансовою допомогою ЄС треба 
або чітко її контролювати, або віді-
рвати від політичного істеблішмен-
ту». Вона також підкреслила, що на-
явність політичної стабільності у 
той чи інший період ще не означає, 
що вона існує повсякчасно – її треба 
досягати щоденно.

Ігор  Бандовіч, програмний ме-
неджер Європейського фонду для 
Балкан (Сербія) заявив, що для кра-
їн Західних Балкан європейська ін-
теграція стала рушійною силою ре-
форм: «Один із ключових елементів 
для нас — регіональна співпраця та 
замирення (конфліктів)». За його сло-
вами, в регіоні були створені інститу-
ційні можливості для співпраці гро-
мадських організацій з урядами. Але 
при цьому він визнав, що неурядові 
організації все ще не мають впливу 
на урядові рішення.

Натомість Павол Демеш, дирек-
тор Німецького фонду Маршалла у 
Центрально-Східній  Європі, конста-
тує протилежне: «Інституції громадян-
ського суспільства постійно фокусу-
ються на уряді, а не на громадськості». 
Водночас «... такі важливі питання, як 
культура, релігія та національна іден-
тичність, громадянське суспільство, 
на жаль, здебільшого обходить ува-
гою». На його думку, з громадськими 
організаціями необхідно вести актив-
ну роз’яснювальну роботу. 

Іванна Климпуш-Цинцадзе,

директор фонду Арсенія Яценю-

ка «Open Ukraine»:

Упевнений, а головне – необо-
ротний рух України на шляху інте-
грації у європейський простір за-
лежить не лише від консолідації 
суспільства, але й від його здат-
ності до модернізації, до засво-
єння й осмислення кращого між-
народного досвіду. Адже і країни 
ЄС, і держави, які наразі ведуть пе-
ремовини щодо вступу до Євро-
пейського Союзу, і такі, що разом
з Україною готуються до  цього, ма-
ють різноманітний і повчальний 
досвід впровадження реформ.
Здавалося, ми багато говори-
мо про євроінтеграцію, але 
на практиці нам катастро-
фічно не вистачає інформації
«з перших рук».

 Тож розпочавши наш проект, 
ми з нашими партнерами, зокре-
ма, з Міжнародним Фондом «Від-
родження», ставимо за мету запо-
внити цю прогалину, залучаючи до 
відкритого і відвертого спілкуван-
ня закордонних колег, експертів, 
представників проектів, високопо-
садовців ЄС, ЗМІ.

Європейський Союз пропо-
нує нам свій досвід і свою допо-
могу. Тож Україна має стати дій-
сно відкритою до дієвих, а голо-
вне – осмислених реформ, і для 
цього потрібне наше спільне ба-
жання вчитися, думати, діяти.  

Дізнатися більше про проект та долучитися до дискусій можна тут: http://openukraine.org
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Європейські стандарти для українських медіа 

Європейський Союз та Рада Єв-
ропи узгодили подовження до кін-
ця 2012 року дії проекту «Сприяння 
європейським стандартам в україн-
ському медійному середовищі». 

Проект підтримуватиме рефор-
ми та розвиток вільних і плюраліс-
тичних медіа в Україні, зосереджу-
ючи головні зусилля на гармонізації 
українського медійного законодав-
ства з європейськими стандартами.

Посилену підтримку буде нада-
но процесу переходу на цифрове 
мовлення, що гарантуватиме чес-
ний, рівний і відкритий доступ до 
нових систем і послуг. Ще один ак-
цент проекту – участь у створенні 
громадського мовлення, підвищен-
ні ефективності, прозорості та не-
залежності регуляторного органу у 
сфері медіа – Національної ради з 
питань телебачення і радіомовлен-
ня, а також сприяння практичній реа-
лізації нового Закону «Про доступ до 
публічної інформації».  

Проект «Сприяння європей-
ським стандартам в українському 

медійному середовищі» працює в 
Україні з осені 2008 року.

Серед його досягнень – ратифі-
кація Європейської конвенції тран-
скордонного телемовлення, набли-
ження  Закону «Про доступ до пу-

блічної інформації» до європей-
ських стандартів, а також налаго-
дження широкого діалогу з акту-
альних проблем  між представника-
ми громадянського суспільства, ор-
ганами місцевої влади та медіа.

День Європи 2011:
українці поділяють європейські цінності!

Понад 30 представників Центрів 
європейської інформації та парт-
нерських організацій із різних міст
України обговорили формат святку-
вання Дня Європи 2011 та всеукра-
їнської акції «Я поділяю європейські 
цінності». Організатори  методично-
го тренінгу – Луганський Центр євро-
пейської інформації та ГО «Агентство 
сталого розвитку Луганського регіо-
ну» під егідою Мережі центрів євро-
пейської інформації України за під-
тримки Європейської програми Між-
народного фонду «Відродження».

Дні Європи стали традиційним 
святом в Україні, і щороку воно зби-
рає у євромістечках тисячі людей, 
але ще більше українців долучають-
ся до нього через участь у числен-
них заходах та акціях.  Тож колеги 
обговорили сильні та слабкі сторо-
ни різних форматів святкування й 
узагальнили  практику організації 
заходів Дня Європи в різних регіо-
нах України.

На думку самих учасників тренін-
гу, вивчення досвіду Центрів євро-
пейської інформації та громадських 
організацій-партнерів, а також спіль-
на робота над новими підходами до 
такого особливого проекту не лише 
стимулювали творчий процес, але й 

згуртували ініціативних однодумців. 
Наразі за результатами зустрі-

чі готуються  методичні рекоменда-
ції щодо роботи в рамках загально-
української кампанії «Я поділяю єв-
ропейські цінності», приуроченої 
до Дня Європи 2011.

Читайте рекомендації вже у квітні на сайті Мережі центрів європейської інформації України: http://ukrcei.org



  20 ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ, ЛЮТИЙ, №2, 2011

НОВИНИ СПІВПРАЦІ ЄС-УКРАЇНА

Полісся потребує захисту 

Водно-болотяні угіддя україн-
ського Полісся – одні з найбільших в 
Європі. Його флора й фауна унікаль-
ні, а роль у поглинанні вуглекисло-
го газу важко переоцінити. Однак 
стрімкі зміни клімату, пожежі, посу-
хи, повені та, на жаль, втручання лю-
дини стали серйозною загрозою для 
цих уразливих екосистем. 

Щоб розв’язати нагальну про-
блему, місцева влада та неурядо-
ві організації вживають усіх можли-
вих заходів, проте власних ресурсів 
не вистачає. Тому прийнято рішен-
ня про участь у грантовому проекті 
ЄС «Включення питань змін клімату 
в управління вразливими екосисте-
мами заповідних територій Полісся, 

Україна». Він впроваджуватиметься 
на двох пілотних територіях – у Наці-
ональному парку «Прип’ять-Стохід» 
й Поліському заповіднику фран-
цузькими фахівцями з VERSeau 
Developpement у співпраці з Україн-
ським товариством охорони птахів, 
Національним парком «Прип’ять-
Стохід» і Національним парком «Пі-
ренеї» (Франція). 

Колеги із Франції передадуть 
українцям унікальні власні ноу-хау 
та поділяться практичним досві-
дом їх впровадження. Спільно бу-
дуть розроблені  локальні плани 
адаптації територій до змін клімату 
і стратегію реалізації цих програм. 
Важливою складовою проекту є 
інформаційно-просвітницька ро-
бота серед населення, НУО та гро-
мад щодо питань адаптації до змі-
ни клімату.

Її мета – залучити місцеві спіль-
ноти і владу до  активних дій, спря-
мованих на захист та  збереження 
безцінної екосистеми Полісся.

Зберегти біорізноманіття українських степів  

9 лютого презентовано міжна-
родний проект «Посилені еконо-
мічні й правові інструменти для збе-
реження степового біорізноманіт-
тя, адаптації до зміни клімату та її 
пом’якшення (Степове біорізнома-
ніття)». Протягом трьох років Євро-
пейський Союз спрямує на його реа-
лізацію в Луганській та Одеській об-
ластях, АР Крим й Південній Молдо-
ві майже €1,5 млн, ще €0,5 млн нада-
дуть партнерські організації. 

Проект «Степове біорізноманіт-

тя» здійснюється в межах програми 
ЄС «Тематична програма охорони
навколишнього природного се-
редовища та сталого управління 
природними ресурсами, включаю-
чи енергію». 

Проект започатковано з метою 
відновлення виснажених або поки-
нутих ділянок степу в економічно й 
екологічно обґрунтований спосіб; 
збереження та розширення степо-
вого біорізноманіття, зокрема, шля-
хом створення природоохоронних 

територій; сприяння розвитку ста-
лого екологічного управління сіль-
ськогосподарськими територіями; 
підтримки глобального скорочення 
викидів CO2 задля пом’якшення на-
слідків зміни клімату шляхом погли-
нання вуглецю у виснажених ґрун-
тах і біомасі, а також розвитку міс-
цевих поновлюваних джерел енер-
гії. Упроваджуватиме проект в Укра-
їні Всеукраїнська ГО «Українське то-
вариство охорони птахів» у співп-
раці з Інститутом розвитку терито-
ріальних громад, Центром розви-
тку та правової підтримки села (Оде-
са) та європейські партнери – Mott 
MacDonald і European Centre for 
Nature Conservation (обидва – Нідер-
ланди).

У межах проекту буде сформова-
но концепції розвитку,  регіональ-
ні плани дій та управління терито-
ріями, а також впроваджено пілот-
ні проекти, покликані мобілізувати 
потенціал місцевих громад і налаго-
дити ефективну співпрацю усіх заці-
кавлених сторін. 
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Інтернет-акцію «Європейський 
вибір України» продовжено. Вона 
й надалі сприятиме вивченню  точ-
ки зору українських користува-
чів Інтернету щодо перспективи за-
провадження безвізового режиму 
для України. Саме це питання тур-
бує українців чи не найбільше, коли 
йдеться про відносини Україна–ЄС, 
оскільки вільне пересування людей 
є однією з практичних і нагальних по-
треб сучасної людини.

Нині українська влада виконує 
завдання Плану дій з лібералізації 
візового режиму між Україною та 
Європейським Союзом.

Однак запровадження безвізо-
вого режиму – це не лише чітке ви-
конання урядом визначених крите-
ріїв, але і серйозна робота з громад-

ського лобіювання. Зокрема, ідеть-
ся про роль суспільства в інформу-
ванні інституцій ЄС  про те, з яки-
ми штучними бар’єрами стикають-
ся українці, та які переваги надасть 
і українцям, і громадянам ЄС  скасу-

вання візового режиму. 
Депутат Європарламенту пан За-

лєвський планує повідомити про ре-
зультати Інтернет-акції «Європей-
ський вибір України» депутатів Євро-
пейського Парламенту. 

«Королівський шлях» проляже через Україну

Україна приєдналася до європей-
ського культурного шляху «Via regia» 
(«Королівський шлях»), і це відкриє 
нові можливості для розвитку туриз-
му, зокрема, напередодні Євро-2012. 

«Королівський шлях» – це назва 
найстарішого та найдовшого (4500 
км) сухопутного зв’язку між Східною 
й Західною Європою (від Києва до 
узбережжя Атлантики). Він існує вже 
понад 2000 років і поєднує вісім єв-
ропейських держав. Нині це Євро-
пейський транспортний коридор СІІІ.

«Via Regia» набув статусу офіцій-
но визнаного Радою Європи куль-
турного шляху у 2006 році. Відтепер 
на його мапі є й українські назви: 
відповідні угоди підписано з Киє-
вом, Рівним, Львовом, Володимир-
Волинським, Бродами, Городком 
(Львівська область).

Учасники проекту створюють гео-
інформаційну систему, яка скла-
дається з навігаційної мапи
та відповідної інформації про 
кожне місто на цьому шляху.
За допомогою мапи іноземні турис-
ти зможуть легко відшукати культур-
ні пам’ятки, місця відпочинку та готелі.

«Приєднання до проекту «Via 
Regia» – це можливість предста-
вити новий туристичний продукт, 
який би виходив за межі тради-
ційного уявлення про туристичну 
пропозицію України і враховував 
би специфіку регіонів. Але це вима-
гатиме від влади розвитку та забез-
печення  прийнятного рівня турис-
тичної інфраструктури», – відзна-
чив голова Спілки сприяння роз-
витку сільського зеленого туризму 
Володимир Васильєв.

Він нагадав, що в Україні вже 
існують традиції громадських 
об’єднань у сфері туризму. За його 
словами, 2004 року було започат-
ковано рух ентузіастів, спрямова-
ний на розвиток саме сільського 
зеленого туризму, який відкриває 
нові можливості для збереження 

історико-культурної спадщини, ви-
рішення проблем села, пов’язаних, 
у першу чергу, з безробіттям.

Участь України у «Via Regia» ще ви-
разніше підкреслить європейську 
ідентичність держави. Українські 
маршрути приєднаються до визна-
них Радою Європи 26 європейських 
культурних шляхів, надаючи євро-
пейцям  можливість здійснити «ман-
дрівку у просторі та часі» й побачити, 
як спадщина різних країн та культур 
становить спільну культурну скарб-
ницю Європи. 

Приєднання України до цієї євро-
пейської культурної ініціативи під-
тримали Спілка сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Украї-
ні,  Державна служба туризму і курор-
тів та Міжнародний фонд «Відрод-
ження».

Інтернет-акція «Європейський вибір України»

Долучайтесь до акції і висловлюйте свою думку на сайті http://www.pawelzalewski.eu/ua/

Подорожуйте Європою й пізнавайте світ: http://www.via-regia.org
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У Львові відбулася стартова зу-
стріч проектної ініціативи Еразмус 
Мундус «Партнерство» для  України, 
Білорусі та Молдови. Переможцем 
конкурсу 2010 року на право впро-
вадженя напряму ІІ «Партнерство» 
програми Еразмус Мундус обрано 
Консорціум вищих навчальних за-
кладів під керівництвом Університе-

Новий посібник з історії України

Завдяки фінансовій підтримці ЄС 
у 2011 році вийде друком та в елек-
тронній версії новий посібник з іс-
торії «Разом на одній землі. Історія 
України багатокультурна».   Грант Єв-
ропейської Комісії на видання посіб-
ника – 117 тис. грн, інші 13 тис. грн на-
дасть Всеукраїнська асоціація викла-
дачів історії та суспільних дисциплін 
«Нова Доба».   

Як повідомив координатор про-
екту «Багатокультурна історія Укра-
їни» Петро Кендзьор, це не політич-
ний проект, і книга не замінюватиме 

підручник з історії, а допоможе у ви-
кладанні й вивченні предмету. 

Підготовці посібника передує ши-
рока інформаційно-просвітницька 
кампанія й дискусії, до яких залуча-
ються вчені, вчителі, молодь. Зусил-
лями «Нової Доби» у 2010 році про-
ведено  Літню школу для студентів та 
молодих вчителів і серію семінарів, 
де обговорювалися матеріали для 
посібника «Багатокультурна історія 
України»;  оголошено конкурс  учнів-
ських історичних проектів; вида-
ється електронний бюлетень тощо.

14–15 січня у Львові організовано 
Круглий стіл, де відбулося обгово-
рення посібника, а також прийнято 
рішення про створення «Історичної 
ініціативи».

 У її Зверненні говориться: «Ми хо-
чемо запропонувати … модель істо-
ричного примирення, яка значною 
мірою зумовила утворення Європей-
ського Союзу.

Пропагуючи і пропонуючи цю мо-
дель, ми свідомо працюємо на інте-
грацію України у спільний європей-
ський простір».

Європейські уроки для юних ужгородців 

1 лютого завершено перший кон-
курсний набір учнів 8–9 класів до 
ужгородської Європейської школи. 
Її створено за фінансової підтримки 
проекту ЄС у рамках реалізації Про-
грами ENPI Угорщина–Словаччина-
Румунія–Україна 2007–2013.

Дворічна програма  передбачає 
поглиблене вивчення іноземних мов, 
курси розвитку особистості, міжна-
родні візити, знайомство з країнами 
Європи, спорт та змістовне дозвілля. 
Тренінги зорієнтовані, переважно, на 
освоєння комунікаційних навичок та 
основ риторики, проведення само-
презентації та PR-кампанії, розуміння 
європейських цінностей, а також ви-

Еразмус Мундус: «Партнерство» стартувало у Львові

ту Деюсто (Більбао, Іспанія). До його 
складу входять шість українських ви-
шів – Дніпропетровський національ-
ний університет ім. Олеся Гончара, 
Львівський Національний універси-
тет ім. Івана Франка, Одеський націо-
нальний університет ім. І. Мечнікова, 
Національний університет ім. Тара-
са Шевченка, Таврійський національ-
ний університет ім. В.І. Вернадського, 
Харківський національний універси-
тет ім. Василя Каразіна, а також вісім 
вищих навчальних закладів з Греції, 
Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Пор-
тугалії, Фінляндії, Франції та по два 
університети з Білорусі й з Молдови.

Протягом чотирьох років євро-
пейські університети пропонувати-
муть програми обміну бакалаврам, 

Детальніше про можливості навчання у Європі:  http://www.embmu.eu/en/partners.html

магістрам, аспірантам, докторантам, 
викладачам з України, Білорусі та 
Молдови. З 232 потенційних учасни-
ків двостороннього обміну від країн 
Східного партнерства 100 представ-
лятимуть Україну.

Наша країна також запросить на 
навчання у кращих національних ви-
шах 51 представника європейських 
університетів.

Українські університети вчетвер-
те беруть участь у «Партнерстві» під 
керівництвом Університету Деюс-
то. Трирічні проекти сприяння зо-
внішньому співробітництву та сти-
мулювання академічної мобільнос-
ті перемагали у конкурсах «Еразмус 
Мундус: Вікно зовнішньої співпра-
ці» у 2007-2009 рр.

вчення основ фандрайзингу та про-
ектного менеджменту. Учням буде 
представлено освітні молодіжні та 
європейські програми, які надають 
можливість навчатися за кордоном.

Тренери та викладачі з України, 
Словаччини, Румунії та Угорщини 
навчатимуть як особисто, так і дис-
танційно – на відеоуроках.  Найкра-
щі учні Європейської школи візьмуть 
участь у спільних тижневих навчаль-
них сесіях  у Словаччині, Угорщи-
ні, Румунії та Україні. Тематика сесій:  
екологія та енергетика, інжинірінг, 
економіка, лідерство. Незабаром 
розпочнеться набір до групи мульти-
мовного напрямку.  



Новий конкурс
Програми Жана Моне
Європейська Комісія оголосила новий конкурс заявок на участь
в освітній Програмі Жана Моне за такими напрямками:

Європейські модулі Жана Моне:

короткотермінові курси з питань європейської інтеграції. 
Максимальний розмір гранту на три роки – € 21 000.

Професор/кафедра програми Жана Моне:

створення спеціальних викладацьких посад/кафедр для викладачів,
що спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції. 
Максимальний розмір гранту на три роки – € 45 000.

Професор програми Жана Моне Ad Personam:

гранти для професорів, які мають закордонний доведений досвід
викладання та публікації, а також для  професорів, які тривалий час
працюють у сфері європейської інтеграції. 
Максимальний розмір гранту на три роки – € 45 000.

Європейські центри вдосконалення програми Жана Моне:

підтримка діяльності центрів задля проведення
міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції
та поширення їх результатів. 
Максимальний розмір гранту на три роки – € 75 000.

Підтримка асоціацій професорів і вчених,

які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції.

Максимальний розмір гранту на три роки – € 25 000.

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності,

пов’язаної з європейською інтеграцією.

Максимальний розмір гранту на один рік – € 40 000.

Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне:

підтримка міжнаціональних дослідницьких колективів
(мінімум три з трьох різних країн) і дослідницьких продуктів. 
Максимальний розмір гранту на два роки – € 80 000.

Нагадаємо: програма Жана Моне діє у 61 країні світу, а українські університети
та експерти долучилися до проекту у 2001 році. Від 2007 року програму Жана Моне 
інтегровано у «Програму навчання впродовж життя» (Lifelong Learning Programme) – 
разом іншими освітніми програмами ЄС як, наприклад, Еразмус Мундус. 

Детальна інформація:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm 
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Люди доброї волі

Про вагу і повагу, яку мають у сус-
пільстві волонтери, або Люди Доброї 
Волі, свідчить той факт, що 2011 ого-
лошено Європейським Союзом Ро-
ком Волонтерства. Зазначимо, що 
нині виповнюється рівно 10 років і 
Міжнародному Року Волонтерства, 
ініційованому ООН у 2001-му  році 
нового тисячоліття. 

Минулий рік пройшов під девізом 
боротьби з бідністю та соціальною 
ізоляцією, тож ініціативи, запрова-
джені торік, матимуть продовження 
й набуватимуть нового змісту. У Єв-
ропейському Союзі майже 100 млн 
громадян щиро віддають свій час, та-
ланти і гроші іншим, щоб подарува-
ти і їм, і собі, радість, турботу, надію. 
Волонтери  працюють у громадських 
організаціях, дитячих гуртках, лікар-
нях, школах, спортивних клубах. Усі 
вони є активними учасниками Року 
Волонтерства, і для них заплановано 
тематичні конференції, волонтерські 
тури, спеціалізовані портали для об-
міну знаннями та досвідом. Тож укра-
їнська молодь має чудовий шанс до-
лучитися до європейського року Лю-
дей Доброї Волі!  

Для підтримки численних захо-
дів Року сформовано  Альянс 2011, 
який об’єднав  1500 провідних єв-
ропейських неурядових організацій, 
що працюють у сфері волонтерства. 
У січні нинішнього року до Альянсу 
приєдналася й компанія EU4UKR (Рух 

«Європа для України»), яка представ-
лятиме Європейський Рік Волонтер-
ства в Україні за підтримки україн-
ських та європейських донорів, гро-
мадських організацій та медіа.

Волонтерство – справа молодих, і 
єдине обмеження, яке діє у більшості 
волонтерських проектів – вікове (від 
18 до 30 років). Широко представ-
лена в Україні Європейська волон-
терська служба – одна з підпрограм 
програми Європейського Союзу 
«Молодь в дії». Її учасники так пояс-
нюють суть волонтаріату: це можли-
вість протягом певного часу (від 2 до 
12 місяців) працювати за кордоном 
на добровільних засадах, безоплат-
но. Усі умови утримання й діяльнос-
ті попередньо узгоджуються, і сторо-

на, яка приймає волонтерів, забезпе-
чує проживання, харчування, занят-
тя на мовних курсах, чітко визначе-
не місце роботи й перелік завдань. 
Проте ніхто не заважатиме вам ро-
бити більше – ініціатива підтриму-
ється й вітається! 

Волонтер виїжджає до однієї з 
країн Європейського Союзу працю-
вати у недержавній неприбутковій 
організації, тож отримує лише пев-
ну суму на кишенькові витрати. На-
томість волонтери роблять велику й 
добру справу, а також пізнають світ і 
людей, вивчають мови, культуру, тра-
диції, знайомляться з новими дру-
зями і здобувають безцінний досвід, 
який стане в нагоді і у професійній ді-
яльності, і у повсякденному житті. 

Тож хто має досить відваги, щоб 
опинитися у новому середовищі, а го-
ловне – забути про себе і працювати 
для інших, має нагоду долучитися до 
будь-якого з різноманітних проектів 
ЄВС. Можна займатися з дітьми, до-
глядати за людьми похилого віку або 
людьми з обмеженими можливостя-
ми, можна працювати в організації, 
що займається культурними захода-
ми, охороною довкілля або поширен-
ням інформації про ЄС. Проекти не 
передбачають ризиковане втручан-
ня у гострі посткризові ситуації (гума-
нітарна допомога, безпосередня до-
помога після катастроф тощо). Євро-
пейська волонтерська служба одразу 
попереджає, що її програми не вар-
то розглядати як туризм, оплачувану 
роботу, стажування за кордоном, або 
можливість втечі від військової служ-
би. Звичайно, великим плюсом є во-
лодіння іноземною мовою хоча б на 
початковому рівні, але формально та-
кої вимоги немає. 

Європейський Союз у рам-
ках програми «Молодь в дії» інвес-
тує в розвиток волонтерства сут-
тєві кошти: вартість одного проек-
ту ЄВС, що передбачає виїзд одно-
го волонтера на рік, коштує близько
€6000–9000. Але результат цієї робо-
ти безцінний.

ЄС визначив чотири головних 
завдання Європейського Року 
Волонтерства:
1. Створити сприятливі умови для 
розвитку волонтерства в ЄС
2. Підтримати волонтерські 
організації і поліпшити якість їх 
роботи
3. Відзначити найкращі 
волонтерські ініціативи
4. Підвищити усвідомлення 
значення і важливості 
волонтерства в Європі та світі.

Європейський парламент
та Рада Європи спрямують на 
проведення Європейського Року 
Волонтерства €8 млн.

Для бажаючих стати учасником програми «Молодь в дії»  та волонтерського руху:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc126_en.htm
Все про Європейський рік волонтерства: www.eyv2011.eu

Логотип Європейського Року Волонтерства створив українець Іван Гамаль.
Його роботу було обрано з 566, що надійшли на конкурс, оголошений  Європейською Комісією.
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Євроклуби запрошують майбутніх лідерів

Перші молодіжні Євроклу-
би з’явилися в Україні в середині 
1990-х і набули популярності, на-
самперед, серед учнів. Нині по всій 
Україні діє понад 1000 шкільних Єв-
ропейських клубів (ШЄК)! Така по-
тужна сила  підтримується Пред-
ставництвом Європейського Сою-
зу в Україні та  Державною цільо-
вою програмою інформування гро-
мадськості з питань європейської 
інтеграції України на 2008–2011 рр.

Наразі Представництво ЄС ого-
лосило про початок нового проек-
ту, спрямованого, перш за все, на 
підтримку новостворюваних Євро-
клубів. Цього року проект викону-
ватиме Українська асоціація євро-
пейських студій. 

У межах проекту на 2011 рік, 
який оголошено Європейським Ро-
ком Волонтерства, заплановано  

творчі майстерні, проведення ро-
льових ігор, тренінгів, волонтер-
ські акції, а також активна робота з 
розвитку мережі Євроклубів. Буде 
оновлено й систематизовано базу 
даних Євроклубів. 

Важливо, що до участі в проекті 
активно залучатимуться діючі клу-
би та їх колишні учасники.

Підсумки роботи буде підбито 
у літньому таборі. Протягом усьо-
го періоду видаватиметься елек-
тронний вісник,  проводитимуться 
онлайн-конкурси тощо. 

«Ми приділяємо велику увагу мо-
лодіжним ініціативам і підтримуємо 
Євроклуби вже декілька років по-
спіль. Упевнений, що цьогорічний 
проект допоможе багатьом євро-
клубівцям з різних куточків України 
розвинути свої навички спілкуван-
ня, отримати нові знання, реалізува-

ти цікаві волонтерські ініціативи», –
зазначив Золтан Салаї, керівник від-
ділу політики, преси та інформації 
Представництва ЄС в Україні.

Практичний посібник для Євроклубів

Увага! 
Для керівників та організаторів шкільних і молодіжних Євроклубів, 
учнів і студентів, а також для усіх, хто цікавиться питаннями європей-
ської інтеграції, Європейський Союз підготував практичний посіб-
ник для Євроклубів. У ньому ви знайдете відповідь на питання: що 
таке Євроклуб, як і навіщо він створюється? Як діє, яких успіхів дося-
гає і які проблеми вирішує? У виданні ви знайдете приклади ініціатив, 
успішно реалізованих Євроклубами, та ознайомитеся з методиками 
ефективної роботи.
Посібник видано в межах проекту «Підтримка мережі Євроклубів 
України у 2010 році».

Книгу можна безкоштовно отримати, звернувшись
до Представництва ЄС в Україні:
вул. Круглоуніверситетська, 10

Київ, 01024 Україна

Тел.: +380 (44) 390 8010

Факс: +380 (44) 253 4547

E-mail: delegation-ukraine-press@ec.europa.eu

(Відділ преси та інформації)

Посібник можна завантажити на сайті Представництва ЄС в Україні:
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/guidebook_euroclubs.pdf

Приєднуйтесь до мережі Євроклубів в Україні:
сайт Представництва Європейського Союзу в Україні: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

блог «Євроклуби в Україні»: ukraineuroclubs.blogspot.com 

Інтернет-платформа «Українська спільнота євроклубів»: uesnet.org

Щоб отримувати вичерпну оперативну інформацію про діяльність Євроклубів та електронний вісник, необхідно надіслати
повідомлення із зазначенням П.І.Б., організації, посади, телефону та електронної пошти на e-mail euroclub.org.ua@gmail.com
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Турку – культурна столиця
Європи 2011

Турку – найстаріше місто Фінлян-
дії (засн. у 1229 р.), колишня її столи-
ця. У середньовіччі тут з’явилися ду-
ховні й світські установи, а найдавні-
ші історичні пам’ятки міста – фортеця 
Турку і Кафедральний собор – дату-
ються XIII століттям.

Гасло європейської культурної 
столиці Турку – «Turku palaa» – дуже 
лаконічне, проте має два перекла-
ди: «Повернення Турку» і «Турку у 
вогні». З одного боку, воно підкрес-
лює значення Турку як найстарішо-
го і найважливішого культурного 
центру Фінляндії, яке сповнюється 
нової життєвої сили. З іншого – на-
гадує про те, що за свою довгу істо-
рію місто зазнало понад 30 великих 
пожеж, проте знову і знову постає з 
попелу.

Неспішні та розважливі фінни з 
такою пристрастю готувалися до 
свята, що обрали головною подією 
відкриття вогняне шоу! Святкуван-
ня року Культурної столиці Європи 
розпочалося, як і завжди, на бере-
зі Аурайокі. Понад 50 тисяч мешкан-
ців міста і гостей були просто вра-
жені: у вечірніх сутінках річка за-
йнялася полум’ям (цього разу, що-
правда, під контролем організато-
рів свята). Феєричне вогняне шоу 
створило фантастичний настрій, і 
свято продовжувалося на старо-
винних вулицях міста, де відбували-
ся театралізовані вистави за учас-
тю музичних колективів, артистів та 
акробатів. Цікаво, що, крім «батьків 

міста» і культурних діячів, над сце-
нарієм свята працювали тисячі зви-
чайних жителів Турку – від школярів 
до людей похилого віку. 

Поряд із масовими подіями, у 
Культурній столиці Європи відбу-
деться безліч більш «буденних» за-
ходів – у школах, на робочих місцях, 
у житлових районах, ресторанах і 
просто на вулицях. Місто з населен-
ням 175 тисяч жителів очікує цього 
року на приїзд близько двох міль-
йонів туристів!

Усе про культурні події у Турку 2011:
http://www.turku2011.fi /en

Гості міста зможуть розважитися 
та дізнатися багато нового, адже Про-
грама року увібрала найрізноманітні-
ші ідеї. Ось чотири провідні теми року: 

2011 слідів у пам’яті – про історію:  

• відкриття великої експозиції про 
пожежі;

• побудова машини часу Ангеля і за 
її допомогою відтворення Туркуської 
площі 1910 року.  Тут плестимуть ки-
лимки і дискутуватимуть про те, як би 
склалася доля Турку, якби місто збере-
гло статус столиці.  

2011 способів забарвити будні: 

• культура в усіх її проявах панува-
тиме всюди: по дорозі до школи, на ро-
бочому місці, у магазині, удома;

• твори сучасного мистецтва ство-
рюватимуться на пустках; посеред бе-
тону постануть сади, а на берегах річ-
ки Аурайокі з’являться  сауни-фантазії. 

2011 разів пірнути в архіпелаг: 

• порти будуть декоровані творами 
мистецтва;

• відбудуться екзотичні концерти 
на острівцях з маяками;

• в ательє-резиденціях  архіпелагу 
працюватимуть спеціально запрошені 
художники;

• на тлі унікального ландшафту зве-
дуть морський кафедральний собор.

2011 на злеті:

• набудуть значущості тисячі життє-
вих дрібниць і явищ – ви поглянете на 
них по-новому: гастрономія, циркове 
мистецтво, андерграунд, несподівані 
сюрреалістичні відчуття. Окрема тема – 
мистецтво людей з обмеженими мож-
ливостями. І безліч інших заходів!

Цього року усі пісні Європи
найкраще звучать у Турку! 
Фото Перту Сакса

Кожен може обрати житло до душі

Фото Реіно Коівула

Турку пережив 30 великих пожеж.
А у 2011-му ... запалив місто!
Фото Арто Такала

Хочете опанувати ази ткацтва? 
Фото Санна Моісала



22-23 березня
у Бірмінгемі відбудеться
Х Форум еко-інновацій. 
У контексті останніх 
рішень ЄС, зокрема щодо 
зменшення викидів СО2 та 
посилення енергобезпеки 
він матиме особливе 
значення. Адже його девіз 
«На шляху до ефективного 
використання ресурсів:
від стратегії до дії».
Втім, й дані досліджень 
свідчать, що Європа 
нагально потребує 
інновацій – тож чекаємо, 
як відреагує на суспільний 
запит бірмінгемський 
Форум. 

У лютому завершився 
перший етап масштабного 
проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований
на громаду», фінансованого 
Європейським Союзом 
та впроваджуваного 
Програмою Розвитку ООН. 
Які зміни відбулися
в українських регіонах
за 3,5 роки діяльності 
проекту і чому ухвалено 
рішення про його 
продовження – читайте
у наступному числі.

Підпишіться на Євробюлетень та новини представництва ЄС в Україні:
         http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/newsletter_subscription/index_uk.htm

Завітайте на сторінку ЄС:
         http://www.facebook.com/pages/Delegation-of-the-European-Union-to-Ukraine/126879227356714  

У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

       



ЄВРОМОЗАЇКА

Церемонія відкриття.
Фото Арто Такала

Символ року осяює Турку.
Фото Самулі Саарінена

Виставка «Вогонь, вогонь!»
Фото Арто Такала

Культурна столиця Європи 2011 – гостинний Турку

Мешканці міста запрошують до Турку!
Фото Перту Сакса


