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Україна теж має багато привабливих місць,
у ній є що подивитися й де відпочити. Набір
ніби такий само, як і в Євросоюзі. Однак по$
току туристів в Україну не спостерігається.
Принаймні, в дослідженні Євробарометра во$
на як потенційний літній напрямок для гро$
мадян ЄС не фігурує взагалі. Та й багато са$
мих українців віддають перевагу відпочинку за
кордоном, а не у своїй державі. 

Жодного секрету в цьому немає. Недос$
татньо мати мальовничі краєвиди — слід за$
безпечити, щоб люди могли доїхати до них
гарними дорогами, мали де зупинитися, від$
почити, поїсти. Недостатньо мати історичні
пам’ятки чи старовинні церкви — за ними тре$
ба доглядати, реставрувати. Море може бути

однаковим і в Криму, і в іспанській Марбе$
льї, проте туристи потребують значно біль$
шого, ніж лише купання у ньому.

В Україні з усім цим негаразди. Зрештою,
все зводиться до того, про що вже багато
років наполегливо говорить Україні Євросо$
юз — до потреби поліпшення бізнес$кліма$
ту, зокрема це стосується й туристичної інф$
раструктури. Туризм є однією з найприбут$
ковіших сфер економіки, за сприятливих умов
в Україну пішли б відповідні інвестиції, в то$
му числі європейські. 

Власне, це все загальновідомо. Просто
напередодні кожного літнього сезону вкотре
стає ще більш очевидним. 
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Безкоштовно

ЧАС ПОДУМАТИ ПРО ЛIТНIЙ ВIДПОЧИНОК

У цьому номері журналу представлено кіль$
ка матеріалів, присвячених туризму чи просто
поїздкам. Попереду сезон відпусток, і нині са$
ме час замислитися над тим, де їх провести.

Подорожувати збираються десятки міль$
йонів громадян країн Євросоюзу. Як свід$
чить проведене Євробарометром опитуван$
ня, найчастіше плани пов’язані з Європою:
люди планують відпочивати або у своїх дер$
жавах, або в інших країнах ЄС чи сусідніх з
ним. У Євросоюзі не бракує морів і пляжів,
історичної спадщини та мальовничих крає$
видів. На додаток до всього цього — сервіс
найвищого рівня.



ПЕРЕД КОМIТЕТОМ ВИСТУПИВ КОМIСАР ЄС У
СПРАВАХ РОЗШИРЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПО5
ЛIТИКИ СУСIДСТВА ШТЕФАН ФЮЛЕ. Вiн підкрес$
лив, що Україна має величезне значення для
ЄС — не лише з географічних, демографічних
та геополітичних причин, а й через свій про$
мисловий, економічний та сільськогосподарський
потенціал, дедалі глибші демократичні традиції. 

Водночас Штефан Фюле переконаний, що
Україна потребує нині «конкретних реформ
радше, ніж просто обнадійливих слів». Пріо$
ритетами він назвав поновлення співпраці з
МВФ, реформування газового сектору і ре$
капіталізацію банківського. 

Комісар ЄС закликав Україну до рішучих дій
у боротьбі проти корупції та більших зусиль
для поліпшення внутрішнього бізнесового та
інвестиційного клімату: за словами Штефана

Фюле, «надзвичай$
но несприятливого
для зовнішніх ін$
вестицій, яких Ук$
раїна так сильно
потребує».

Разом з тим він
нагадав, що ЄС го$
товий розвивати
якнайтісніші зв’яз$
ки з Україною. Як$
що Київ відновить
співпрацю з МВФ,
Союз буде готовий надати макрофінансову до$
помогу із загальним бюджетом у 610 млн
євро. У рамках Європейської політики су$
сідства за останні чотири роки (2007–2010)
Україна отримала від Єврокомісії 494 млн
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ДНI ЄВРОПИ–2010 ПРИЙМАТИМУТЬ 
ХЕРСОН I МАРIУПОЛЬ Представництво Європейського Союзу 
в Українi готується до традицiйного вiдзначення Дня Європи. Цього року святкування 
пройде 22 травня в Херсонi i 29 травня — у Марiуполi.

буде намет європейської творчості (малюнок, аплікація, боді$арт то$
що). Заплановані футбольні турніри й танцювальні майданчики. 

Також за участі Представництва Європейської Союзу та посольств
країн$членів ЄС у рамках святкування Дня Європи відбудуться кон$
ференції, презентації, зустрічі зі студентами у Сімферополі, Севасто$
полі, Луганську та Свердловську Луганської області. У Києві Пред$
ставництво Європейського Союзу та посольства країн$членів ЄС візь$
муть участь у святкових заходах з нагоди Дня Європи в Україні, що
будуть організовані українською владою.

Також Представництво Європейського Союзу разом з країнами$
членами ЄС та країнами$кандидатами готує вже традиційний Фести$
валь європейського кіно, який цього року прийматимуть Київ та Львів.
Покази європейських фільмів відбудуться також у Херсоні та Маріу$
полі — офіційних містах святкування Дня Європи–2010 в Україні.

У Євросоюзі День Європи святкують 9 травня. Саме цього дня 1950
року міністр закордонних справ Робер Шуман виголосив промову, в
якій закликав до європейської інтеграції. Конкретним результатом цієї
ініціативи стало створення 1951 року Європейського об’єднання вугіл$
ля і сталі, що стало першою цеглиною в будівництві Європейського
Союзу. Цього року свято буде особливим. Адже виповнюється 60 ро$
ків декларації Шумана й 25 років від початку відзначення Дня Європи:
Європейська Рада ухвалила рішення про це 1985$го. 

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ КОНКРЕТНИХ РЕФОРМ, 
А НЕ ОБНАДІЙЛИВИХ СЛІВ 22–23 березня у Брюсселі відбулося
чергове засідання Комітету парламентського співробітництва ЄС–Україна. Європарламентарії
обговорили найважливіші питання з порядку денного двосторонніх відносин. 

Травень 2009 року, 
під час святкування 
Дня Європи у Тернополі.

ЯК ЗАВЖДИ, СТРИЖНЕМ СВЯТКУВАНЬ БУДЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МIСТЕЧКО.
У його заходах братимуть участь представники країн$членiв ЄС, країн$
кандидатів на вступ до нього, організації$партнери. Працюватимуть шко$
ли європейських мов, проходитимуть дискусії з економічних та полі$
тичних питань, участь у яких візьмуть відомі особистості. Новинкою

євро безвідплатної допомоги, а також додат$
кові 74 мільйони — через механізми Східно$
го партнерства. 

Говорячи про перспективи безвізового ре$
жиму між ЄС і Україною, Штефан Фюле звер$
нув увагу на кроки, які Україна має для цьо$
го зробити. 

— Ми сказали урядові: якщо він виконає
«пріоритетні заходи», про які вже було до$
мовлено в рамках візового діалогу, ми про$
сунемо далі наші дискусії з державами$чле$
нами ЄС щодо можливого майбутнього за$
провадження дорожньої карти щодо досяг$
нення безвізового режиму, — заявив Ште$
фан Фюле. — Ми хочемо продемонструва$
ти нашу сумлінність та нашу рішучість до
руху вперед, якщо Україна здійснить відпо$
відні реформістські кроки.
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ПIД ЧАС СВОГО БЕРЕЗНЕВОГО ВIЗИТУ ДО ЄВ5
РОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВIК5
ТОР ЯНУКОВИЧ НЕОДНОРАЗОВО ВИСЛОВЛЮ5
ВАВ ГОТОВНIСТЬ ДО ПРОДОВЖЕННЯ ЦИХ ПЕ5
РЕГОВОРIВ I ЯКНАЙШВИДШОГО УКЛАДЕННЯ УГО5
ДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ. Було заявлено про
мету завершити переговори протягом року.
Представництво ЄС в Україні поширило тим
часом роз’яснювальну інформацію про пере$
ваги, які принесе ЗВТ Україні та її громадянам. 

Представництво наголошує, що майбутню
Зону вільної торгівлі з ЄС не даремно назва$
но «глибокою та всеосяжною». Стандартні ЗВТ
передбачають взаємне відкриття ринків для
товарів та послуг, але ЄС і Україна заплану$

вали значно більше. Українські закони та стан$
дарти стануть сумісними із тими законами
та стандартами Європейського Союзу, які
стосуються торгівлі та пов’язаних із торгів$
лею питань. Зона вільної торгівлі забезпе$
чить поступову і якнайповнішу інтеграцію Ук$
раїни до внутрішнього ринку ЄС, який є спіль$
ним для 27 країн$членів. Йдеться про усу$
нення перепон у сфері торгівлі товарами,
надання послуг та інвестиційних потоків. 

Поширення ключових принципів внутрішньо$
го ринку ЄС на Україну надасть переваги для
внутрішніх та закордонних інвесторів та під$
приємців — адже чіткі правові рамки по$
роджують довіру й чесне та дружнє для біз$
несу середовище. Спрощення митних та інших
адміністративних процедур і впровадження про$
зорих правил конкуренції зменшує корупцію. 

Виграють споживачі, адже внутрішній ри$
нок ЄС передбачає кращу якість та вищу без$
печність товарів і продуктів харчування. Зона
вільної торгівлі буде вигідною для винахідни$
ків та митців, адже їхні ідеї та творчість бу$
дуть краще захищені завдяки вищим стан$
дартам та зміцненню прав інтелектуальної влас$
ності. Центральні та місцеві органи влади
зможуть ефективніше витрачати кошти зав$
дяки прозорій та заснованій на принципах кон$
куренції системі державних закупівель. 

У 2009 році, наголошує Представництво
ЄС, Україна була 24$м за обсягами торгівлі
партнером ЄС. Натомість Європейський Союз
для України є на першому місці. На нього
припадає третина українського експорту, тоді
як в Україну прямує тільки 1% усього експор$

ту ЄС. Ця асиметрія торговельних відносин, а
також той факт, що середній рівень тарифів
у ЄС є нині вищим, ніж в Україні, означає:
після набуття чинності Зоною вільної торгівлі
та завершення процесу лібералізації Україна мо$
же очікувати на отримання істотних економіч$
них переваг у середньостроковій та довгос$
троковій перспективі. Звісно, певного часу во$
на потребуватиме, приміром, для наближення
до європейських норм безпечності товарів та
стандартів якості. Зрештою, багато що зале$
жить від самої України: швидкість правових
та інституційних реформ у цій сфері та пара$
лельні зміни у виробничих галузях і визнача$
тимуть те, коли саме українські економічні грав$
ці зможуть здобути пропоновані ЗВТ перева$
ги. Важливо, що у рамках переговорного про$
цесу Україна має цілковите право зазначити,
скільки саме часу вона потребуватиме для здій$
снення цих та інших реформ.

Представництво ЄС наголошує на ще одно$
му важливому моменті. Після створення гли$
бокої і всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС
Україна зможе укладати будь$які інші угоди
про вільну торгівлю відповідно до своїх еконо$
мічних пріоритетів. Однак, за логікою, вони не
мають загрожувати зобов’язанням, взятим у рам$
ках створення ГВЗВТ. Скажімо, Україні буде
складно вести перемовини про Зону вільної тор$
гівлі з ЄС, якщо вона водночас приєднувати$
меться до митного союзу із іншими країнами,
які не мають із Євросоюзом лібералізованого
торговельного режиму і які застосовують спіль$
ний митний тариф до імпорту з країн, що не
входять до цього митного союзу. 

ЗОНА ВIЛЬНОЇ ТОРГIВЛI З ЄС НЕСЕ УКРАЇНI 
ПЕРЕВАГИ, АЛЕ Й ВИМАГАЄ ЗМIН У березнi в Брюсселi
пройшов черговий, 115й раунд переговорiв мiж ЄС та Україною щодо створення мiж ними
глибокої та всеосяжної Зони вiльної торгiвлi (ЗВТ). Наступний раунд має вiдбутися у травнi. 

Керівник відділу торгівлі та економіки Представництва Євросоюзу в Україні Ульріке Хауер зустрілася у березні з журналістами, мова йшла
про майбутню Зону вільної торгівлі з ЄС.

Основні дати у торговельних відносинах
між Україною та ЄС 

1993 — ЄС поширює на Україну свою Ге$
неральну систему преференцій (ГСП).

1998 — Набуває чинності непреференцій$
на Угода про партнерство та співро$
бітництво між Україною та ЄС (УПС).

2007 — Україна та Євросоюз розпочина$
ють перемовини щодо заміни УПС
на нову Угоду про асоціацію.

2008 — Україна приєднується до Світової
організації торгівлі (СОТ) та розпочи$
нає переговори з ЄС щодо створення
преференційної, глибокої та всеосяжної
Зони вільної торгівлі як інтегральної
частини Угоди про асоціацію. 



НА ФОРУМI БУЛО ОБГОВОРЕНО ХIД ПЕРЕГО5
ВОРIВ З ПIДГОТОВКИ УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ
ЄС–УКРАЇНА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЦЬОГО ПРО5
ЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА. Та$
кож учасники проаналізували трудове зако$
нодавство України й розвиток соціального
діалогу, соціальний вимір економічної кризи
та її вплив на промислові сектори держави.

— Як і раніше, Україна спрямована на
посилення зв’язків з Європейським Союзом.
Мета громадянського суспільства — підтри$
мувати ці зусилля й сприяти їм, — заявив
на семінарі голова спеціалізованої секції «Зов$
нішні відносини» Європейського економічно$

соціального комітету Філіп Хамро$Дротц. —
Спільна платформа громадянського суспільс$
тва в рамках майбутньої Угоди про асоціацію
між ЄС і Україною буде дуже вигідним та ко$
рисним інструментом для обох сторін, за до$
помогою якого ми можемо зробити свій вне$
сок. Але починати працювати можна вже за$
раз, не чекаючи завершення переговорів з Уго$
ди про асоціацію та її ратифікації.

Перший заступник голови адміністрації
Президента України Ірина Акімова розповіла
про першочергові завдання уряду, наголосив$
ши на необхідності поновлення співпраці з
Міжнародним валютним фондом, планах що$

до реформування економіки та ухвалення
бюджету на 2010 рік. 

— Розвиненість громадянського суспільс$
тва й активність його представників у житті
країни є індикатором її прогресивності, — ска$
зала вона у промові. — Президент Віктор
Янукович створив Комітет з економічних ре$
форм, який він особисто очолює й мета яко$
го поєднати негайні антикризові заходи з більш
стратегічними, довгостроковими. Ми повинні
бачити мету. А це — розбудова конкурентної
держави, наближення соціальних стандартів
до європейських. Дуже важливо, щоб пред$
ставники громадських об’єднань України взя$
ли активну участь у роботі Комітету з еконо$
мічних реформ.

На відкритті семінару виступив Голова
Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пін$
ту Тейшейра. 

— Основною перепоною для модернізації
й розвитку України є бюрократія, зарегульо$
ваність, корупція, — наголосив він. — Дер$
жава має великий потенціал, людські ресур$
си й розвинену промисловість, але рівень ін$
вестування сюди низький порівняно з інши$
ми країнами. Пріоритети нового уряду ле$
жать саме в цій площині, від подолання цих
проблем залежить його успішність.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПIЛЬСТВО: 
IНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗБЛИЖЕННЯ ЄС I УКРАЇНИ
У кiнцi березня в Києвi вiдбувся семiнар «Вiдносини мiж Україною та ЄС: роль
громадянського суспiльства. Промисловi змiни та економiчна криза в Українi».
Спiворганiзаторами його були Європейський економiчно5соцiальний комiтет та українська
Нацiональна тристороння соцiально5економiчна рада при Президентi України.

Європейський економічно$соціальний ко$
мітет створено 1958 року, він є дорадчим
органом Євросоюзу. Комітет складається
з 344 членів, що їх номінують держави$
члени ЄС від організацій роботодавців, най$
маних працівників та зацікавлених груп
громадянського суспільства. Головним йо$
го завданням є формування та представ$
ництво на європейському рівні їхніх по$
зицій при підготовці обов’язкових для ви$
конання в Євросоюзі рішень.

Національну тристоронню соціально$еко$
номічну раду було створено 2006 року як
дорадчий та консультативний орган при
Президенті України. Рада складається з
66 представників профспілок, організацій
роботодавців та уряду. 

Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та голова 
спеціалізованої секції «Зовнішні відносини» Європейського економічно/соціального комітету
Філіп Хамро/Дротц перед початком семінару.
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ЙОГО ПРЕДСТАВИВ НА ПРЕС5КОНФЕРЕНЦIЇ ЧЛЕН
СПIЛЬНОГО КОМIТЕТУ ЕКСПЕРТIВ З ПИТАНЬ
IМПЛЕМЕНТАЦIЇ УГОДИ ПРО СПРОЩЕННЯ
ОФОРМЛЕННЯ ВIЗ МIЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
ОЛЕКСАНДР СУШКО. 

За його словами, темпи і якість законо$
давчої роботи за напрямками «Міграційна по$
літика», «Безпека документів», «Захист пер$
сональних даних», «Управління кордонами»
та «Антикорупційна політика» є незадовільни$

ми. Олександр Сушко наголосив, що робота
над удосконаленням відповідного законодавс$
тва вимагає скоординованих і систематичних
зусиль з боку Кабінету Міністрів, профільних
міністерств, парламентських комітетів та Вер$
ховної Ради у цілому із залученням незалеж$
них експертів як з України, так і з ЄС. 

— Український парламент має продемонс$
трувати політичну волю і деполітизований, сис$
темний та професійний підхід для заповнен$

ПРЕЗИДЕНТ ДОСЛУХАВСЯ ДУМКИ ЄВРОСОЮЗУ 
ЩОДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖЗАКУПIВЛI 16 березня Президент
України Вiктор Янукович наклав вето на Закон України про держзакупiвлi. За кiлька днiв до цього
iз закликом зробити це звернулися до глави держави Європейський Союз та Свiтовий банк.

— У такому вигляді, в якому закон був
ухвалений, він не забезпечує прозорості дер$
жавних закупівель, не створює конкурентно$
го середовища, а створює умови для коруп$
ції. Це неприпустимо, — пояснив свій крок
Віктор Янукович.

Увага Євросоюзу до цього закону пояс$
нюється тим, що ухвалення його відповід$
но до стандартів ЄС є одним із узятих на
себе Україною зобов’язань у рамках реалі$
зації Порядку денного асоціації ЄС–Україна. 

Спільний лист ЄС та Світового банку міс$

тив понад 30 зауважень до закону. Зокрема,
ухвалена процедура оскарження не відпові$
дає вимогам Євросоюзу щодо прозорості та
неупередженості й тому створює можливос$
ті для корупції. Йдеться насамперед про ор$
ган з оскарження тендерних порушень, до яко$
го планувалося включити по сім представни$
ків від влади та експертів. В ЄС та Світово$
му банку вважають, що це дозволило б впли$
вати на весь процес закупівель. Такий орган
насамперед має стати незалежним від дер$
жавних структур, кандидати на членство в ньо$

му повинні бути юристами, їхнє призначення
не мають схвалювати комітети Верховної Ра$
ди, а термін повноважень не має перевищу$
вати два роки. Орган повинен лише реко$
мендувати призупинення процедури, а зупи$
няти торги зможе тільки замовник.

Також ЄС і СБ звертали увагу на надмірну
складність процедур закупівель та на те, що
дія закону не поширюється на значну кількість
товарів, робіт та послуг. Це ставить під сумнів
можливість створення прозорих і конкурен$
тних умов у секторі державних закупівель. 

ДЛЯ БЕЗВIЗОВОГО РЕЖИМУ ПОТРIБНI ЗУСИЛЛЯ
Українське законодавство поки що залишається дуже недосконалим 
у сферах, важливих для дiалогу про надання Українi безвiзового режиму
з Євросоюзом. Такий висновок зроблено в дослiдженнi, проведеному
Центром миру, конверсiї та зовнiшньої полiтики та громадською
iнiцiативою «Європа без бар’єрiв».

Набув чинності Візовий кодекс ЄС

5 квітня набув чинності Візовий кодекс ЄС.
Він об’єднує всі наявні правові норми щодо
візових питань та закладає спільні правила
стосовно умов та процедур надання віз.

Документ скорочує обсяг єдиної аплікацій$
ної форми для отримання візи ЄС. У ньому
проясняється зміст конкретних рубрик для
заповнення, що матиме позитивні наслідки і
для заявників, і для працівників консульств.
Окрім цього, Візовий кодекс підвищує рі$
вень прозорості та правової певності. Він ви$
магає надавати вмотивовану відповідь про
причини відмови у прийнятті візових заявок,
а також надає громадянам право на апеля$
цію проти негативних відповідей. 

Варто зазначити, що візові відносини Євро$
союзу та України багато в чому випереджа$
ють положення Візового кодексу. Зокрема,
Угода про спрощення візової процедури
встановлює 10$денний максимальний тер$
мін розгляду заявки на отримання візи, тоді
як у візовому кодексі цей термін становить
15 днів. Багато категорій українців звільне$
ні від платні за візу, передбачено також на$
дання багаторазових віз.

Водночас Візовим кодексом ЄС передбаче$
но збирання біометричних даних із візових
заявників. Щоправда, для українців це неб$
лизька перспектива: поки що для цього не$
має необхідних технічних умов.

ня прогалин у віт$
чизняному зако$
нодавстві для за$
безпечення свободи пересування громадян Ук$
раїни в Європі і світі, — сказав експерт. 

Він також вважає, що на сьогодні Україна
законодавчо не готова до запровадження пас$
портів з біометричними даними, хоча технічна
можливість для цього є. При цьому Олександр
Сушко наголосив, що законодавче забезпечен$
ня переходу до сучасного стандарту біометрич$
них паспортів і пластикових ідентифікаційних кар$
ток європейського зразка, створення єдиного ре$
єстру документів громадян України із одночас$
ним запровадженням ефективного законодавс$
тва із захисту персональних даних є умовою
скасування візового режиму з боку ЄС. 

Ще одна проблема — законодавство у сфе$
рі міграції. Насамперед ідеться про необхід$
ність ухвалення базового закону, який би
визначав концептуальні підходи до здійснен$
ня міграційної політики. Крім того, вітчизня$
не законодавство з питань менеджменту кор$
донів вимагає подальшого розвитку в напрям$
ку створення сучасної системи інтегрованого
управління кордонами з урахуванням Кодек$
су Шенгенського кордону та інших стандар$
тів європейського права. 



— В Україні жінки дуже мало представле/
ні в парламенті, їх немає в уряді, також не/
достатньо в інших органах влади. У чому проб/
лема: в самих жінках, у ставленні чоловіків,
системі? 

— Стовідсотково проблема не в жінках.
Не слід розуміти ґендерну рівність як нама$
гання жінок відібрати у чоловіків владу. Але
слід усвідомити: не буде розвитку країни,
виходу з кризи, належної якості життя без
використання цінностей і знань усього сус$
пільства. Без присутності жінок в органах
влади та інших структурах Україні годі споді$
ватися на сталий розвиток. 

Думаю, небажання допускати їх до актив$
нішої участі в управлінні країною на всіх рів$
нях є певною традицією. З іншого боку, ми
бачимо прагнення української держави це
змінити. Саме тому в Україні працюють такі
проекти, як наш. 

— Але останнім часом мали місце дуже
суперечливі висловлювання українських дер/
жавних мужів щодо ролі жінки в управлінні

державою і реформах, які не свідчать про
їхнє розуміння ґендерної рівності...

— Щодо висловлювань, то я б звернула
увагу на заяву Президента Віктора Янукови$
ча з нагоди 8 березня — він вибачався пе$
ред жінками за їхнє недостатнє представниц$
тво у владі. Можливо, це висловлювання
глави держави свідчить про те, що він та йо$
го радники розуміють: не буде демократії, гро$
шей, розвитку, якщо звичай недопущення
жінок до влади не зміниться. 

— Однією з цілей вашого проекту є пок/
ращення законодавчої бази у сфері прав
жінок та дітей. Яка ситуація зараз з цим в
Україні?

— В Україні є багато відповідних законів,
причому деякі з них кращі, ніж у західних
країнах. Отже, вона могла б бути прикладом
для інших. Але проблема в тому, що ті за$
кони декларативні, багато з записаного там
у житті не існує. 

Щодо нашого проекту, то він не має на
меті займатися усім законодавством. Ми
опікуємося імплементацією трьох докумен$
тів Ради Європи: Соціальної хартії (перегля$
нутої), Конвенції про заходи щодо протидії
торгівлі людьми й Конвенції про захист ді$
тей від сексуальної експлуатації та сексу$
ального розбещення. Останні дві ще не ра$
тифіковані Україною, хоча є чіткі наміри це
зробити.

— А які закони в Україні у сфері області
ґендерної рівності або захисту прав жінок і
дітей не виконуються?

— Я з Польщі. Ми у себе ще не добили$
ся того, щоб мати Закон про ґендерну рів$
ність. А в Україні він уже є. Але треба, щоб
закон запрацював. Наприклад, його резуль$
татом мало б бути те, що половина місць у
виборчих списках надається жінкам. Суспільс$
тво повинно мати вибір, а коли у списках
лише чоловіки, цього немає. 

— Недостатнє представництво у владі, до/
машнє насильство, ґендерна дискримінація
на ринку праці — яка з цих проблем є най/
серйознішою для України з огляду на пот/
ребу досягнення рівності між чоловіками й
жінками?

— Вони всі важливі. Найголовніше —
зрозуміти, що економічна криза, поширення
корупції, одна з найкоротших в Європі три$
валість життя серед чоловіків, вивезення за
кордон і продаж дітей: все це насправді є
наслідки ґендерних проблем. Сьогодні стра$
тегічні рішення у країні ухвалює лише поло$
вина суспільства, а саме чоловіки. У них свій
досвід, шляхи виходу з різних ситуацій, у
жінок — свій. Якщо будете використовувати
тільки половину цього, то проблем не вирі$
шити. Треба спиратися на цінності й досвід і
чоловіків, і жінок — скрізь, на всіх рівнях.
Бо коли немає рівності, тоді програють усі.
Країна не розвиватиметься. 

Є гарний приклад Іспанії, де також були міц$
ні традиції щодо ролі жінок. Але там все ж
таки допустили їх до влади, визнали їхні пра$
ва, і все швидко змінилося. Наприклад, у сис$
темі освіти. Було піднято зарплати, у школах
нині багато вчителів$чоловіків, хоча раніше це
вважалося «жіночою» професією. Це конкрет$
ний приклад того, що можна зробити. 

— Уявлення про ґендерну рівність в Укра/
їні існує, але от права дітей дуже часто
сприймаються як щось абстрактне. Які з них
порушують найбільше?

— Про дітей справді говорять менше. Го$
ловне — до них треба ставитися з повагою.
Дітей не можна вважати власністю, це люди,
хоч і маленькі, але з такими ж правами. Як$
що діти не будуть зростати із повагою до
них, у країні теж нічого не зміниться.

В Україні є закони, які забороняють на$
сильство щодо дітей. Але потрібно більше
розуміння, чому цього не можна робити. Ко$
ли людина змалечку не ствердиться в думці,
що вона має гідність і що її треба поважати,
то виросте такою, що сама себе не поважає.
А без цього не буде поваги до інших. Дехто
каже: ми не вміємо так з дітьми, тому що
нас виховували інакше... І от подивіться: кри$
за, багато людей залишають Україну, неякіс$
на медицина і так далі. Щоб усього цього не
було, треба так виховувати дітей, щоб вони
зростали з почуттям власної гідності — то$
ді, ставши дорослими, вони зможуть вирі$
шувати проблеми, які є. 
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«НЕ СЛIД РОЗУМIТИ ҐЕНДЕРНУ РIВНIСТЬ 
ЯК НАМАГАННЯ ЖIНОК ВIДIБРАТИ 
У ЧОЛОВIКIВ ВЛАДУ» З грудня 2008 року в Українi триває спiльний
проект Європейського Союзу i Ради Європи «Змiцнення та захист прав жiнок i дiтей 
в Українi». Про його результати й про проблеми, якi вiн допомагає вирiшити, в iнтерв’ю
«Євробюлетеню» розповiла довгостроковий експерт проекту Монiка Платек.
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Крім цього, дослідження засвідчують: ба$
гато дітей, до яких застосовували в дитинс$
тві силу, згодом стають жертвами сексуаль$
ного розбещення й сексуальної експлуатації.
Тому, якщо хочемо це упередити, треба змі$
нювати підходи у вихованні. Слід подумати пе$
ред тим, як відлупцювати дитину — чи вар$
то це робити?

— Можна почути, що Україна серед ліде/
рів у Європі за поширеністю сексуальної екс/
плуатації дітей. Це так? 

— Це справді відповідає дійсності. Жер$
твами сексуальної експлуатації стають і дів$
чатка, й хлопчики, але дівчатка все ж біль$
ше. І це також безпосередньо пов’язано з
проблемами рівності між чоловіками й жін$
ками. Коли дівчина підростає, то часто од$
нією її можливою «кар’єрою» в житті є вий$
ти заміж за багатого, бажано за іноземця.
Вона не бачить інших можливостей. Й від
того дуже легко стає жертвою сексуальної
експлуатації.

— Як би ви оцінили зусилля України у ви/
рішенні цієї проблеми? 

— Те, що спільний проект Євросоюзу і
Ради Європи було розпочато на запит уряду
України, є прагнення ратифікувати Конвен$
цію про захист дітей від сексуальної експлу$
атації та сексуального розбещення, показує:
в Україні розуміють проблему і мають волю
до її вирішення. Ми тісно співпрацюємо з
цього питання з Міністерством юстиції, Мі$
ністерством внутрішніх справ та Міністерством
у справах сім’ї, молоді і спорту. Згадана кон$
венція дасть конкретні механізми роботи для
упередження сексуальної експлуатації дітей.

— Вона може радикально поміняти ситуа/
цію?

— Так, вона дає дуже чіткі визначення
того, що є злочином, що треба робити, чіткі
приклади підходів з упередження сексуаль$
ної експлуатації. Але, знову ж таки, це пови$
нен бути закон не декларативний, а такий,
що реально працює.

— Ваш проект триває майже півтора ро/
ки й у серпні завершується. Які відчуття:
наскільки вдалося втілити все задумане?

— Ми добилися дуже гарного співробіт$
ництва між МВС, Мін’юстом, Міністерством
з питань сім’ї, молоді та спорту, багатьох
недержавних організацій. Загалом, зміцнен$
ня прав жінок і дітей є насамперед робо$
тою української держави, ми ж надаємо
експертну допомогу, знайомимо з кращим
європейським досвідом. На мою думку, ті
набутки плідної співпраці, розуміння, що
вирішення цих питань є проблемою не од$
ного міністерства, а загальноукраїнською —
все це буде спадком нашого проекту. Так
само залишиться усвідомлення того, що ґен$
дерна рівність не є проблемою лише жінок,
а всього суспільства. Що не можна підні$
мати руку на дитину, а проблеми розбе$
щення й сексуальної експлуатації дітей та$
кож дуже тісно пов’язані з питаннями ґен$
дерної рівності.

ТРИВАЄ КАМПАНIЯ 
ПРОТИ НАСИЛЬСТВА НАД ДIТЬМИ 
У БЕРЕЗНI У КИЄВI З’ЯВИЛИСЯ ПЛАКАТИ, ЯКI ЗАКЛИКАЮТЬ ЗУ5
ПИНИТИ НАСИЛЬСТВО НАД ДIТЬМИ. Цю iнформацiйну кампанiю
проводить офiс Ради Європи в Українi. Вона триває ще з верес$
ня минулого року. Подiбнi плакати (усього 200) було розмiще$
но в Харковi, Житомирi, Днiпропетровську, Черкасах.

— Метою кампанії є інформування про інструменти й мож$
ливості Ради Європи, спрямовані на запобігання насильству
проти дітей, передусім сексуального, — розповів «Євробюлете$
ню» директор Бюро інформації Ради Європи Олександр ПАВ/
ЛИЧЕНКО. — Власне, це пов’язано з розробкою на рівні РЄ
Конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації та сек$
суального розбещення. На сьогодні вона є єдиним на міжна$
родному рівні документом, що пропонує державам$учасницям ак$
тивні дії з розв’язання проблеми, яка стосується всіх без ви$
нятку європейських суспільств. 

На плакатах є телефон «гарячої лінії» організації Ла$Стра$
да — 0$800$500$33$5. За ним можна повідомити про випадки
насильства над дітьми, отримати консультацію й допомогу.

— Коли ж можлива ратифікація Україною Конвенції про за/
хист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбе/
щення?

— Це питання передусім до парламенту. Але водночас йдеть$
ся не про просте голосування, яким конвенцію ратифікують. Йдеть$
ся про розробку механізму, який забезпечуватиме дотримання
норм документа. А саме — про реальну діючу структуру, яка
повинна буде забезпечувати координацію міжнародних зусиль і
дії на національному рівні. Крім того, ратифікація Конвенції ви$
магатиме змін наших кодифікованих актів або відомчих доку$
ментів. Тобто це комплексний шлях. Україна йде ним уже тре$
тій рік. На сьогодні не можна сказати, коли процес завершить$
ся. Має відбуватися поетапна, покрокова робота. 



У РАМКАХ ЦЬОГО ПРОЕКТУ УКРАЇНСЬКI ЄВРОКЛУБИ ОТРИМАЮТЬ РЕ5
АЛЬНУ МОЖЛИВIСТЬ ПОДIЛИТИСЯ ДОСВIДОМ, ОБ’ЄДНАТИСЯ НАВКО5
ЛО НОВИХ ТВОРЧИХ IДЕЙ ЗАРАДИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄВРО5

КЛУБIВСЬКОГО РУХУ. Проект «Пiдтримка мережі Євроклубів України»
спрямований на поліпшення організації та комунікації між вітчизня$
ними Євроклубами, надання методологічної та організаційної під$
тримки вже існуючим та новоствореним Євроклубам у ефективному
здійсненні їхньої діяльності.

Проект базується на досягненнях попередніх проектів для Єв$
роклубів, фінансованих Представництвом Європейського Союзу в
Україні.

У межах цьогорічного проекту радіостанція «Наше Радіо» та
Представництво ЄС в Україні запрошують Євроклуби взяти участь у
низці заходів. Зокрема, у першому установчому семінарі проекту,
регіональних тренінгах та конференції. Підсумковий захід — конфе$
ренція — об’єднає найбільш інноваційні проекти та ідеї Євроклубів
щодо діяльності у своїх громадах, ефективної співпраці з засобами
масової інформації та органами самоврядування й представить їх
широкому загалу.

Детальніша інформація про проект розміщена на інтернет$сайті
Представництва Європейського Союзу в Україні http://www.delukr.ec.eu/
ropa.eu, і на сайтах: http://nasheradio.ua/ та http://hreuc.com/. Також мож$
на звертатися до координатора з питань преси та інформації Пред$
ставництва ЄС в Україні Ольги Максименко: delegation/ukraine/press@
ec.europa.eu.
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ЄВРОКЛУБИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВI 
ДЛЯ СIЛЬСЬКИХ ШКIЛ «Євробюлетень» придiляє багато уваги
дiяльностi шкiльних Євроклубiв. Участь у них справдi має багато переваг. Але особливо
привабливими є Євроклуби для молодi з сiльської мiсцевостi. 

ЦЕ ЗРОЗУМIЛО, АДЖЕ НА СЕЛI МЕНШЕ МОЖ5
ЛИВОСТЕЙ ОТРИМАТИ IНФОРМАЦIЮ ПРО ЄВ5
РОПЕЙСЬКУ IНТЕГРАЦIЮ, ЄВРОСОЮЗ ТОЩО.
А беручи участь у дiяльності Євроклубу, сіль$
ські школярі не лише дізнаються багато
нового, а й збільшують впевненість у собі,
власну мотивацію до пізнання нового й нав$
чання. 

Наталія Мороз веде Євроклуб «Планета»
у селі Москвичі Жмеринського району на
Вінниччині. У своїй роботі вона використовує
дебати у формі «круглих столів» або польо$
ві ігри. Вже традиційною для Євроклубу є вис$
тава «Планета Земля». «Нею ми пропагуємо
зміцнення дружби і миру між країнами», —
каже учасниця Євроклубу Вікторія Паліхая.

Учні з Москвичів кажуть також, що зав$
дяки участі у Євроклубах мали можливість

познайомитися з волонтерками Європейської
волонтерської служби з Польщі.

— Дивовижно було чути іноземця, який
говорить українською. Для нас надзвичайно
важливо, що представники інших країн вчать
нашу мову. Тоді ми відчуваємо, що Україна є
цікавою й шанованою країною, — каже ін$
ший учасник Євроклубу «Планета» Володи$
мир Чорний.

Члени Євроклубу «Данко» з села Черня$
тин Жмеринського району Марія Масанюк
та Яна Костенюк кажуть, що завдяки участі
у ньому здобули здатність до ефективнішо$
го навчання. Найважливішим є використан$
ня активних методів, які стимулюють і збуд$
жують цікавість. Це зовсім інша якість роз$
ширення своїх знань, ніж традиційне нав$
чання у класі. 

— У нашій школі у грудні 2009 року був
організований проект Європейський тиж$
день, — розповідають вони. — Участь у ньо$
му взяли понад 30 осіб, але бажаючих було
більше. Проект фантастичний. Ми мали ціка$
вий семінар з питань заснування Європейсько$
го Союзу, подолання стереотипів, багато$
культурності, традицій країн$членів ЄС. 

Тепер Євроклуб готує проект з українсько$
польського шкільного обміну «Поляк, украї$
нець — два брати». Він має пройти в серпні
у Польщі. 

— Всі дуже хвилюються. Сподіваємося, що
проект отримає фінансування й буде реалі$
зований, — каже Яна Костенюк. 

Катажина Забратанська,
Подільська агенція регіонального розвитку, 

Вінниця

ЧЕРГОВИЙ ЕТАП ПIДТРИМКИ ЄВРОКЛУБIВ
Українськi шкiльнi та молодiжнi Євроклуби запрошуються до участi у заходах проекту
«Пiдтримка мережi Євроклубiв України у 2010 роцi». Його проводить всеукраїнська
радiостанцiя «Наше Радiо» та громадська органiзацiя «Євроклуб «Право i Захист». 
Фiнансує проект Представництво ЄС в Українi. 

Березень 2009 року, в Українському домі в Києві у рамках 
фінансованого ЄС проекту «Європа в серцях українців» відбулася
зустріч представників Євроклубів зі студентською молоддю столиці.
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ПРОЕКТ «СТАЛИЙ МІСЬКИЙ РОЗВИТОК» ТРИ5
ВАТИМЕ ТРИ РОКИ. Він має цікаву схему ре$
алізації. Українка буде прикладом, на якому
шість малих депресивних міст мають підви$
щити свій економічний рівень та пожвавити
активність громадського сектору. Серед них
чотири українських (вони будуть визначені піз$
ніше на конкурсних засадах), а також Ново$
лукомль (Бєларусь) та грузинське Озуреті. У
рамках проекту учасники візьмуть участь у
навчальних семінарах, ознайомляться із прин$
ципами належного врядування, на основі
яких працюють муніципалітети розвинених єв$
ропейських міст, та європейською практи$
кою запровадження стратегічного планування,
розробленою в рамках проекту «Прозора Поль$
ща». Також будуть проведені тренінги для
представників місцевих громадських організа$
цій, розроблені механізми партнерства влади
та громадськості на місцях. 

— Для України, Грузії та Бєларусі, міста
яких беруть участь у цьому проекті, модерні$
зація та зміцнення регіональної та місцевої
влади є дуже важливою й нагальною спра$
вою. Досі існує багато адміністративних бар’єрів
щодо сталого місцевого розвитку, які потріб$
но усунути, — заявив на відкритті проекту Го$
лова Представництва ЄС в Україні Жозе Ману$
ел Пінту Тейшейра. — Я усвідомлюю, що внас$
лідок довгих років централізованого плануван$
ня місцеві органи влади в Україні досі мають

обмежену здатність щодо управління власни$
ми бюджетами, вживання ефективних заходів
для збільшення ефективності витрат. Багато по$
дібних проблем не можуть бути вирішені ли$
ше місцевими органами влади, оскільки вони
залежні від рішень, які ухвалюють на регіо$
нальному та національному рівнях. Але в часи
швидких економічних змін і глобалізації дуже
важливо, щоб вони не втратили час на очіку$
вання рішень згори. Вони самі повинні бути
активними й розпочати модернізаційні проце$
си. Дуже приємно, що Українка та її партнери
сповідують саме такий підхід.

За словами міського голови Українки Пав$
ла Козирєва, унікальність проекту полягає в
тому, що ЄС вперше фінансує орган місце$
вого самоврядування малого міста в Україні
в партнерстві з організаціями Бєларусі, Гру$
зії та Польщі. Партнерами проекту виступа$
ють Асоціація малих міст України, Люблінський
регіональний центр Фундації з підтримки міс$
цевої демократії (Польща), виконавчий комі$
тет Новолукомльської міської ради (Бєларусь),
Молодіжно$студентська рада (Грузія), Творчий
центр ТЦК (Україна).

В УКРАЇНЦI РОЗПОЧАТО ПРОЕКТ 
ЗI СТАЛОГО МIСЬКОГО РОЗВИТКУ 18 березня 
у мiстi Українка Київської областi вiдбулося вiдкриття мiжнародного проекту «Сталий
мiський розвиток». Вiн фiнансується Європейським Союзом у рамках програми 
«Спiвпраця i дiалог у сферi мiського розвитку» (CIUDAD).

На фото: Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра (праворуч), 
міський голова Українки Павло Козирєв, заступник міського голови і директор проекту 
Валентина Полтавець. 

Програма ЄС «Співпраця і діалог у сфері місь$
кого розвитку» (CIUDAD) націлена на підви$
щення взаєморозуміння, діалогу та співро$
бітництва між місцевими органами влади ЄС
та його сусідів. Це досягається головним
чином через заходи з модернізації та зміц$
нення місцевого та регіонального врядуван$
ня. У проектах CIUDAD організації з різних
країн$членів ЄС та його сусідів працюють
разом і знайомляться з досвідом партнерів.

Розпочатий в Українці проект «Сталий місь$
кий розвиток» є одним із 21 проекта у
рамках CIUDAD у сусідніх з ЄС регіонах.
Для участі у програмі було подано 164 за$
явки. У двох зі схвалених незалежною ко$
місією лідерами проектів будуть Українка
та Львів. Ще чотири українських міста (Се$
вастополь, Київ, Луцьк та Кам’янець$Поділь$
ський) беруть участь в консорціумі з пар$
тнерами з інших країн. 

Місто Українка.



УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ З БОКУ ЄС — НАЦIО5
НАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОСМIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
ФРАНЦIЇ (CNES), НIМЕЦЬКИЙ АЕРОКОСМIЧНИЙ
ЦЕНТР (DLR), ФЕДЕРАЛЬНЕ МIНIСТЕРСТВО ЕКО5
НОМIКИ ТА ТЕХНОЛОГIЙ НIМЕЧЧИНИ, З БОКУ УК5
РАЇНИ — НАЦIОНАЛЬНЕ КОСМIЧНЕ АГЕНТСТВО.

Заключний захід у рамках проекту відбув$
ся в Головному управлінні державної служби
України, яка курує всі реалізовані в ній про$
екти програми Твіннінг. Судячи з оцінок, що
прозвучали на конференції, проект був непрос$
тим, але надзвичайно успішним. Ось як оці$
нили його представники української сторони.

ЕДУАРД КУЗНЄЦОВ, 
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
НАЦIОНАЛЬНОГО КОСМIЧНОГО 
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ:
— Цей проект перевершив очiкування як

української сторони, так і ЄС. І це всупереч

скептицизму, який був у деяких наших ко$
лег на його початку. Проект вийшов за ме$
жі звичайного Твіннінгу для держслужбов$
ців і став ширшим та об’ємнішим завдяки
залученню до нього фахівців підприємств
аерокосмічної галузі України. Досвід прове$
дення проекту програми Твінніг у космічній
сфері гідний вивчення Єврокомісією з ме$
тою формування єдиного науково$технічно$
го простору на європейському континенті.
Опора на справжню еліту — вчених, менед$
жерів вищого рівня, держслужбовців —
сприяє кращому розв’язанню проблем, які
стоять і перед Україною, і перед державами
ЄС. Якби в інших галузях і у нас, і в Євро$
союзі працювали такі ж кваліфіковані фа$
хівці, як у космічній сфері, то інтеграційні
процеси в Європі були б динамічнішими,
ефективнішими та враховували б інтереси
кожної країни. 

ТИМОФIЙ МОТРЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ:

— Проект є одним iз найуспішніших у рам$
ках програми Твіннінг в Україні. Його реалі$
зовано практично на 100%. Він дуже добре
відбиває саму філософію Твінніг — не копі$
ювання системи, яка існує в одній із країн
ЄС, а повноцінний обмін найкращим досві$
дом і методами управління. Проект добився
серйозних успіхів за низкою напрямків. По$
перше, це розвиток інституційної спроможнос$
ті не лише Національного космічного агент$
ства України, а й багатьох залучених до йо$
го реалізації інституцій та підприємств, поси$
лення координаційної та організаційної скла$
дової НКАУ та управління людськими ресур$
сами. По$друге, налагодження співпраці не ли$
ше з основними партнерами, але й із важ$
ливими інституціями ЄС: Єврокомісією, Єв$
ропейським космічним агентством. По$третє,
підвищення обізнаності представників укра$
їнської космічної галузі із нормами, вимога$
ми та процедурами ЄС, отримання ними на$
вичок співробітництва з іноземними колега$
ми. По$четверте, покращення українського
законодавства: це вперше розроблений в рам$
ках проекту Твіннінг законопроект не тільки
потрапив на розгляд до Верховної Ради, а й
ухвалений у першому читанні (йдеться про
проект Закону України «Про космічну діяль$
ність»). По$п’яте, це знаходження українцями
партнерів у найбільш перспективних напрям$
ках діяльності, зокрема таких як створення єв$
ропейської глобальної навігаційної супутни$
кової системи Галілео. 
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ОБГОВОРЕНО ПРОБЛЕМИ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНI
У рамках спільного проекту ЄС
і Ради Європи «Прозорість та
ефективність судової системи
України» відбувся «круглий стіл»
щодо майбутнього адвокатської
професії в Україні. Участь взя$
ли експерти Ради Європи, дип$

ломати Представництва Євро$
союзу, народні депутати та пред$
ставники українських юридичних
асоціацій.

Експерти відзначили, що в укра$
їнському законодавстві професія

адвоката залишається переваж$
но неврегульованою, а погляди
правників щодо її майбутнього
суттєво відрізняються. З метою
врегулювання цього питання до
Верховної Ради наразі подано
чотири законопроекти. На запит

народних депутатів експерти про$
екту, фінансованого ЄС, підготу$
вали висновок щодо відповід$
ності одного з законопроектів про
адвокатуру європейським стан$
дартам, який було представлено
на «круглому столі». 

КОСМIЧНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ПЕРЕВЕРШИЛО 
СПОДIВАННЯ Завершився фiнансований Євросоюзом проект програми Твiннiнг
«Прискорення українсько5європейського спiвробiтництва в космiчнiй сферi». Вiн тривав 
два роки i мав своєю цiллю прискорити зближення мiж Україною та ЄС у космiчнiй галузi 
та покращити вiдповiдну законодавчу, наукову та промислову спiвпрацю.

На фото (зліва направо): лідер проекту Жан/Клод Куртей, заступник гендиректора НКАУ 
Едуард Кузнєцов, начальник Головного управління держслужби України Тимофій Мотренко,
керівник проекту Гунтер Вольф, ключовий експерт Райнер Шаренберг.
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ДЛЯ ЦЬОГО 2010 РОКУ ПРОЙДУТЬ ДВI IНФОР5
МАЦIЙНI КАМПАНIЇ. На початку квітня завер$
шився термін подачі робіт на конкурс плака$
тів, спрямованих на заохочення використан$
ня пасків безпеки та дотримання на дорогах
міста й області швидкісного режиму. Участь
у конкурсі брали представники місцевої гро$
мадськості.

Консультантами цього проекту є, своєю чер$
гою, проект Євросоюзу на підтримку інтегра$
ції України в транс’європейську транспортну
мережу ТЄМ$Т та проект програми Твіннінг з
безпеки дорожнього руху. У реалізації львів$
ського проекту допомагають провідні екс$
перти з безпеки дорожнього руху — зокре$
ма, доктор Рохіт Балуджа з Інституту нав$
чання безпеці дорожнього руху (Нью$Делі,
Індія) та Віденське управління поліції. Також
участь бере низка громадських організацій, а
координацію проекту здійснює департамент
«Євро–2012» Львівської міської ради.

Місце для проведення такого пілотного про$
екту було вибрано з кількох причин. Львів є

одним з міст, в якому мають відбутися мат$
чі чемпіонату Європи з футболу Євро–2012.
Він розташований на лінії двох європейських
коридорів: 3 і 5. Керівництво міста вислови$
ло свою зацікавленість в отриманні такого
пілотного проекту. Зрештою, загальновідо$
мими тут є проблеми, на розв’язання яких
він націлений: мешканці міста й області їз$
дять надто швидко, а пасками безпеки ко$
ристуються мало. 

УВАГА: КОНКУРС 
ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА
ТРИВАЄ ЧЕРГОВИЙ МIЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА НА
ТЕМУ ҐЕНДЕРНОЇ РIВНОСТI. Його вже четвертий рiк поспіль організовує
Європейський Союз. Переможець отримає приз вартістю 1000 євро.

До участі в конкурсі запрошуються діти віком від 8 до 10 років. Цьо$
горічною темою є «Жили/були дівчинка і хлопчик, і вони хотіли разом
зробити світ краще...». Малюнки слід надсилати до 14 травня за адре$
сою: вул. Хрещатик, 29, кв. 48, м. Київ 01001, Україна. Усі роботи повин$
ні бути оформлені на папері формату А4, де малюнок розташовується з
одного боку, а прізвище, ім’я, вік, клас та адреса школи — з іншого. 

Метою цього вже традиційного конкурсу є підвищення обізнаності
щодо забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків. З 2007
року майже 60 000 дітей з усього світу взяли участь у таких змаган$
нях. Торік однією з переможниць конкурсу стала 10$річна школярка з
Черкащини Дарина Шит.

Після завершення терміну подачі малюнків Представництво Європей$
ського Союзу в Україні разом з Міністерством освіти визначить 10 най$
кращих робіт українських школярів, які будуть надіслані до Брюсселя
для участі у фіналі конкурсу. Переможців оголосять в кінці червня. 

Додаткову інформацію та малюнки переможців минулих конкурсів
можна знайти на сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing/
competition/2010_en.htm

НА ЛЬВIВЩИНI РОЗПОЧАТО ПРОЕКТ 
З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У Львовi та областi
розпочато пiлотний проект ЄС з безпеки дорожнього руху. Метою є спонукання мiсцевих
водiїв до дотримання швидкiсного режиму та використання паскiв безпеки. 

2009 року рівень смертності на укра$
їнських дорогах становив 113 смер$
тей на мільйон мешканців, це один з
найвищих показників у Європі. Інший
— 710 смертей на мільйон транспор$
тних засобів — у 9 разів перевищує
такий самий показник у Нідерландах,
Швеції та Великій Британії.

Належне використання пасків безпе$
ки знижує ризик смертей на дорогах
приблизно на 61%.

Пішоходи мають 90% шансів вижити
при зіткненні з авто, яке рухається зі
швидкістю 30 км/год., 50% — якщо
швидкість машини 45 км/год. Якщо
ж автомобіль збиває людину на швид$
кості 80 км/год., то шансів залиши$
тися живою в неї майже немає. 

Малюнок минулорічної переможниці конкурсу
Дарини Шит з Черкащини.



УСI ПРЕДСТАВЛЕНI НА КОНФЕРЕНЦIЇ МIК5
РОПРОЕКТИ СТОСУЮТЬСЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НА5
ГАЛЬНИХ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СIЛ I СЕЛИЩ
ПРОБЛЕМ. Наприклад, завдяки проекту меш$
канцi смт Сахновщина на Харківщині змог$
ли вирішити питання збору та вивезення сміт$
тя з приватного сектору. Привовчанська сіль$
ська громада (Дніпропетровська область)
поставила пластикові вікна й двері у місце$
вому дитячому садку «Ромашка». Делегати
з Миколаївщини розповіли, як проект «Міс$
цевий розвиток, орієнтований на громаду»
надав допомогу Асоціації об’єднань співвлас$
ників багатоквартирних будинків «Вогник
№ 2» села Мартинівське Вознесенського
району. Спільними зусиллями громади, міс$
цевої влади та за фінансової підтримки про$
екту на території колишнього військового
містечка відремонтовано внутрішні водо$
провідні та каналізаційні мережі кількох
п’ятиповерхових будинків. 

— Орієнтація на місцеві громади поси$
лює українські громадські організації й мобі$
лізує їх для вирішення проблем на місцях,

— зауважила керівник відділу програм до$
помоги Представництва ЄС в Україні Клаудія

Фішер. — Цей підхід дуже важливий для
Європейського Союзу, що засвідчено надан$
ням на проект коштів у розмірі 12 млн євро.
Це допомогло людям покращити своє пов$
сякденне життя завдяки вдосконаленню міс$
цевої інфраструктури. 

Директор ПРООН в Україні Рікарда Рігер
зазначила: 

— Досвід проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» демонструє, що
об’єднавшись, мешканці спільно з місце$
вою владою можуть суттєво покращити умо$
ви життя у своєму населеному пункті. Нам
приємно бачити, що наші партнери з орга$
нів влади і самоврядування активно спів$
працюють з громадами для місцевого роз$
витку та залучають їх до процесу ухвален$
ня рішень. Вони демонструють прекрасні
результати співпраці та партнерства заради
розвитку. 

У конференції взяли участь голова Запо$
різької обласної державної адміністрації Олек$
сандр Старух та голова Запорізької обласної
ради Олександр Нефьодов. 

П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і
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ГРОМАДИ В ДIЇ: ПIДБИТО ПРОМIЖНI ПIДСУМКИ
У Запорiжжi вiдбулася мiжрегiональна конференцiя «Інiцiатива громад у дiї: мiсцевий
розвиток за сприяння ЄС та ПРООН». На нiй було проаналiзовано промiжнi пiдсумки спiльного
проекту ЄС/ПРООН в Українi «Мiсцевий розвиток, орiєнтований на громаду». Сiльськi громади
пiвденно5схiдного регiону України подiлилися своїм досвiдом у його реалiзацiї. 

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розви$
ток, орієнтований на громаду» розпо$
чався у грудні 2007 року й триватиме
до лютого 2011$го. Він фінансується Єв$
ропейським Союзом у рамках програми
технічної допомоги ЄС та співфінансу$
ється і впроваджується Програмою роз$
витку ООН в Україні за підтримки укра$
їнського уряду та в партнерстві з місце$
вими органами влади й самоврядування.
Бюджет проекту складає 13,3 млн євро,
з яких 90% — внесок ЄС, 10% — вне$
сок ПРООН. Проект працює з$понад ти$
сячею місцевих громад по всій Україні для
забезпечення сталого розвитку сільських
територій шляхом впровадження ініціатив
з самоврядування та відродження гро$
мад для реального покращення рівня їх
життя на місцевому рівні.
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ПРОЕКТ ЗДIЙСНЮВАВСЯ ЧЕРНIВЕЦЬКОЮ МIСЬКОЮ РАДОЮ ЗА ФI5
НАНСОВОЇ ПIДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ПРОГРА5
МИ СУСIДСТВА РУМУНIЯ5УКРАЇНА. В його рамках пройшли міжна$
родний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі», міжна$
родний фестиваль народних ремесел «Буковинські джерела», Дні
культурного діалогу Чернівці$Сучава, здійснювалися транскультур$
ні обміни, видання книг, підготовка й трансляція фільмів про Бу$
ковину, презентація міжнародного туристичного маршруту. Завдя$
ки проекту в регіоні з’явилися нові цікаві традиції, спрямовані на
збереження автентичної культури та приваблення більшої кількос$
ті туристів. 

Участь у заключній конференції взяв Голова Представництва Єв$
росоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. За його словами,
ЄС і надалі підтримуватиме проекти, спрямовані на створення пози$
тивного міжкультурного клімату в транскордонній зоні та наближен$
ня України до європейських цінностей. 

Посол також зустрівся з першим заступником Чернівецького місь$
кого голови Миколою Попадюком, поспілкувався з місцевою пресою.
Крім цього, він відвідав місто Хотин, де здійснюється проект збіль$
шення туристичної привабливості Хотинської фортеці, та селище Лу$
жани Кіцманського району.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС У РАМКАХ ПРОГРАМИ «КУЛЬТУРА»
Європейський Союз оголосив новий конкурс проектів у рамках

програми «Культура». Цього року її пріоритетом є залучення країн
Європейської політики сусідства, зокрема й України. 

Учасницями програми «Культура» є всі 27 держав$членів ЄС,
країни Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн,
Норвегія), країни$кандидати на вступ до ЄС (Хорватія, Туреччина,
Колишня Югославська Республіка Македонія), а також Сербія. 

Проекти триватимуть не більше 24 місяців. Участь у них мають

брати щонайменше три співорганізатори з трьох різних країн$учас$
ниць програми ЄС «Культура» та принаймні один партнер з країн
Європейської політики сусідства. 

Бюджет проекту повинен бути не меншим від 50 000 євро та не
більшим від 200 000 євро. ЄС надаватиме тільки 50% усіх коштів.
Кінцева дата подання заявок: 5 травня 2010 року. 

Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати на сайті
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php.

ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ З КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ БУКОВИНИ У Чернівцях відбулася заключна конференція
фінансованого Євросоюзом українсько5румунського проекту «Буковина: спільна культурна
спадщина». Він тривав два роки. 

Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра
виступає на заключній конференції проекту. Праворуч від нього —
перший заступник Чернівецького міського голови Микола Попадюк.

Співає фольклорний колектив «Оберіг» з міста Заставна 
Чернівецької області.



ЄВРОПА–2020
Стратегія соціально$економічного розвит$

ку Євросоюзу на період до 2020 року покли$
кана зробити його економічно потужнішим,
а громадян — заможнішими. «Наші зусилля
мають бути більше сфокусованими на роз$
виток конкурентності ЄС, продуктивності, по$
тенціалу до зростання та економічного збли$
ження. Нова стратегія концентрується на клю$
чових сферах, щодо яких потрібно діяти: знан$
ня та інновації, більш стала економіка, вища
зайнятість та соціальне залучення», — йдеть$
ся у висновках Європейської Ради.

Саме ці три елементи має стратегія Євро$
па–2020. 

Перший — зростання в ЄС має базувати$
ся на знаннях та інноваціях. Передбачається
досягти обсягу фінансування досліджень на
рівні 3% сукупного ВВП ЄС. Інша мета —
40% молодих європейців повинні мати уні$
верситетську освіту, а кожен громадянин ЄС
отримати доступ до цифрового Інтернету. 

Другий — мають бути підвищені соціаль$
не залучення та зайнятість. Робота повинна
бути в 75% людей віком 20–64 років. Особ$
ливо важливим ЄС вбачає підготовку високо$
кваліфікованих працівників. Також метою є
зменшити на 20 млн кількість тих, хто пере$
буває на межі бідності (нині таких близько
80 млн).

Третій елемент — розвиток так званих «зе$
лених» технологій та конкурентної економі$
ки. Важливим є скорочення імпорту газу й
нафти, на цьому до 2020 року можна зао$
щадити 60 млрд євро. ЄС планує підвищува$
ти енергоефективність. Звісно, стратегія міс$
тить плани щодо подальшої боротьби зі змі$
нами клімату. Крім усього іншого, перехід
до низьковуглецевої економіки може дати
2,8 млн додаткових робочих місць.

ЗМІНИ КЛІМАТУ

Лідери країн$членів ЄС підтвердили його
позицію щодо боротьби зі змінами клімату

та зобов’язання, взяті в рамках Копенгаген$
ських домовленостей.

«Глобальна і всеосяжна юридична угода за$
лишається єдиним ефективним засобом до$
сягнення погоджених цілей щодо недопущен$
ня збільшення глобальної температури вище
2°C порівняно з доіндустріальним періодом», —
йдеться у висновках Європейської Ради.

Сам ЄС має на меті скоротити власні ви$
киди СО2 на 20% порівняно з рівнем 1990
року, збільшити частку поновлювальної енер$
гії у загальному її споживанні до 20% й збіль$
шити на 20% енергоефективність.

Лідери ЄС висловили готовність до вико$
нання ним своїх зобов’язань згідно з Копен$
гагенськими домовленостями. Зокрема, що$
до надання 2,4 млрд євро щорічно у період
2010–2012 років на так званий «швидкий
старт» фінансової допомоги для країн, що роз$
виваються, разом із внесками інших ключо$
вих гравців.

ГРЕЦІЯ

Лідери Євросоюзу заявили, що готові до$
помогти Греції. Ця країна переживає нині над$
звичайно складні часи. Дефіцит бюджету за
2009 рік сягнув 12,7% ВВП, близько 300 млрд
євро становив борг. У січні Греція запропону$
вала план скорочення дефіциту бюджету, у
2010 він має зменшитися на 4%. Цей план
був затверджений Радою міністрів з питань
економіки та фінансів ЄС у лютому. 

На весняній Європейській Раді було ого$
лошено, що вироблено механізм допомоги
Греції, однак застосовано його буде лише в
разі необхідності.

— Коли Греція відчує потребу, вона по$
винна звернутися за спільною допомогою до
країн зони євро та Міжнародного валютного
фонду, — заявив Президент Ради ЄС Герман
Ван Ромпей. 

Механізм допомоги дуже чіткий. Він перед$
бачає надання Греції двосторонніх кредитів
країнами$членами зони євро за участі МВФ
лише як крайній захід у випадку неможли$
вості залучити достатньо фінансових коштів
на ринку. При цьому застосування механізму
здійснюється після оцінки ситуації у країні
Європейським центральним банком та Євро$
комісією одностайним рішенням країн$членів
зони євро. 

С а м і т
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ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА СХВАЛИЛА СТРАТЕГІЮ 
ЄВРОПА–2020 Весняна Європейська Рада схвалила ключові елементи
запропонованої Європейською Комісією стратегії Європа–2020, ще раз підтвердила позицію
ЄС щодо зміни клімату й виробила алгоритм своїх дій щодо Греції, яка потерпає від важкої
кризи. Саміт відбувся 24–25 березня.

Високий представник ЄС 
з питань спільної зовнішньої
та безпекової політики Кетрін
Ештон та прем’єр/міністр 
Греції Георгіос Папандреу.
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МЕТОЮ ЗАХОДУ БУЛО ОБГОВОРИТИ ПИТАН5
НЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТI ГЕНЕРАЛЬНОЇ СИС5
ТЕМИ ПРЕФЕРЕНЦIЙ ЄС.

— Формулюючи торговельну політику що$
до країн, які розвиваються, Євросоюз має взя$
ти до уваги останні зміни в глобальному еко$
номічному ландшафті, появу нових економік,

які відіграють дедалі важливішу роль, — за$
явив Комісар ЄС з питань торгівлі Карел де
Г’юхт. — Водночас найбільш уразливі краї$
ни, що розвиваються, досі мають проблеми
з цілковитою реалізацією свого торгового
потенціалу. 

На брюссельську конференцію запроше$
но широке коло причетних до питання роз$
витку осіб. Серед учасників були представ$
ники іспанського Президентства та Європей$
ського Парламенту, вчені та економісти, прак$

тики зі сфери торгівлі та представники гро$
мадських організацій. 

Комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Г’юхт
оголосив на конференції про початок гро$
мадських консультацій щодо перегляду схе$
ми Генеральної системи преференцій. Їх має
провести Європейська Комісія. Результати
цих консультацій будуть враховані нею у май$
бутніх пропозиціях Європарламенту і Ради
ЄС, які стосуються оновлення законодавства
Євросоюзу щодо ГСП.

Генеральну систему преференцій ЄС бу$
ло затверджено 1971 року. Це система
митних пільг, які Союз надає країнам,
що розвиваються, для полегшення їхньо$
го доступу на свій ринок. Загальною ме$
тою ГСП є допомога в подоланні біднос$
ті й сталому розвитку. Згідно з Регулю$
ванням на 2009–2011 роки, передбачено
три типи пільг:

стандартна ГСП, яка забезпечує пре$
ференції для 176 країн, які розвива$
ються, щодо понад 6300 тарифних
позицій;

спеціальна ГСП+ для сталого розвитку
та належного управління, яка надає до$
даткові преференції для підтримки
вразливих країн, що розвиваються, в
імплементації ними міжнародних кон$
венцій у цій сфері;

у рамках так званого принципу «Все,
крім зброї» для 50 найменш розвину$
тих країн надається безмитний та без$
квотовий доступ їхніх товарів на рин$
ки Союзу.

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБIЛIВ 
РIЗКО ЗМЕНШИЛОСЯ
У 2009 році виробництво легкових автомо$
білів, вантажівок та автобусів упало в Євро$
союзі до найнижчого рівня з 1996 року. Про
це йдеться в доповіді Європейської асоціації
виробників автомобілів. 

Загальне падіння становило 17,3% порівняно
з 2008 роком. Виробництво легкових автомо$
білів зменшилося на 13% і становило 13,4 млн

одиниць. Європейська асоціація виробників ав$
томобілів вважає, що 2010 рік також буде
складним для автомобільної промисловості ЄС
через триваючу економічну кризу.

В Україні ситуація ще складніша. Торік ви$
робництво легкових автомобілів скоротило$
ся на 83,6% порівняно з 2008 роком, авто$
бусів — на 85,4%, вантажівок — на 78,8%.

ЄС ПIДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНIСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРЕФЕРЕНЦIЙ 
Європейський Союз розпочинає модернiзацiю своєї полiтики, спрямованої на пiдтримку країн, 
якi розвиваються. У березнi в Брюсселi вiдбулася присвячена цьому конференцiя.



22 БЕРЕЗНЯ СВIТ ВIДЗНАЧАВ ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ВОДИ. ЄС приєднав$
ся до ООН в її заклику до урядiв надавати більшої політичної уваги
питанню водних ресурсів планети. Водночас 22 березня було остан$
нім днем, коли країни$члени мали надіслати Єврокомісії свої плани

щодо управління басейнами річок. Цього вимагає Рамкова директива
ЄС з води. Ці плани стосуються 110 європейських рік, і вони будуть
ключовими інструментами досягнення так званого «статусу доброї якос$
ті» для європейських вод до 2015 року. А це і є головною метою
водного законодавства ЄС. 

Ухвалена 2000 року Рамкова директива з води стосується всіх вод
в ЄС — річок, озер, прибережних вод морів та підземних вод. Ос$
кільки водні системи дуже часто є спільними для кількох країн$чле$
нів ЄС, то Союз фокусується на інтегрованому підході щодо управ$
ління басейнами річок. Директива містить також конкретні терміни
для різних кроків, які вимагаються для більш сталого, інтегрованого
управління водами.

Політика Євросоюзу щодо водних ресурсів стосується не лише якос$
ті, а й кількості води. Єврокомісія застерігає, що баланс між попи$
том на воду та її наявністю вже досяг критичного рівня у багатьох
регіонах Європи. Частішими стають посухи, даються взнаки зміни
клімату. Євросоюз бере все це до уваги в своїх повсякденних діях і
при виробленні відповідного законодавства. 

Що стосується управління басейнами річок, то, на думку Євроко$
місії, переважна більшість держав ЄС досягла в цьому гарних успі$
хів. Тепер Брюссель оцінить одержані від країн$членів плани, проана$
лізує їх, а отриманий матеріал буде використано для підготовки май$
бутнього Плану із охорони вод ЄС.
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ЗАПОЧАТКОВАНО ЧОРНОМОРСЬКЕ 
ЕКОЛОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО
У рамках ініціативи ЄС Чорноморська синергія започатковано пар$
тнерство з охорони довкілля. 15 березня у Брюсселі відбулася
присвячена цьому міністерська конференція.

Партнерство створене для підтримання зусиль ЄС і його чорномор$
ських партнерів у пошуку спільних відповідей на спільні екологічні
виклики. 

— Чорне море не є морем Європейського Союзу. Але це «наше»
море, — заявив Комісар ЄС з питань довкілля Янез Поточнік. —
Воно належить нам усім, його використовують країни Євросоюзу й
наші сусіди — всі, хто живе в регіоні. І Чорне море, і виклики, які
стоять перед ним, є спільними для нас.

Чорноморська синергія була започаткована у лютому 2008 року в Ки$
єві на спеціальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Чорно$
морського регіону та Євросоюзу. Вона є частиною Європейської полі$
тики сусідства. Зацікавленість ЄС у цьому регіоні фокусується на трьох
сферах: екологічній, транспортній та енергетичній. Партнерами Чорно$

морської синергії є Болгарія, Румунія, Туреччина, Росія, Вірменія, Азер$
байджан, Грузія, Молдова та Україна. Чорноморська синергія також
відкрита для вступу інших країн, які розташовані поблизу регіону.

ВОДНА ДИРЕКТИВА ЄС ВIДЗНАЧАЄ 
ДЕСЯТИРIЧНИЙ ЮВIЛЕЙ Минає десять рокiв вiд ухвалення 
Рамкової директиви ЄС з води. Європейська Комiсiя нинi пiдбиває пiдсумки її iмплементацiї 
й готується до вироблення Плану з охорони вод, який має бути готовий до 2012 року. 

Дунай 
у столиці

Словаччини
Братиславі.

Чорноморське узбережжя Болгарії, курорт Албена.
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В Україні щороку накопичується 2,5 млрд
тонн відходів, десяту частину з яких склада$
ють побутові. Проблема утилізації сміття є для
держави надзвичайно гострою. За даними еко$
логів, кожен українець щороку створює близь$
ко 220–250 кг твердих побутових відходів, а
мешканці великих міст — 330–380 кг. Ці об$
сяги постійно зростають. Водночас культура ути$
лізації побутового сміття в Україні досі не
сформована. Практично немає компостування
чи переробки. Все побутове сміття зазвичай ски$
дається в один контейнер, звідки потім зво$

зиться на сміттєзвалища або полігони. Їх на сьо$
годні більше 3,6 тисячі загальною площею по$
над 6,3 тисячі га. Більшість полігонів вже пе$
ревантажені, експлуатуються понад норму та
не відповідають вимогам екологічної безпеки.
Крім того, мешканці приватного сектору через
відсутність належної системи збирання відхо$
дів створюють тисячі дрібних стихійних сміт$
тєзвалищ. Наразі Україна вирішує проблему сміт$
тя шляхом збільшення площ під смітники. Еко$
логи попереджають: рано чи пізно це обер$
неться для країни екологічною катастрофою. 

ЄВРОСТАТ ОПРИЛЮДНИВ ЧЕРГОВI ДАНI ЩО5
ДО ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ В ЄВРОСОЮЗI. УТИ5
ЛIЗАЦIЇ ТА ПЕРЕРОБЦI СМIТТЯ НАДАЮТЬ ВЕ5
ЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ. Перебуваючи в ЄС, у цьо$
му дуже легко переконатися: принаймнi всі ба$
чили різні контейнери для різних типів відхо$
дів — скла, паперу, пластику. 

У Євросоюзі прагнуть якомога менше сміт$
тя спалювати чи захоронювати і якомога біль$
ше переробляти чи відправляти на компост (ос$

таннє стосується органічних відходів). Як свід$
чить статистика, деякі з країн$членів з цим над$
звичайно успішно справляються, наприклад,
Німеччина, Нідерланди, Данія, Бельгія, Шве$
ція. Водночас очевидним є відставання дея$
ких колишніх соцкраїн, які приєдналися до
Союзу порівняно недавно. Наприклад, Руму$
нія і Болгарія. Загалом, різниця між країна$
ми$членами в обробці відходів досить суттє$
ва — це добре видно з таблиці.

Відходи на особу,
кг

Розподіл за видами обробки %

Відправлено на звалища (закопано) Спалено Перероблено Компостовано

ЄС–27 524 40 20 23 17
Бельгія 493 5 36 35 25
Болгарія 467 100 0 0 0
Чехія 306 83 13 2 2
Данія 802 4 54 24 18
Німеччина 581 1 35 48 17
Естонія 515 75 0 18 8
Ірландія 733 62 3 32 3
Греція 453 77 0 21 2
Іспанія 575 57 9 14 20
Франція 543 36 32 18 15
Італія 561 44 11 11 34
Кіпр 770 87 0 13 0
Латвія 331 93 0 6 1
Литва 407 96 0 3 1
Люксембург 701 19 36 25 20
Угорщина 453 74 9 15 2
Мальта 696 97 0 3 0
Нідерланди 622 1 39 32 27
Австрія 601 3 27 29 40
Польща 320 87 1 9 4
Португалія 477 65 19 9 8
Румунія 382 99 0 1 0
Словенія 459 66 1 31 2
Словаччина 328 83 10 3 5
Фінляндія 522 50 17 25 8
Швеція 515 3 49 35 13
Велика Британія 565 55 10 23 12

У ЄС ВИКОРИСТОВУЮТЬ 40% ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

Обробка побутових відходів, 2008



ЗГIДНО З ДИРЕКТИВОЮ ЄС З ПОНОВЛЮВАЛЬ5
НОЇ ЕНЕРГЕТИКИ КРАЇНИ5ЧЛЕНИ МАЮТЬ СВОЇ
IНДИВIДУАЛЬНI ПЛАНИ ЩОДО ПОСТУПОВОГО
ЗБIЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГIЇ. Ста$
ном на сьогодні 10 з 27 держав уже випе$

реджають намічені раніше графіки, ще 12 їх
дотримуються. Лише п’ять країн — Бельгія,
Данія, Італія, Люксембург і Мальта — поки
що не справляються з завданнями. Якщо во$
ни не зможуть виправити ситуацію, то для
виконання своїх зобов’язань змушені будуть
купувати поновлювальну енергію в інших
держав$членів ЄС або у третіх країн.

— Нинішні прогнози свідчать, що країни$
члени ставляться до використання поновлю$
вальної енергії дуже серйозно й справді від$
дані збільшенню у себе її виробництва, —
заявив Комісар ЄС з питань енергетики Гюн$
тер Еттингер. — Це також позитивний знак
для довкілля, оскільки збільшення частки
поновлювальної енергії означатиме скоро$
чення викидів CO2. Водночас це зміцнить на$
шу енергетичну безпеку. Крім того, нинішня

ситуація є добрим сигналом для нашої еко$
номіки. Дуже перспективним стає інвестува$
ти в зелені технології та виробництво понов$
лювальної енергії. Тепер нашим завданням є
допомогти всім країнам$членам не лише до$
сягти 20$відсоткової мети, але й перевикона$
ти ці плани.

У 2007 року частка поновлювальної енер$
гії в ЄС була 9%. Приблизно 63% її генеру$
валося від біомаси та біосміття. За розра$
хунками Єврокомісії досягнення поставленої
до 2020 року мети принесе, крім іншого, до$
датково 2,8 млн робочих місць.

Україна поки що не надає такого велико$
го значення поновлювальним джерелам енер$
гії, як Євросоюз. Згідно з її Енергетичною стра$
тегією на період до 2030 року, частка «зеле$
ної» енергії має бути на рівні 4%.
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ПРОЙШОВ ТИЖДЕНЬ СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У кінці березня
в Євросоюзі відбувся Тиждень сталої енергетики. Участь у ньому взяли понад 3500 осіб. 

ЦЕ ВЖЕ ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАХIД. ЦЬОГОРIЧНИЙ
ТИЖДЕНЬ СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ БУЛО СФОКУ5
СОВАНО НА ДЕКАРБОНIЗАЦIЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЄС.
Менше енергії від нафти чи газу й більше —
від її поновлювальних джерел. Саме це озна$
чає термін «декарбонізація».

— Зараз саме час виробити наше дов$
готермінове бачення енергетичної політики
ЄС, — заявив Комісар Євросоюзу з питань
енергетики Гюнтер Еттингер. — Треба, щоб
це бачення мало стрижнем декарбонізацію
та «зелене» зростання. Енергоефективність
і поновлювальна енергетика є потужним
фактором економічної трансформації і фор$
мує позитивне бачення суспільства май$
бутнього.

Усього в рамках Тижня сталої енергетики
відбулося близько 90 заходів у Брюсселі. У
країнах$членах пройшли 270 так званих «днів
сталої енергетики».

Тиждень сталої енергетики є нагодою під$
бити річні підсумки діяльності Європейської
кампанії зі сталої енергетики. Її проводять
1200 організацій, до неї залучено близько
10 тис. людей. Ця кампанія була започатко$

вана ЄС у 2005 році й має на меті підтри$
мувати цілі Союзу у сфері поновлювальної

енергії, енергоефективності та екологічно
чистого транспорту. 

ЄС ВИПЕРЕДЖАЄ ПЛАНИ З ВИКОРИСТАННЯ 
ПОНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ До 2020 року 20% усієї енергії, 
яку споживають в ЄС, має надходити з поновлювальних джерел — це біопаливо, біомаса,
вітер, сонце, гідроелектростанції. Мета дуже амбітна, проте останні звіти країн5членів 
про поступ у цьому свідчать про можливе перевиконання цих планів. За прогнозами
Єврокомісії, частка поновлювальної енергії може зрости до 20,3%.

Комісар ЄС з питань енергетики 
Гюнтер Еттингер.

Компанія «Кока/кола» продемонструвала з нагоди Тижня сталої енергетики цю вантажівку/
гібрид, яка працює і на традиційному пальному, і на електриці. 
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У Будапешті конференція проходила у стінах парламенту.Участь у конференції взяла Комісар ЄС з питань освіти, культури,
багатомовності та молоді Андрулла Вассіліу (справа).

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦIЇ МIНIСТРИ УХВАЛИЛИ ЗАЯВУ. «БО5
ЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТIР ВИЩОЇ ОСВIТИ ЗРО5
БИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКУ ВИЩУ ОСВIТУ ПОМIТНIШОЮ НА МАПI СВIТУ», —
ВВАЖАЮТЬ МIНIСТРИ 47 КРАЇН. Учасники конференцiї заявили про

свою готовність продовжити освітні реформи, аби «відкрити можли$
вості мобільності для студентів та працівників університетів задля вдос$
коналення викладання та навчання у вищих навчальних закладах, а
також для кращого працевлаштування випускників і забезпечення
якісної освіти для всіх». 

Міністри «підтвердили свою відданість принципам академічної
свободи, автономії та суспільної відповідальності інституцій вищої ос$
віти», які є головними засадами Європейського простору вищої осві$
ти. У заяві підтверджено також принцип «освіти, зорієнтованої на
студента», що є наріжним каменем Болонської реформи. 

Керівники міністерств освіти заявили водночас про свою відкри$
тість до критики Болонського процесу, готовність «визнавати та ви$
слуховувати» критичні голоси. У спільній заяві підкреслено, що «де$
які цілі та реформи Болонського процесу не було належним чином
виконано та пояснено».

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ ЄВРОСОЮЗУ ДОСЛІДЖУЮТЬ ШКОЛЯРІ
Цікаву ініціативу проявив Генеральний директорат Єврокомісії з пи$
тань бюджету. Він оголосив конкурс серед школярів Австрії та Ні$
меччини віком 15–19 років на кращий репортаж або відеосюжет
про те, як використовується бюджет ЄС у місцевості, де вони про$
живають. Це має стосуватися проектів, які фінансово підтримує Єв$
рокомісія, або будь$яких інших прикладів практичної діяльності Єв$
росоюзу на місцях. 

Прийом робіт на конкурс розпочався 15 березня й триватиме до 30
червня. Репортажі мають бути обсягом не більше 4500 слів, відео$
сюжети — максимум дві хвилини. Може бути один автор або гру$
па авторів, але не більше чотирьох осіб.

Щороку близько 140 млрд євро з бюджету Євросоюзу інвестують$
ся на дослідження, освіту, захист довкілля, інфраструктуру, підпри$
ємництво та багато інших орієнтованих на майбутнє сфер. Проте
порівняно небагато людей знають, де саме і як працюють кошти
ЄС, як можна отримати допомогу Союзу. Тому в Брюсселі й вирі$
шили провести такий оригінальний конкурс.

Журі конкурсу складається з провідних журналістів з газет, журна$
лів та телебачення, які постійно висвітлюють європейські питання.
Переможці конкурсу будуть запрошені до Брюсселю, де зустрінуть$
ся з Комісаром ЄС з питань фінансового програмування і бюдже$
ту Янушем Левандовськи.

ВIДБУЛАСЯ МIНIСТЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦIЯ 
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У березнi у Будапештi та Вiднi відбулася
міністерська конференція Болонського процесу. Вона була присвячена Європейському
простору вищої освіти, створення якого завершується 2010 року. 

Болонський процес було розпочато 1999 року. Тоді у Болоньї (Іта$
лія) підписали документ, що дістав назву Болонської декларації.
Цим актом країни$учасниці проголосили створення Єдиного євро$
пейського освітнього та наукового простору до 2010 року. У його
межах мають діяти єдині умови визнання дипломів, що полегшує
академічну мобільність та працевлаштування громадян. Учасника$
ми Болонського процесу є 47 країн. Україна приєдналася до ньо$
го 2005 року. 



НИНІ ЦЕ СТАНОВИТЬ ЧИМАЛУ ПРОБЛЕМУ. Ось
простий приклад. Австрійська жінка вийшла
заміж за британського чоловіка. Пара жила
два роки в Австрії з сином. Потім чоловік
залишив родину і поїхав, жінка хоче розлу$
читися. Однак за законами якої країни слід
це робити — австрійськими чи британськи$
ми? З подібною проблемою стикаються ти$
сячі європейців.

Тому Європейська Комісія запропонувала
конкретне рішення. Проте ініціатива йшла не
з Брюсселю, а від десяти країн$членів ЄС: Авс$
трії, Болгарії, Франції, Греції, Угорщини, Іта$
лії, Люксембургу, Румунії, Словенії та Іспанії.
Уряди саме цих країн звернулися до Євроко$
місії з проханням напрацювати відповідний за$

кон. При цьому вони готові скористатися пе$
редбаченою угодами ЄС формулою «поглиб$
леного співробітництва»: коли певний закон
стосується частини членів Євросоюзу (не
менше дев’яти), а інші можуть у будь$який час
до цього приєднатися.

Але це може бути пізніше. Поки що є
пропозиції Єврокомісії, які мають розглянути
Рада ЄС та Європарламент. Метою їх є по$
легшити процедуру розлучення, спросити ви$
рішення питання спільних дітей, а також за$
хистити слабшого з партнерів. Головні тези
майбутнього регулювання такі.

Перше — міжнародні подружжя стануть
самостійними у вирішенні того, за законами
якої країни їм розлучатися. Умовою є лише

те, що один із партнерів повинен мати від$
ношення до цієї держави. Наприклад, швед$
сько$литовська родина живе в Італії — у
випадку розлучення вона може звернутися
до італійського суду з проханням розірвати
шлюб за італійським, шведським або ли$
товським законом.

Друге — суди у країнах, де діятиме май$
бутній закон, матимуть спільну формулу що$
до вирішення питання із застосуванням за$
кону тієї чи іншої країни в разі, коли саме
подружжя не може дійти у цьому згоди. Го$
ловний фактор при цьому — в якій країні
спільно проживало подружжя. До її законів
й звертатиметься суд.

Третє — аби уникнути непорозумінь пари
могли б домовлятися наперед, до закону якої
країни вони звернуться у разі розлучення.
Це дало б більше правової ясності та гнуч$
кості й могло б захистити кожного з под$
ружжя та дітей від складної, болісної та три$
валої процедури. 

Четверте — пропозиції також покликані за$
хистити слабшого з партнерів: того, хто має
менше грошей на адвокатів або менш юри$
дично обізнаний. Наприклад, чоловік може
запросити розлучення у країні, де лояльніші
до цього закони — в результаті дружина от$
римує рішення суду про розірвання шлюбу,
ухвалене без її участі у процесі. Згідно з
проектом нового регулювання такі ситуації бу$
дуть неможливі.

Нинішня ситуація з розірванням в ЄС між$
народних шлюбів така. Процедура узгодження
й вибори юрисдикції діє у 20 державах Союзу
— тобто місцеві закони допускають розлучен$
ня за законами інших держав за певних умов.
У семи державах розлучення є суто національ$
ною юрисдикцією: у Данії, Латвії, Ірландії, Фін$
ляндії, Швеці, Великій Британії та на Кіпрі.
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БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ПОСИЛИТЬСЯ
Єврокомісія розробила законопроект, який передбачає посилення боротьби з торгівлею людьми. 

ЗГIДНО З НИМ, КРАЇНИ5ЧЛЕНИ ЄС БУДУТЬ ЗО5
БОВ’ЯЗАНI ДIЯТИ НА ТРЬОХ НАПРЯМКАХ ВОД5
НОЧАС: ПЕРЕСЛIДУВАТИ ВIДПОВIДАЛЬНИХ ЗА
ТОРГIВЛЮ ЛЮДЬМИ, ЗАХИЩАТИ ЖЕРТВ ТА
ПОПЕРЕДЖАТИ ЗЛОЧИНИ. 

Новi правила також передбачають ефек$
тивніше переслідування тих, що скоїли такі
злочини за кордоном. Зокрема, шляхом пок$
ращення обміну інформацією між країнами$
членами ЄС. 

Жертви торгівлі людьми, згідно з пропо$
зицією Єврокомісії, мають отримати розміщен$
ня, медичну допомогу з метою психологіч$
ного та медичного оздоровлення, а також
захист у рамках програми захисту свідків. 

Щодо попередження торгівлі людьми,
Брюссель пропонує посилити обізнаність
громадян щодо існуючих ризиків. Крім то$
го, пропозиції містять заклик до посилен$
ня санкцій проти роботодавців, які найма$

ють людей знаючи, що ті є жертвами тор$
гівлі людьми. 

Єврокомісія пропонує також призначити Єв$
ропейського координатора з протидії торгів$
лі людьми для забезпечення ефективнішої по$
літики в цій сфері. 

За даними Міжнародної організації праці, у
світі жертвами торгівлі людьми є нині близько
2,45 млн осіб. 43% з них експлуатують у сфе$
рі проституції, 32% — на важких роботах.

ЄВРОКОМIСIЯ ПРОПОНУЄ ВПОРЯДКУВАТИ 
РОЗIРВАННЯ МIЖНАРОДНИХ ШЛЮБIВ Європейська
Комiсiя запропонувала впорядкувати на рiвнi Союзу процедуру розлучень у так званих
мiжнародних шлюбах. Це коли парами є громадяни рiзних країн ЄС, або громадяни однiєї
країни, що живуть в iншiй, або коли чоловiк i жiнка проживають у рiзних державах. 

У Євросоюзі близько 122 млн сімей, з
яких 16 мільйонів є міжнародними — 13%
від загальної кількості. Близько 300 тис.
міжнародних шлюбів реєструються в ЄС
щороку. 2007$го в Союзі зафіксовано міль$
йон розлучень, з яких 140 тис. (знову ж
13%) стосувалися міжнародних шлюбів.
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— Цей розрив у зарплаті дуже повільно
зменшується протягом останніх 15 років, а в
деяких країнах навіть зріс, — зауважила Ві$
це$президент Єврокомісії Вівіан Редінг, яка від$
повідає за питання юстиції, фундаменталь$
них прав та громадянства. — В нинішні кри$
зові часи це коштує Європі надто багато. Ми
повинні використати всі наявні механізми
для того аби виправити ситуацію. У співпра$
ці з країнами$членами ми намагатимемося сут$
тєво зменшити ґендерну різницю в зарплат$

ні до 2015 року, коли завершується мандат
нинішньої Європейської Комісії.

Брюссель планує провадити відповідну
роботу серед роботодавців, заохочувати іні$
ціативи з пропаганди ґендерної рівності. Не
виключене також і запровадження нових за$
конодавчих механізмів. Єврокомісія має на$
мір проконсультуватися з європейськими со$
ціальними партнерами й проаналізувати мож$
ливий вплив різних заходів на зменшення роз$
міру зарплатні між чоловіками та жінками: по$
силення санкцій за це, забезпечення прозо$
рості у виплаті зарплати, регулярний кон$
троль за ситуацією.

У другому півріччі Єврокомісія предста$
вить нову стратегію ЄС щодо ґендерної рів$
ності на 2010–2015 роки. Подолання різниці
в зарплаті буде в ній одним із головних прі$
оритетів. Тим більше, що соціологічні опиту$
вання свідчать: понад 80% європейців під$
тримують невідкладні дії, спрямовані на
розв’язання цієї проблеми.

Європейська Комісія надіслала у березні
так звану обґрунтовану думку Австрії, Бель$
гії та Польщі. Вони досі не повідомили про
заходи щодо внесення до національних за$
конів правил ЄС, спрямованих на подолан$
ня ґендерної дискримінації на ринку праці.

Зокрема, уряд Австрії не надав інформації
про заходи щодо внесення положень від$
повідної директиви ЄС у деяких регіонах.
Бельгія не повідомила про ситуацію з цим
у німецькомовній частині країни. Польща
поінформувала про низку заходів, але про$
цес перенесення правил ЄС в національне
законодавство досі не завершено.

Якщо Європейська Комісія протягом двох
місяців не отримає від цих країн належної
відповіді, справу може бути передано на
розгляд Суду Європейських співтовариств.
Той, своєю чергою, може накласти на по$
рушниць значні штрафи.

СПОРТОМ НАЙБIЛЬШЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ IРЛАНДЦI
ЄВРОБАРОМЕТР ПРОВIВ ДОСЛIДЖЕННЯ ЩО5
ДО СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН КРАЇН5ЧЛЕНIВ ЄС
ДО СПОРТУ. Картина така: загалом 40% зай$
маються ним регулярно або бiльш$менш ре$
гулярно, 39% не займаються взагалі, решта
ганяє м’яча або бігає на стадіоні дуже рідко.

Проте дані серед країн$членів дуже від$
різняються. Найспортивнішими у ЄС є гро$
мадяни Ірландії: 23% їх займаються спор$
том п’ять разів на тиждень. На противагу
їм так роблять лише 3% болгар, греків та
італійців.

Також громадяни кран ЄС різняться за
своїми вподобаннями щодо того, де займа$
тися спортом. Наприклад, 83% словенців роб$
лять це на свіжому повітрі, так само як 76%
фінів та 67% естонців. Фітнес$центри та спорт$
клуби найбільше популярні серед шведів (31%)
та кіпріотів (22%).

Щодо доступності спорту, то загалом єв$
ропейці вважають, що місцева влада ро$
бить у цьому достатньо. Найбільш задово$
леними є громадяни Фінляндії (76%) та Люк$
сембургу (76%), найменше — поляки та
італійці (по 52%).

БРЮССЕЛЬ БЕРЕТЬСЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ 
РIВНОСТI У ЗАРПЛАТI Європейська Комісія запланувала низку 
заходів з метою зменшення різниці у зарплаті між жінками і чоловіками в ЄС. 
Середній по Союзу показник становить нині 18%.

— рідко — ніколи

— регулярно — більш$менш регулярно

Як часто ви займаєтеся спортом?



Загалом, планують кудись поїхати відпочити влітку близько 80% громадян країн ЄС. Туризм є в Союзі однією з найголовніших галузей
сфери послуг. Він дає 5% сукупного ВВП ЄС і 6% зайнятості.
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ГРЕКИ МОЖУТЬ
ЇЗДИТИ ДО США
БЕЗ ВIЗ
Сполучені Штати Америки запровадили
10 березня безвізовий режим для грома$
дян Греції. Таким чином на сьогодні з 27
країн$членів Євросоюзу візи для подоро$
жей до США потрібні лише громадянам
Кіпру, Болгарії, Польщі та Румунії. 

— Включення Греції до Програми від$
мови від віз є кроком уперед у діалозі
між Євросоюзом та США з метою га$
рантувати повну взаємність у візових
питаннях громадянам з обох боків Ат$
лантики, — прокоментувала подію Комі$
сар ЄС з питань внутрішніх справ Сесі$
лія Мальстрьом.

У ПЛАНАХ НА ЛIТО ЛIДИРУЄ ІСПАНIЯ
Іспанія є потенційно найпопулярнішим місцем відпочинку європейців під час наступних літніх
відпусток. Про це свідчить опитування, проведене в лютому Євробарометром.

Заплановані громадянами ЄС напрямки літнього відпочинку 

Прим. Таблиця включає так звані «домашні напрямки» — тобто враховано, наприклад, якщо іспанці відпочиватимуть в Іспанії, те ж саме
щодо інших країн.

Іспанський острів Мальорка — 
одне з найпопулярніших місць 

для літнього відпочинку.
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Опитування Євробарометру стосувалося
і способу відпочинку та причин вибору то#
го чи іншого місця. Зокрема, виявилося,
що...

більшість опитаних (57%) нададуть пере$
вагу традиційним, відомим для них мар$
шрутам, тоді як лише 28% мають намір
зійти з уторованих доріг;

50% європейців мають намір провести літ$
ні відпустки в рідній країні або інших
державах Євросоюзу;

46% впевнені у своїй фінансовій спромож$
ності забезпечити собі пристойний літній
відпочинок (це на 5% більше, ніж торік);

привабливість країни чи місця в ній є
найважливішим критерієм вибору напрям$

ку подорожі: ним керуються 32% опита$
них. На другому місці культурна спадщи$
на (25%), на третьому — розваги (17%);

відпочинок й поновлення сил є голов$
ною мотивацією щодо подорожей грома$
дянами країн ЄС, на другому місці «сон$
це і пляж» (19%), на третьому — відві$
дування родичів і друзів (17%).
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— В яких країнах Європи ти побувала?
— У Польщі, Франції, Угорщині, Словач$

чині, Італії, Греції, Хорватії та Словенії.
— Де сподобалося найбільше?
— Мабуть, в Італії. Власне, у цій країні я

провела найбільше часу, була там двічі. Ос$
танні два літа ми подорожували нею з роди$
ною на автомобілі. Надзвичайно гарні італій$
ські приморські містечка. Вражаюча архітек$
тура, дуже багато чого збереглося з давни$
ни. В Італії це оберігають, відновлюють, сте$
жать, щоб не руйнувалося. 

Також в Італії сподобалася дуже розвину$
та туристична інфраструктура, а також кем$
пінги. Подорожуючи Європою, ми зазвичай зу$
пинялися у них, розбивали там власний на$
мет. У кемпінгах є все, що потрібно туристу:
магазини, ресторани, деякі мають басейни, ак$
вапарки, вихід до моря. Є душ, можливості
для прання й приготування їжі, підключення
електроприладів та інше.

— Чи не меншало комфорту від подоро/
жі через таке от проживання у наметі? 

— Раніше мені теж здавалося, що це не
буде надто комфортно, бо ж спати треба в
наметі. Але зараз є дуже добрі речі для та$
кого типу туризму — надувні матраци, спаль$
ні мішки, самі намети просторі. Так що жод$
них проблем вночі не відчуваєш. І, знову ж
таки, чудова інфраструктура в самих кем$
пінгах: все продумано, а від того й ком$
фортно. 

— Хто зупиняється у Європі в таких кем/
пінгах: більше молодь чи люди старшого ві/
ку також?

— Там люди різного віку: від молодих до
похилих. Дуже багато родин з дітьми у тих
кемпінгах, в яких є вихід до моря. Люди час$
то беруть напрокат причепи$кемпери, приїз$
дять й зупиняються там надовго. У таких
кемперах є всі зручності. А ціни за перебу$
вання в кемпінгах порівняно невеликі.

— Скільки коштує такий відпочинок?
— У нас на родину з чотирьох осіб вихо$

дило десь по 30–50 євро за добу. У платню
входить вартість перебування в кемпінгу лю$
дей, автомобіля й намету. Ціни залежать від
рівня кемпінгу, інфраструктури в ньому, на$
явності пляжу тощо. 

— Люди з яких країн найбільше зустріча/
ються в таких кемпінгах? 

— З дуже багатьох. На перший погляд,
багато німців і британців. Звісно, в Італії та$
ким чином відпочиває багато італійців. За$
галом, коли їдеш в ЄС по автобану, то зус$
трічаєш дуже багато машин з різних країн.
На відміну від України, де іноземні номери
є рідкістю.

— А українців, які подорожували так, як
ви, зустрічали? 

— В Італії лише один раз, ще бачили в
Словаччині та Угорщині. У країнах, які ме$
жують з Україною, наших трохи більше, а
вже далі немає. Правда, зустрічали тих, хто
там працює. У Греції жінку на автозаправці,
в Італії також українку, яка працювала на
пляжі.

— Якісь історії незвичні траплялися?
— Була одна екстремальна ситуація у

Сорренто. Ми хотіли там зупинитися на ніч,
а вранці поромом переправитися на острів
Ельба. Але об’їхали 15–20 готелів і кемпінгів
— жодного місця. Це досить велика рідкість,
зазвичай зупинитися в кемпінгу не складає
проблеми. Шукали допізна. Зрештою, дове$

лося приїхати в порт і вже там провести час
до ранку в очікуванні найпершого порому. 

— Наскільки ті частини Європи, в яких ти
побувала, відрізняються від України?

— Дуже відрізняються. Люди інші, куль$
турніші, на дорозі поводяться не так, як у
нас. Сміття на вулицях не валяється. З усіх
країн, де я була, найбруднішою є Італія —
але це відносно. Принаймні, вона набагато чис$
тіша за Україну. 

Звичайно, не можна і порівнювати з ук$
раїнськими тамтешні дороги. Вразили швид$
кісні автобани, дуже зручно ними їздити.
Щоправда, в деяких країнах проїзд по них
дорого коштує. У Словаччині, Угорщині й
Австрії відносно дешевше, бо там платиш за
кількість днів. А в Італії та Греції треба пла$
тити за відтинок шляху, який проїхав авто$
баном. Це дуже дорого. 

— До яких європейських країн ще хотіло/
ся б поїхати?

— До Іспанії, Португалії. Давно хочу по$
бувати в Німеччині. А загалом, моєю мрією
є об’їздити всі країни Євросоюзу.

«ПIД ЧАС ПОДОРОЖЕЙ ЄВРОПОЮ ДУЖЕ
СПОДОБАЛОСЯ ПРОЖИВАННЯ В КЕМПIНГАХ»
Київська школярка Леся Кучерiв у свої неповні 14 років має великий досвід подорожей 
до різних країн світу, звісно ж, і до європейських. Про них вона розповіла в інтерв’ю
«Євробюлетеню».

У місті Помпеї (Італія).



НАЙБIЛЬШ ПIЗНАВАНI ЇЇ РИСИ — ВИСОКИЙ
ВОКАЛ (ФАЛЬЦЕТ) МЕТТА БЕЛЛАМI, ГIТАРНI
ГРИФИ, ЧАСТЕ ВИКОРИСТАННЯ ФОРТЕПIАНО,
А В ПIЗНIШИХ АЛЬБОМАХ — ОРКЕСТРОВИХ
ОРАНЖУВАНЬ. Останнiми роками звучання гру$
пи стало менш важким, а використання ор$
кестрових та фортепіанних елементів навпа$
ки почастішало.

Група була створена 1994 року. Крім Мет$
та Белламі (який є також гітаристом і кла$
вішником) вона складається з Кріса Тоні Уол$
стенхолма (бас$гітара) та Домініка Джеймса
Ховарда (барабани й перкусія). 

Усього група випустила п’ять студійних аль$
бомів: Showbiz (1999 рік), Origin of Symmetry
(2001), Absolution (2003), Black Holes and Re$
velations (2006), The Resistance (2009). 

«Muse» є п’ятиразовими володарями на$
город MTV Europe Music Awards, отримали
також п’ять нагород Q Awards, вісім — NME
Awards, дві — BRIT awards та чотири Ker$
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У ШОТЛАНДІЇ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ
УРОКИ СНУ

У школах Шотландії вирішено запровадити уроки сну. На думку
вчених, брак його веде до зменшення щільності мізків. 

Такі уроки вже розпочалися у навчальних закладах Глазго. Зви$
чайно, школярі під час таких занять не сплять — їх там вчать пра$
вильній техніці сну. Дітям розповідають про необхідність правиль$
ного режиму й відмови від перегляду пізніх телепередач.

ВЛІТКУ «MUSE» ЗІГРАЄ В БУДАПЕШТІ
Дедалі більшої популярності в Україні набуває серед молоді британська група «Muse» (Муза).
Вона грає альтернативний рок, хоча музика гурту складається з елементів різних напрямків. 

Фестиваль Сігет
(угорською Sziget
означає «Острів»)
— це щорічний
музичний фести$
валь, один із най$
більших у Європі.

Проходить на острові Обуді в Будапешті.
На фестивалі виконують твори найрізно$
манітніших напрямків.

Перший фестиваль було організовано 1993
року для «своїх» — тоді на ньому висту$
пали тільки угорські виконавці. Тодішня
первісна назва фестивалю Diaksziget —
«студентський острів». 1993$го Сігет від$
відали 43 тисячі осіб, нині ж щороку на
нього приїздять близько 400 тисяч, біля
половини — з$за кордону.

Торік гості Сігету змогли побачити близь$
ко 250 програм на 60 майданчиках і сце$
нах. Крім музики, на фестивалі відбувають$
ся численні культурні заходи: перегляд кі$
нофільмів, спортивні змагання, художні
виставки та галереї, театральні й циркові
вистави, дискусійні клуби, мовні школи, ди$
тячі програми, благодійні акції та інше.

Сайт фестивалю http://www.sziget.hu

МУЗИЧНИЙ АНЕКДОТ

Італія, XVIII століття. Вивіска: «Май$
стерня Гварнері. Ми робимо найкращі
скрипки у світі». Двома будинками далі
інша вивіска: «Майстерня Аматі. Ми ро$
бимо найкращі скрипки у Всесвіті». Ще
двома будинками далі: «Майстерня Стра$
діварі. Ми робимо найкращі скрипки у
цьому кварталі».

rang! Awards. Більша частина відзнак при$
суджена їм за концертні виступи.

Нещодавно «Muse» підтвердив свою участь
у фестивалі Сігет, який відбудеться 11–16 сер$
пня в Будапешті. Британці гратимуть там 
15$го. Отже, відвідавши сусідню країну, ук$
раїнські шанувальники гурту можуть вживу
побачити й почути своїх кумирів. Квитки вже
у продажу.

Більше інформації про «Muse» на сайті гру$
пи http://muse.mu.



Читайте в наступному номері: У Брюсселі відбувся Другій саміт ромів. На фото: Віце�президент Єврокомісії Вівіан Редінг, яка відповідає за питання юстиції,
фундаментальних прав та громадянства, спілкується з циганськими музикантами. 

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле здійснив низку візитів до країн Східного партнерства. 
На фото: під час зустрічі з Президентом Азербайджану Гейдаром Алієвим.



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейського Союзу в Україні.
Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10, тел. (+380 44) 3908010.    www.delukr.ec.europa.eu, E#mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu 

20 грудня 2007 року, лідери країн�членів ЄС беруть участь 
у святкуванні розширення Шенгенської зони в Зіттау на кордоні Німеччини,
Чехії та Польщі. Тоді до Шенгену приєдналися дев'ять «нових» членів ЄС,
які вступили до нього 2004 року. 

Сфери діяльності Євросоюзу

Шенгенський візовий простір
Можливість вільного пересування людей була й залишається
одним із пріоритетів Європейського Союзу та тим, чого завжди
прагнули його громадяни. Тому Шенгенський візовий простір 
є одним з найбільших та найочевидніших для людей здобутків ЄС. 

Шенгенська угода — договір «Про відміну паспортного 
та митного контролю між країнами Європейського союзу»
первинно підписаний 14 липня 1985 Бельгією, Нідерландами,
Люксембургом, Францією та Німеччиною. Зроблено це було 
в Шенгені, маленькому люксембурзькому містечку поблизу точки
сходження кордонів Люксембургy, Німеччини та Франції.

Нині до Шенгенського візового простору з країн Євросоюзу
входять Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Швеція, Естонія, Іспанія,
Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Португалія,
Угорщина та Чехія. Крім цього, членами «Шенгену» є також
Ісландія, Норвегія та Швейцарія. Отже, всього безвізовий простір
включає в себе 23 країни. До нього включено також 
всі неєвропейські території Португалії (Азорські острови 
та Мадейру) та Іспанії (Сеуту, Мелілью та Канарські острови).

Україна має з Євросоюзом Угоду про спрощену процедуру
оформлення віз, яка стосується в'їзду до Шенгенського 
візового простору. Згідно з цим документом, багато 
категорій українців отримують шенгенські візи з меншою
бюрократичною тяганиною та безкоштовно.

Монумент на честь Шенгенської угоди 
в містечку Шенген.
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Шенгенська віза.

Межі держав�членів Шенгенської
угоди нині позначають лише такі
знаки, як ось цей на кордоні
Німеччини й Австрії. 

Так виглядає колишній «жорсткий»
кордон між Польщею та Німеччиною.


