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Виконавчий директор Європейської агенції з управління операційним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн(членів ЄС (ФРОНТЕКС) Ілкка Лайтінен узяв
участь у міжнародній конференції «Інтегроване управління кордонами: досягнення і перспективи», яка відбулася в Києві (стор. 10).

Комісар ЄС з питань бюджету та фінансового планування Януш Левандовські презентував бюджет Союзу на наступний рік (стор. 19). 
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питання щодо цього — і під час спілкування зі
студентами університету, і в кількох інтерв’ю.

У результаті Комісар ЄС розставив крапки
над «і». Виокремимо кілька головних тез, які
прозвучали.

Перше — Євросоюз хотів би бачити в Ук#
раїні стабільність, але не будь#якою ціною.
Важливим для ЄС є при цьому дотримання
прав людини і демократичних принципів, вер#
ховенства права. 

Друге — несумісними є укладення Зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС, перегово#
ри щодо якої нині тривають, і входження Ук#
раїни до Митного союзу з Україною, Бєларус#
сю та Казахстаном.

Третє — укладення угод з Росією про про#
довження базування Чорноморського флоту в
Севастополі є суверенним правом України.

Водночас важливо, аби будь#які домовленості
відповідали рамкам української Конституції. 

Отже, ці три «крапки» стосуються внут#
рішніх подій в Україні та головних питань її
відносин з Євросоюзом та Росією. Здається,
по всіх цих пунктах Комісар ЄС висловився
чітко.

Але найголовнішим, і на цьому неоднора#
зово наголошував у Києві Штефан Фюле, для
України у її відносинах з ЄС є на сьогодні ре#
форми. На запитання про його оцінку відпо#
відних дій нової влади протягом її перших
двох місяців, Комісар ЄС відповів диплома#
тично, але дуже зрозуміло: «Мені здається,
ви рухаєтеся шляхом до цих реформ. Але на#
гадаю, що в кінці шляху ми будемо оцінювати
не прагнення, не амбіції, а справи, ступінь вті#
лення ваших намірів у життя».
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Безкоштовно

ШТЕФАН ФЮЛЕ 
РОЗСТАВИВ КРАПКИ НАД «і»

Найпомітнішою подією останнього часу у
відносинах України та Європейського Союзу
став квітневий візит до Києва Комісара ЄС з
питань розширення та Європейської політики
сусідства Штефана Фюле. У цьому номері
«Євробюлетеня» ми подаємо його виступ в
Інституті міжнародних відносин Київського
національного університету ім. Т. Шевченка. 

У своїй промові Комісар ЄС дуже чітко ок#
реслив загальний підхід Союзу до відносин із
Києвом, відповідні перспективи й очікування.
Проте враховуючи недавню зміну влади в Ук#
раїні й резонансні події у сфері внутрішньої та
зовнішньої політики, які за цим послідували,
Штефану Фюле довелося відповідати й на за#



НИЖЧЕ ПОДАЄМО ВИГОЛОШЕНУ НА ЦIЙ ЗУС6
ТРIЧI ПРОМОВУ КОМIСАРА ЄС, У ЯКIЙ ВIН
ОКРЕСЛИВ НИНIШНIЙ СТАН ВIДНОСИН МIЖ СО6
ЮЗОМ ТА УКРАЇНОЮ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬО6
ГО РОЗВИТКУ.

ЄС I УКРАЇНА ВАЖЛИВI 
ОДНЕ ДЛЯ ОДНОГО

Для мене особливе задоволення виступа#
ти в університеті, який понад 170 років є
місцем навчання та успіху. Особлива честь
промовляти до його студентів та академічно#
го штату. Завжди важливо пам’ятати, що рі#
шення, які ми ухвалюємо сьогодні щодо май#
бутнього відносин України та ЄС, насамперед
і найбільше матимуть вплив на вас — прий#
дешнє покоління — та на ваших дітей.

ЄС і Україна надзвичайно важливі одне
для одного. У наших відносинах присутня при#
родна і неминуча динаміка, базована на вза#

ємному інтересі, який робить нас ближчими.
Дозвольте навести деякі цифри. 

Євросоюз об’єднує близько 500 млн лю#
дей. Якщо скласти економіки його країн#чле#
нів, то виходить найбільша економіка у сві#
ті, яка забезпечує приблизно п’яту частину сві#
тового ВВП. ЄС має надзвичайний економіч#
ний, інтелектуальний та інвестиційний потен#
ціал, який досі залишається цілком не вико#
ристаним. Союз є найбільшим торговим пар#
тнером України, на нього припадає третина її
експорту. Чотири держави#члени ЄС мають з
Україною спільні кордони.

Зі свого боку, Україна має населення 46
млн людей і є другою за величиною тери#
торії європейською державою. Вона — ве#
личезна промислова, сільськогосподарська
та людська сила, має великий потенціал. Її
демократія динамічно розвивається — це
проявляється не лише у виборах, які прой#

шли відповідно до міжнародних стандар#
тів, але також через її дедалі динамічніше
громадянське суспільство, можливість від#
критих публічних дебатів щодо питань, які
мають ключову важливість для майбутньо#
го країни.

З урахуванням усього цього, відносини між
ЄС і Україною швидко розвинулися від на#
буття Україною незалежності 1991 року. Це
партнерство було базоване на ідеях, закла#
дених в Угоді про партнерство і співробіт#
ництво, яка набула чинності 1998 року. На
практиці це означало розвиток тісних полі#
тичних та економічних зв’язків між ЄС та Ук#
раїною на всіх рівнях.

ЄС підтримував наше співробітництво ши#
рокою фінансовою та технічною допомогою.
Він є найбільшим донором України. З 1991
року Союз надав приблизно 2,5 млрд євро у
формі грантів.

В і д н о с и н и  Є С – Ук р а ї н а
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«ШЛЯХ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄС ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ
ХОДОМ I ГЛИБИНОЮ РЕФОРМ» У квітні Київ відвідав Комісар
ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле. Він зустрівся й
провів переговори з Президентом України Віктором Януковичем та іншими керівниками
держави. Також Штефан Фюле мав зустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Зустріч з Комісаром ЄС викликала великий 
інтерес серед студентів Інституту міжнародних відносин.
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ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
Й ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Останніми роками наші відносини набули
нової та амбітнішої динаміки. Найчіткіше це
проявилося на саміті ЄС–Україна у вересні 2008
року. Тоді лідери визнали, що нова угода,
переговори щодо якої на той час успішно
просувалися, повинна націлюватися на полі#
тичну асоціацію і економічну інтеграцію. Внас#
лідок цього вона отримала робочу назву:
Угода про асоціацію. Лідери також наголоси#
ли на «спільних цінностях та спільній історії»
між ЄС та Україною. Було проголошено за#
початкування візового діалогу з метою до#
сягти у довгостроковій перспективі безвізо#
вого режиму для поїздок із коротким термі#
ном перебування в ЄС.

Поняття політичної асоціації йде далі умов
існуючого нині партнерства та співробітниц#
тва у низці напрямків. Воно спонукає обидві
сторони збільшити глибину та межі їхнього
співробітництва. Це може простягатися від
сфери зовнішньої та безпекової політики, де
ми вже маємо тісну координацію (Україна є
підписантом понад 90% заяв ЄС щодо зов#
нішніх справ) — до «спільних цінностей»,
які ми поділяємо і які лідери згадували на
саміті 2008 року в Парижі. 

Ці спільні цінності включають дотримання
прав людини, верховенство права та демок#
ратичні принципи. Вони завжди формували від#
носини між Україною та ЄС, але сьогодні їхня
важливість стає ще більшою. Ми постійно на#
голошуємо, що шлях наближення до ЄС буде
визначатися шляхом і глибиною реформ у
наших партнерських країнах, зокрема й у зга#
даних мною сферах. Це не лише тому, що ті
цінності є добрими самі по собі — дотриман#
ня їх є фундаментальним для стабільності й
добробуту і в ЄС, і у наших сусідів. 

Викликом для нас усіх є вивільнення по#
тенціалу наших людей у формуванні свого
життя, їхнього внеску в динамічні, конкурен#
тні та інноваційні суспільства. Але як цього
можна досягти, якщо немає свободи вислов#
лювань чи об’єднань, не реалізується право
на освіту? Якщо немає ефективного, незалеж#
ного, такого, що користується довірою серед
громадян, судочинства? Коли деякі групи лю#
дей не можуть користуватися перевагами,
що їх має суспільство, через етнічне поход#
ження, релігійні погляди чи мову? 

Політична асоціація також несе в собі ідею
поглиблення нашого існуючого секторально#
го співробітництва. Майбутня Угода про асо#
ціацію між ЄС і Україною стосується не ли#
ше чисто економічних питань, але також і
таких сфер як транспорт, довкілля, юстиція,
безпека і свобода, регіональний розвиток. 

Нова угода забезпечить засоби для ради#
кальної трансформації наших економічних від#

носин. Її інтегральною частиною буде глибока
і всеосяжна Зона вільної торгівлі, яка й озна#
чає економічну інтеграцію України в ЄС. За
класичної ЗВТ країни погоджуються скасува#
ти тарифи та гарантувати одна одній інші
преференції у торгівлі товарами та послуга#
ми. Глибока і всеосяжна ЗВТ іде набагато да#
лі. На додаток до взаємного відкриття ринків
для товарів та послуг, вона передбачає, що
українські норми й стандарти у деяких сфе#
рах стануть сумісними з тими, які має ЄС. Та#
ка ЗВТ поширює ключові принципи ринку ЄС
на Україну, надаючи чіткі переваги внутрішнім
та закордонним інвесторам і підприємцям. 

ВІЗОВИЙ ДІАЛОГ

Іншим великим започаткуванням Паризь#
кого саміту став візовий діалог, націлений на
встановлення безвізового режиму для укра#
їнських громадян, які відвідують ЄС на ко#
роткий термін перебування. 2008 року набу#
ла чинності Угода про спрощення візової
процедури. Це дало позитивний результат:
зменшено плату за візи для всіх громадян,
третина аплікантів отримують їх безкоштов#
но, багаторазові візи надаються ширше та#
ким категоріям як журналісти, бізнесмени, чле#
ни сімей українців, що мешкають в ЄС, ре#
гулярним учасникам академічних обмінів. Це
— конкретні кроки й видимі досягнення.

Остаточною метою є скасувати короткотер#
мінові візи для українських громадян. Але для
цього належить багато чого зробити. ЄС пови#
нен бути впевненим, що в Україні існують від#
повідна належна система і процедури. Щоб
законослухняні громадяни могли вільно подо#
рожувати в ЄС, але водночас було упередже#
но нелегальну міграцію та торгівлю людьми. Я
амбітний і оптимістичний щодо цього. ЄС про#
довжить допомагати Україні в імплементації
належної системи управління міграцією. Однак
у кінцевому підсумку справа буде залежати
від готовності українського керівництва руха#
тися швидко в напрямку реформ у цій сфері. 

Наші зусилля в усіх окреслених мною
сферах активно підтримуються Східним пар#
тнерством, започаткованим у травні 2009 ро#
ку в Празі. Через компонент із широкої інс#
титуційної розбудови у двосторонньому ви#
мірі Східного партнерства ми зможемо під#
тримати адміністративну здатність ключових
українських міністерств. Багатосторонній ви#
мір полегшить обмін досвідом та напрацюван#
нями між країнами#членами ЄС та шістьма
державами Східного партнерства в таких сфе#
рах як демократизація, економічний розви#
ток, захист довкілля, енергетика та інтегро#
ване управління кордонами.

НИНIШНI ВИКЛИКИ

І ЄС, і Україна стоять перед величезними
викликами сьогодення. Економічна та фінан#

сова кризи продовжують даватися взнаки і у
Брюсселі, і в Києві. Лідери ЄС визнали, що
економічне відновлення залежить від рішу#
чих і часом болючих дій з їхнього боку.

Україна так само стоїть перед великими
викликами. На економічному фронті надзви#
чайно важливою є макрофінансова стабіль#
ність. Не можна відкладати бюджетну ре#
форму, реформу газового сектору, зусилля
з викорінення корупції та покращення бізне#
сового й інвестиційного клімату. На політич#
ному рівні потрібно забезпечити стабільність,
водночас продовжуючи демократичні рефор#
ми, дотримуючись прав людини та, особли#
во, верховенства права.

Я говорив сьогодні про партнерство, спів#
робітництво, політичну асоціацію та еконо#
мічну інтеграцію. Сказав про зобов’язання з
подальшого поглиблення відносин між ЄС та
Україною. Але було б неправильно, якби я
також не наголосив, що ЄС підтримує Укра#
їну у проведенні нею реформ через надання
технічної та фінансової допомоги. 

Ми робимо це не лише тому, що вважа#
ємо, що так правильно. А тому, що переко#
нані: тісніші зв’язки між ЄС і Україною пі#
дуть на користь нам усім: громадянам, біз#
несу та інвесторам, партнерам у громадян#
ському суспільстві. А понад усе — майбут#
нім поколінням. 

ЄС та Україна мають величезний потен#
ціал до зближення. Є воля з обох сторін.
Пропозиція Євросоюзу практична й містить
видимі потенційні вигоди для обох сторін.
Тепер справа за українцями — вони можуть
скористатися цими можливостями у прове#
денні реформ, які поведуть вперед процес
європейської інтеграції. 

Штефан Фюле робить запис 
у Книзі почесних гостей інституту.



— Які ваші перші враження від Києва,
людей? 

— Я прибув до Києва зовсім недавно й
більшість часу провів у своєму офісі. Отже,
мав час лише для нетривалих прогулянок
сусідніми кварталами. Але вперше я був тут
24 роки тому і можу сказати, що відтоді Ки#
їв змінився надзвичайно: у чомусь на краще,
щось не таке ідеальне. Як і раніше, приємно
гуляти історичним центром — проте водно#
час він дуже завантажений автомобілями. Що#
до людей, то вони дуже доброзичливі, друж#
ні й відкриті. Якщо запитаєш дорогу, завжди
зупиняться й пояснять. Мені допомагає та#
кож те, що я володію російською мовою й
розумію українську.

— Ваша робота передбачає численні служ-
бові відрядження по Україні. Які міста чи ре-
гіони вам найбільше хочеться відвідати?

— Я ніколи не бував в Одесі, але багато
чув і читав про це чарівне місто. Отже, зви#
чайно, хотів би відвідати його. Особливо при#
ваблює, що одесити мають імідж дотепних
та незмінно оптимістичних людей.

Загалом, сподіваюся, у мене буде досить
часу та можливостей, щоб відвідати всі ре#
гіони України. Спілкуватися напряму з людь#
ми, чути їхні думки — це дуже ефективний
спосіб привернути увагу до Євросоюзу та

стимулювати дискусію про його відносини з
Україною. Гарним прикладом саме такого під#
ходу є Дні Європи в Україні, які організовує
наше Представництво. Цього року разом із
Головою Представництва ЄС Жозе Мануелем
Пінту Тейшейрою ми відвідаємо Сімферополь,
Севастополь, Херсон, Луганськ, Свердловськ
Луганської області, Маріуполь та Закарпаття. 

— Як триває підготовка до проведення Днів
Європи–2010, яке у вас особисто уявлення про
характер цього святкування? 

— Головною метою Днів Європи в Украї#
ні є ближче познайомити людей із Європей#
ським Союзом. Цього року ми хотіли б при#
вернути увагу до 60#ї річниці проголошення
декларації Шумана. 

Ми дуже задоволені, що Дні Європи в Ук#
раїні щороку приваблюють дедалі більше лю#
дей. Я впевнений, що така тенденція зберіга#
тиметься. Підготовча робота, яку ми зараз про#
водимо — величезна (інтерв’ю відбулося нап#
рикінці квітня. — «Євробюлетень»), адже Пред#
ставництво ЄС організовує заходи в дев’яти
містах: від Харкова до Ужгорода. Але все
йде за планом. 

— Як святкують День Європи в Угорщині? 
— У нас Європейська Комісія та Євро#

пейський Парламент організовують схожі по#
дії. Наприклад, цього року будуть масштабні
вуличні фестивалі у Будапешті та Печі — ос#
таннє місто є однією з Європейських куль#
турних столиць 2010 року. Десятки інших
заходів пройдуть усією країною. 

— Які ваші перші враження від україн-
ського медіапростору: телебачення, газет,
Інтернету? 

— Свобода висловлювань є однією з
найголовніших цінностей, на яких базується
ЄС. Я впевнений, що Україна, яка намага#
ється стати ближчою до Союзу та європей#
ських стандартів, наполегливо намагатиметь#
ся закріпити її. 

Зараз медіа в Україні відносно вільні. По#
маранчева революція започаткувала більш
ліберальну політику в галузі засобів масової

інформації, медіа можуть працювати вільні#
ше, вперше за останні роки розквітла свобо#
да висловлювань. Але для зміцнення цих до#
сягнень потрібно покращення законодавства
у сфері медіа. Слід ухвалити й імплементу#
вати сучасні закони, які б відповідали євро#
пейським стандартам. Це стосується громад#
ського телебачення, доступу до інформації,
прозорості щодо власників медіа. Нас також
турбує практика так званої «джинси», тобто
розміщення в медіа проплачених замовних ма#
теріалів. Для журналістів надзвичайно важ#
ливо мати повний доступ до інформації, без
будь#яких форм тиску на них. 

Нагадаю, що одним із пріоритетів Європей#
ського Союзу і Представництва ЄС в Україні
є підвищення стандартів журналістики з ог#
ляду на потребу кращої поінформованості
української громадськості про політичні та
соціальні процеси в Україні. Інший наш пріо#
ритет — зміцнення законодавчої бази для
діяльності медіа.

— Що зараз найважливіше для України
та українців для їхнього наближення до Єв-
ропейського Союзу, досягнення однорідності
з Європою? 

— Європейський Союз нині пропонує Ук#
раїні амбітну й далекосяжну Угоду про асо#
ціацію, яка надає перспективи політичної асо#
ціації та економічної інтеграції з ЄС. Угода знач#
но поглибить наше співробітництво в усіх ас#
пектах відносин, а через створення глибокої
та всеосяжної Зони вільної торгівлі забезпе#
чить доступ українському бізнесу на внутріш#
ній ринок ЄС. Водночас ми рухаємося до під#
готовки так званої Дорожньої карти безвізо#
вого режиму для короткотермінового перебу#
вання українських громадян в ЄС. Якщо Ук#
раїна використає всі переваги та можливості,
які буде надано майбутньою Угодою про асо#
ціацію, а також підтримку Східного партнерс#
тва та Інструменту Європейської політики су#
сідства, то вона, безперечно, стане ближчою
до ЄС. Через усі ці структури ми надаємо
суттєву підтримку реформам в Україні. 
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«СПIЛКУВАТИСЯ НАПРЯМУ З ЛЮДЬМИ, 
ЧУТИ ЇХНI ДУМКИ — ЦЕ ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ
СПОСIБ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ЄВРОСОЮЗУ»
Розпочав роботу в Українi новий керiвник Вiддiлу полiтики, преси та iнформацiї
Представництва ЄС Золтан САЛАІ. Вiн угорець, професiйний журналiст. Був кореспондентом
найбiльшої угорської газети «Непсабадшаг» у Москвi та Варшавi. До призначення на нинiшню
посаду працював у Представництвi Європейського Парламенту в Угорщинi. З нагоди початку
своєї мiсiї в Українi Золтан Салаi вiдповiв на кiлька запитань «Євробюлетеня».
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1 ТРАВНЯ ЙОГО ПОВНОПРАВНИМ ЧЛЕНОМ СТАЛА
МОЛДОВА. У грудні минулого року Рада міністрів
Євросоюзу ухвалила рішення про приєднання її та
України до цієї організації за умови ухвалення га#
зового законодавства, що відповідає стандартам
ЄС. Кишинів своє зобов’язання виконав.

З Україною виникли певні проблеми. 4 травня
директор Секретаріату Енергетичного співтова#
риства ЄС Славчо Нейков повідомив журналістам,
що вже місяць чекає відповіді на запит до ново#
го українського керівництва. Секретаріат цікавив#
ся його намірами стосовно подальшого співро#
бітництва з ЕС. 

— Найголовніше — визначити, де ми перебува#
ємо, які наміри України. І друге — який нинішній
стан газового закону, — сказав Славчо Нейков.

Угоду про Енергетичне співтовариство було під#
писано у жовтні 2005 року в Афінах, вона набула
чинності 1 липня 2006#го. На сьогодні до угоди
приєдналися 14 країн#членів ЄС, 7 країн Західних
Балкан та Молдова. Енергетичне співтовариство
створене для поширення досвіду внутрішнього енер#
гетичного ринку ЄС на південно#східну Європу та
для сприяння залученню інвестицій в енергетичну
галузь країн#учасниць угоди.

ЄС ВИСЛОВИВ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО СВОБОДИ 
СЛОВА В УКРАЇНІ У рамках Постійної Ради ОБСЄ головуюча в Євросоюзі 
Іспанія оприлюднила від його імені заяву, яка стосується свободи слова в Україні. 

У документі, зокрема, йдеться:
«ЄС продовжує підтримувати важливі до#

сягнення й реформи, здійснені в Україні для
забезпечення свободи медіа та плюралізму в
них. Ми закликаємо уряд підтримувати вже
вжиті кроки й продовжувати шлях реформ
задля приведення українського законодавс#
тва у відповідність із зобов’язаннями України
щодо свободи медіа, взятих у рамках ОБСЄ. 

Надзвичайно важливо, щоб журналісти
могли виконувати свою роботу без остраху
перед можливим насильством та заляку#
ванням. У цьому контексті ми стурбовані
недавніми випадками агресії та насильства

проти них. Ми вважаємо позитивним те,
що Президент Янукович та члени його ад#
міністрації зобов’язалися розслідувати по#
передні та нові випадки насильства проти
працівників медіа.

ЄС також стурбований останнім розвит#
ком подій, що може обмежити плюралізм у
медіа, включаючи рішення щодо розпуску
Національної комісії з забезпечення свободи
слова і зміни юридичного статусу нового ке#
рівника державного телебачення. Певну стур#
бованість викликають також обмеження опо#
зиційних лідерів у доступі до ефірного часу,
відмова деяким журналістам в участі у вис#

вітленні офіційних зустрічей, рух до надмір#
них функцій регуляторних структур у сфері
медіа. ЄС сподівається, що буде продовжено
традиційну практику призначення представ#
ника опозиції головою парламентського ко#
мітету зі свободи слова та інформації». 

Євросоюз наголосив також на своїй рішу#
чості поглиблювати відносини з Україною та
на його повній підтримці процесу реформ в
Україні.

Крім країн ЄС, заяву підписали кандидати
на вступ та потенційні кандидати: Хорватія,
Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина та Сер#
бія, а також Ісландія й Норвегія.

БРЮССЕЛЬ ВIДВIДАВ МIНIСТР ПАЛИВА 
ТА ЕНЕРГЕТИКИ ЮРIЙ БОЙКО 6 травня Брюссель вiдвiдав 
мiнiстр палива та енергетики України Юрiй Бойко. На спiльнiй з Комiсаром ЄС з питань
енергетики Гюнтером Еттингером прес6конференцiї вiн висловив сподiвання, що протягом
наступних трьох тижнiв Верховна Рада схвалить законопроект про газовий ринок. 
Це є умовою остаточного приєднання України до Енергетичного спiвтовариства ЄС.

Комісар ЄС з питань енергетики 
Гюнтер Еттингер (ліворуч) і міністр палива 

та енергетики України Юрій Бойко.



«ЧАС ЗМIНИТИ МЕНТАЛЬНIСТЬ 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГIЇ»
Проект MODEL#CIUDAD передбачає реалі#

зацію заходів з енергозбереження у гімназії
«Сихівська». Зокрема, заплановано утеплити
зовнішні огороджувальні конструкції пінопо#
лістиролом, замінити вікна, встановити за#
батарейні екрани у підвіконній частині стіни,
модернізувати внутрішні системи тепловико#
ристання. Євросоюз виділяє на це майже
107 тис. євро (80% всієї вартості), Львів —
близько 27 тисяч (20%). Проект триватиме
30 місяців.

— Мета проекту має велике політичне зна#
чення, — заявив Голова Представництва ЄС в
Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — У
березні 2007 року лідери Євросоюзу схвали#
ли інтегрований підхід щодо кліматично#енер#
гетичної політики, спрямований на боротьбу
зі змінами клімату. Для досягнення цієї мети
потрібні конкретні дії на муніципальному рів#
ні в Євросоюзі та сусідніх з ним країнах.

Програма ЄС «Співпраця і діалог у сфері
міського розвитку» (CIUDAD) націлена на під#
вищення взаєморозуміння, діалогу та співро#
бітництва між місцевими органами влади Єв#
росоюзу та його сусідів. Це досягається, го#
ловним чином, через заходи з модернізації та
зміцнення місцевого та регіонального вряду#
вання. У проектах CIUDAD організації з різних
країн#членів ЄС та його сусідів разом працю#
ють і знайомляться з досвідом партнерів.

Розпочатий проект є одним із 21 у рам#
ках CIUDAD, які реалізовуються в сусідніх з
ЄС регіонах. Партнерами Львова у ньому вис#
тупають Тбілісі (Грузія), Спітак (Вірменія) та

Дрокія (Молдова), а також Луцьк і Кам’янець#
Подільський. Керівником проекту є Асоціація
«Енерджі#Сіте».

— За радянських часів енергія надавала#
ся за штучно заниженими цінами й часто
без урахування обсягів її використання, — ска#
зав також Жозе Мануел Пінту Тейшейра. —
Люди не переймалися тим, скільки енергії
вони витрачають. Зараз настав час змінити
таку ментальність.

ВЕТЕРИНАРНІ СТРУКТУРИ 
ОДЕРЖАЛИ НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Львівська регіональна державна лабора#
торія ветеринарної медицини та Державний

науково#дослідний контрольний інститут вете#
ринарних препаратів і кормових добавок от#
римали сучасне обладнання на суму 2 млн
євро. Його було передано у рамках проекту
ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо
членства в СОТ та реалізації Європейської
політики добросусідства в аграрному секторі
(секторальний підхід)».

— Нове обладнання дасть змогу Україні
відповідати європейським та міжнародним
вимогам з визначення залишків ветеринар#
них препаратів у продуктах тваринного по#
ходження, — пояснив Жозе Мануел Пінту
Тейшейра. — Країни, які не є членами ЄС і
які хочуть експортувати до нього м’ясо або
м’ясопродукти, повинні працювати за цими
стандартами, проводити систематичний кон#
троль рівня залишку ветеринарних препара#
тів у живих тваринах та м’ясі. 2007 року мі#
сія Офісу харчових продуктів та ветеринарії
Єврокомісії оцінювала стан справ з цим в
Україні. За результатами візиту було надано
низку рекомендацій. Нове лабораторне об#
ладнання покликане допомогти Україні у їх
виконанні.

Проект ЄС «Виконання Україною зо#
бов’язань щодо членства в СОТ та реаліза#
ції Європейської політики сусідства в аг#
рарному секторі» розрахований на 38 міся#
ців і реалізується в Криму, Черкаській, Одесь#
кій, Херсонській, Львівській, Полтавській та
Дніпропетровській областях. Загальний бюд#

П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і

• №5, ТРАВЕНЬ, 20108

ПРОЕКТИ ЄС У ЛЬВОВI: ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, 
БЕЗПЕКА РУХУ I БЕЗПЕЧНIСТЬ ХАРЧIВ У квiтнi Львiв вiдвiдав
Голова Представництва Європейського Союзу в Українi Жозе Мануел Пiнту Тейшейра. Традицiйно
Посол узяв участь у заходах, що стосувалися дiяльностi фiнансованих Євросоюзом проектiв.
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жет проекту складає 4,7 млн євро. Метою
його є сприяння тіснішій співпраці між Ук#
раїною та ЄС у гармонізації українських стан#
дартів з вимогами СОТ, зокрема в аграрно#
му секторі. 

Проект складається з чотирьох компонен#
тів, які стосуються безпечності продуктів хар#
чування, розвитку ринкової інфраструктури
та сільської місцевості, а також зміцнення
потенціалу Міністерства аграрної політики

України в управлінні та координуванні секто#
ральним підходом. Обладнання у Львові бу#
ло передано в рамках компоненту «Безпеч#
ність харчових продуктів». 

ТИХШЕ ЇДЕШ — ДАЛІ БУДЕШ

Також у Львові відбулося урочисте відкрит#
тя пілотного проекту з безпеки дорожнього
руху. Він, своєю чергою, є частиною фінан#
сованого ЄС проекту «Підтримка інтеграції

України до Транс’європейської транспортної
мережі ТЄМ–Т».

Метою є продемонструвати, як можна пок#
ращити безпеку на шляхах. Проект спрямо#
ваний на зміцнення та підвищення рівня ком#
петентності органів організації дорожнього
руху України, з подальшим впровадженням різ#
номанітних програм інформування суспільс#
тва. Зокрема, у Львові це стосуватиметься
необхідності дотримуватися швидкісного ре#
жиму та користуватися пасками безпеки.

— Львів було обрано з кількох причин. По#
перше, він прийматиме фінальну частину чем#
піонату Європи з футболу у 2012 році. По#
друге, міська влада виявила зацікавленість у
реалізації такого проекту, — каже консультант
проекту ТЄМ–Т Ентоні Пірс. — Ми опрацю#
вали статистичні дані, провели низку зустрі#
чей з представниками різних відомств і дій#
шли висновку: найбільша кількість ДТП у ре#
гіоні спричинена перевищенням швидкості. Ме#
та кампанії контролю за перевищенням швид#
кості полягає у скороченні кількості аварій зі
смертельними та травматичними наслідками. 

Проект «Підтримка інтеграції України до
Транс’європейської транспортної мережі
ТЄМ–Т» триватиме до кінця 2010 року. В
його рамках ТЄМ–Т працює з Міністерством
транспорту та зв’язку. Спеціалісти з обох
сторін спільно розробляють стратегію та план
дій для розвитку міцніших зв’язків між тран#
спортними системами України й Європейсько#
го Союзу.

ПIДБИТО ПIДСУМКИ РОКУ РОБОТИ ПРОЕКТУ 
«МIСЦЕВА IНТЕГРАЦIЯ БIЖЕНЦIВ» У Києвi вiдбулося 
друге засiдання Регiонального керiвного комiтету фiнансованого Євросоюзом проекту 
«Мiсцева iнтеграцiя бiженцiв». Вiн реалiзується у Бєларусi, Молдовi та Українi. 
Загальний бюджет проекту складає 2,586 млн євро, ЄС надає 77% коштiв, 
решту — Управлiння верховного комiсара ООН у справах бiженцiв. 

У ЗАСIДАННI РЕГIОНАЛЬНОГО КЕРIВНОГО КО6
МIТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, НЕ6
УРЯДОВI ОРГАНIЗАЦIЇ, БIЖЕНЦI, А ТАКОЖ
АГЕНТСТВО ООН У СПРАВАХ БIЖЕНЦIВ ТА
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
Було пiдбито підсумки першого року робо#
ти, схвалено план дій на другий рік, обгово#
рено питання забезпечення збереження та
розвитку результатів проекту після його за#
вершення.

Україна, Бєларусь та Молдова є сторонами
Конвенції ООН 1951 року «Про статус біжен#
ців». Країни створили правове поле для за#

хисту біженців, запровадили процедуру виз#
начення їхнього статусу. Однак недостатньо ува#
ги та підтримки було надано інтеграції біжен#
ців. Визнаючи необхідність подолання цієї проб#
леми, уряди трьох країн звернулися до Євро#
пейського Союзу та УВКБ ООН з проханням
про допомогу. Відтак 2009 року розпочався
проект «Місцева інтеграція біженців».

Він спрямований на розв’язання проблем
працевлаштування біженців, вивчення ними
місцевої мови, надання початкової допомоги
для створення можливостей для біженців
самостійно забезпечувати себе в майбутньо#
му, соціального й культурного залучення. Про#

Біженці — це люди, які тікають зі сво#
їх рідних країн через побоювання стати жер#
твами переслідувань за ознакою раси, ві#
росповідання, громадянства, належності до
певної соціальної групи або політичних пе#
реконань. Вони наділені такими ж соціаль#
ними та економічними правами, що й гро#
мадяни країни, яка їх прийняла і визнала. 

ект спрямований на чиновників вищого ран#
гу, громадян трьох країн та безпосередньо
біженців.



УЧАСТЬ У ФОРУМI ВЗЯЛИ БЛИЗЬКО 100
ПРЕДСТАВНИКIВ ПРИКОРДОННИХ ТА МИТНИХ
ОРГАНIВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Метою кон#
ференцiї було обмінятися досвідом, започат#
кувати двосторонні зв’язки та поглибити спів#
робітництво.

— Питання ефективного управління кор#
донами є дуже важливим для Євросоюзу в
цьому регіоні, — заявив на присвяченій по#
дії прес#конференції Голова Представництва
ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.

— У контексті Європейської політики сусідс#
тва і Східного партнерства Єврокомісія при#
діляє значну увагу прикордонному менеджмен#
ту, що співвідноситься з такими цілями ЄС
як стабільність, успішність та добробут у йо#
го східних партнерах. Сьогодні нові виклики
для безпеки потребують нових способів мис#
лення, збільшення інновацій та посилення спів#
робітництва. А ефективне управління кордо#
нами потребує обміну інформацією, спільних
дій на національному та міжнародному рів#
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ПРОЕКТ ТРАСЕКА ОРГАНІЗУВАВ «КРУГЛИЙ СТIЛ»
ФIНАНСОВАНИЙ ЄВРОСОЮЗОМ ПРОЕКТ ТРА6
СЕКА «МIЖНАРОДНI ЦЕНТРИ ЛОГIСТИКИ ДЛЯ
ЗАХIДНИХ КРАЇН СНД ТА КАВКАЗУ» ПРОВIВ
У КИЄВI «КРУГЛИЙ СТIЛ» ДЛЯ ПОСТIЙНИХ
ПРЕДСТАВНИКIВ ПРОЕКТУ З ВIРМЕНIЇ, АЗЕР6
БАЙДЖАНУ, ГРУЗIЇ, МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ. 

Крiм них, участь у дискусiї взяли спецiа#
лiсти з розвитку логiстичного сектору в Тран#
спортному коридорi Європа–Кавказ–Азiя (ТРА#
СЕКА), представники мiжнародних експеди#
торських i девелоперських компанiй та мiж#

народних фiнансових iнституцiй. На події та#
кож були присутні дипломати Представниц#
тва Євросоюзу й представники Міністерства
транспорту та зв’язку України.

Зустріч мала на меті поінформувати учас#
ників щодо прогресу у впровадженні пріори#
тетних проектів, які пов’язані з діяльністю цен#
трів логістики. Присутнім було представлено
попередні результати підготовки техніко#еко#
номічних обґрунтувань (ТЕО) і майстер#пла#
нів для відібраних проектів. 

Проведено детальні презентації проектів,
що впроваджуються в Україні: Комерційний
парк «Аеропорт «Бориспіль», Сухий порт «Єв#
ротермінал в Одесі». Учасники ознайомилися
з попередніми техніко#економічними обґрун#
туваннями і майстер#планами проектів для
Азербайджану та Молдови, а також визначи#
ли подальші кроки у Грузії та Вірменії щодо
відбору пріоритетних проектів. Зустріч за#
вершилася відвіданням Комерційного парку
«Аеропорт «Бориспіль». 

EUBAM ПРОВIВ КОНФЕРЕНЦIЮ З IНТЕГРОВАНОГО 
КЕРУВАННЯ КОРДОНАМИ У Києвi вiдбулася мiжнародна 
конференцiя «Інтегроване управлiння кордонами: досягнення i перспективи». 
Її було проведено Мiсiєю Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдовi 
та Українi (EUBAM) та Державною прикордонною службою України.

На фото (зліва направо): виконуючий обов’язки керівника EUBAM Удо Буркхолдер, Голова 
Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, голова Державної прикордонної служби 
України Микола Литвин, виконавчий директор агенції ФРОНТЕКС Ілкка Лайтінен.

Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) розпочала роботу в
листопаді 2005 року. Вона є консультативним і технічним органом. Завданням місії є до#
помагати у підвищенні стандартів управління кордоном, покращенні професійних можли#
востей митних та прикордонних служб, співробітництва між ними, а також сприяти мир#
ному врегулюванню придністровського конфлікту. Штаб#квартира EUBAM розташована в
Одесі, у Кишиневі є представництво. До складу місії входить понад 200 співробітників.

Європейська агенція з управління опе#
раційним співробітництвом на зовнішніх кор#
донах країн#членів ЄС (ФРОНТЕКС) пра#
цює з 2005 року. Її штаб#квартира знахо#
диться у Варшаві. Завданнями агенції є
координація діяльності національних при#
кордонних служб задля забезпечення на#
лежного контролю на зовнішніх кордонах
ЄС, допомога країнам#членам у навчанні
прикордонників, аналіз наявних ризиків, від#
стеження досліджень у сфері прикордон#
ного контролю та нагляду, допомога краї#
нам#членам у посиленні технічної та опе#
раційної допомоги на зовнішніх кордонах.

нях. Ця конференція дає можливість обміня#
тися відповідним досвідом, посилити взає#
модію та співпрацю.

Участь у конференції взяв Виконавчий ди#
ректор агенції ФРОНТЕКС Ілкка Лайтінен.

— Сьогодні має місце активне співробіт#
ництво між Державною прикордонною служ#
бою України та відповідними відомствами ЄС
за підтримки та координації з боку ФРОНТЕКС,
— розповів він. — Воно виливається у прак#
тичні, добре структуровані й сплановані спіль#
ні заходи з обміну інформацією, проведення
операцій на кордоні. З 2007 року, відколи роз#
почалося наше співробітництво з Україною, її
представники брали участь у всіх спільних опе#
раціях на наземному східному кордоні ЄС. 

Восени цього року EUBAM планує про#
вести подібну міжнародну конференцію в
Кишиневі. 
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ЗАХIД БУЛО ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦIАЛIСТIВ З ПРИ6
ВАТНИХ ЧИ ГРОМАДСЬКИХ ДОСЛIДНИЦЬКИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, ЗАЦIКАВ6
ЛЕНИХ В УЧАСТI У 7РП ТА БАЖАЮЧИХ ОТРИМАТИ ПРАКТИЧНI РЕКО6
МЕНДАЦIЇ ЩОДО ПIДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПРОПОЗИ6
ЦIЙ. Інформацiйні дні проводили експерти, які добре знаються на
правилах та процедурах програми, мають успішний досвід складання
пропозицій проектів як у своїх країнах, так і на міжнародному рівні. 

Презентації були сфокусовані на чотирьох головних компонентах
7РП, а саме: «Співробітництво», «Можливості», «Люди» та «Ідеї». Йшло#
ся також про досвід України в 7РП, найуспішніші проекти за її учас#
тю. Своїм досвідом поділилися провідні експерти проекту JSO#ERA та
запрошені доповідачі з України, Латвії та Польщі.

Головна ідея, озвучена під час інформаційних днів, — науково#
дослідницьким організаціям Дніпропетровська та Запоріжжя слід ак#
тивніше брати участь в 7РП. Обидва міста добре промислово розви#
нені й могли б стати центрами успішного співробітництва між про#
мисловістю та науковими колами.

Участь в інформаційних днях взяли загалом близько 180 старших
науковців, професорів університетів та представників установ Націо#
нальної академії наук України.

ВIДIБРАНО СТУДЕНТIВ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
ЗА ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС6МУНДУС 28 студентів 
з України було відібрано на конкурсних засадах для навчання на одному з 116 курсів програми
Еразмус6Мундус в університетах країн6членів ЄС. Їм буде надано відповідні стипендії.

ДО РЕЗЕРВНОГО СПИСКУ ВКЛЮЧЕНО ЩЕ 58
СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ. Вони мають шанси
на отримання стипендій у разі вибуття вже
відібраних.

Більшість українських стипендіатів з Націо#
нального університету ім. Тараса Шевченка,
Харківського національного університету ім.
Каразіна, Національного технічного універси#
тету «Київський політехнічний інститут», На#
ціонального аерокосмічного університету «Хар#
ківський авіаційний інститут» ім. Жуковсько#
го, Дніпропетровського національного уні#

верситету, Національної академії муніципаль#
ного управління, Київського слов’янського уні#
верситету, Національного університету «Киє#
во#Могилянська академія», Київського уні#
верситету ім. Грінченка, Кримського агротех#
нологічного університету НАУ, Національного
університету ім. Івана Франка. 

Серед вибраних українськими студентами
курсів — стратегічний менеджмент, державна
політика, математичне моделювання в інжене#
рії, інженерія програмного забезпечення, вив#
чення різних культур тощо. Серед обраних ни#

ми вищих навчальних закладів ЄС університе#
ти Лейпцигу, Штутгарта, Туріна, Марселя, Хог#
слана, Гронингена, Деусто та Королівського тех#
нологічного університету (КТН). Країни, в яких
вони навчатимуться, — Франція, Німеччина, Іта#
лія, Іспанія, Швеція, Нідерланди та інші.

Від започаткування програми Еразмус#Мун#
дус гранти на навчання було надано 158 ук#
раїнським студентам та 27 науковцям.

Інтерв’ю з деякими з нововідібраних ук-
раїнських стипендіатів Еразмус-Мундус читай-
те на 25–26 сторінках.

НАУКОВЦIВ I ДОСЛIДНИКIВ ЗАОХОЧУЮТЬ 
ДО УЧАСТI В 7 РАМКОВIЙ ПРОГРАМI ЄС Проект Євросоюзу
«Офiс спiльної пiдтримки (JSO) у галузi наукових дослiджень (ERA)» спiльно з регiональним
контактним пунктом Нацiонального iнформацiйного центру України провели у Днiпропетровську
та Запорiжжi iнформацiйнi днi «7 Рамкова програма (7РП) ЄС з розвитку наукових дослiджень
i технологiй та її складовi: можливостi для українських дослiдницьких органiзацiй»

Учасники Інформаційного дня
в Дніпропетровську.

Інформаційний день у Запоріжжі: виступає директор ужгородського Центру
транскордонного наукового співробітництва Надія Бойко. 



— Україна останнім часом імпортує бага-
то традиційних для неї сільськогосподар-
ських продуктів: картоплю, цибулю, буряк,
капусту та інші. Можна почути думку, що це
є наслідком її вступу до СОТ і відкриття кор-
донів для імпорту. Що ви думаєте з цього при-
воду?

— Така ситуація не спричинена приєд#
нанням до Світової організації торгівлі. Укра#
їна ж добивалася вступу до СОТ з 1993 ро#
ку, підготовка тривала цілих 15 років. Час#
тково проблема, про яку ви кажете, може
бути наслідком недавньої фінансової кризи:
бізнес і люди не мали достатньо ресурсів
для виробництва продуктів. Частково це че#
рез низький рівень урядових інвестицій в сіль#
ське господарство. Якщо порівняти частку ВВП,
яку вкладають туди в ЄС і в Україні, то тут
цей показник втричі менший. Все це і приз#
вело до того, що деякі галузі українського
аграрного сектору досить суттєво впали. Знач#
ного удару зазнали невеликі фермери та при#
ватні домогосподарства.

Звичайно, можуть бути і короткотерміно#
ві незначні негативні наслідки вступу до СОТ.
Такі зазвичай даються взнаки одразу і є по#
мітними. Позитивні ж результати проявля#
ються в середньостроковій перспективі. 

— Багато також говорять, що самі умови
членства України в СОТ несприятливі для ук-
раїнських виробників сільськогосподарської
продукції...

— Знаєте, дуже важко добитися «теплич#
них» умов, коли ви ведете переговори про вступ
до СОТ. Адже перемовини проводяться на двос#
торонньому рівні з іншими країнами, і ре#
зультатом мають бути певні компроміси. Про#
те порівнюючи умови, на яких приєдналася
до СОТ Україна з тими, що мали інші країни,
які так само вступили до неї недавно, — я не
бачу якоїсь дискримінації стосовно України.

— Які найбільші проблеми має Україна у
сферах реалізації вашого проекту? 

— Проект має чотири компоненти: «Інсти#
туційний розвиток», «Безпечність продуктів хар#
чування», «Розвиток ринкової інфраструктури»
та «Розвиток сільських територій».

У рамках компоненту «Інституційний роз#
виток» ми працюємо з Міністерством аграр#
ної політики України. Метою є покращити спро#
можність цієї структури щодо формування по#
літики, підготовки аналітичних документів.
Також ціллю є покращити здатність мініс#
терства вести діалог з ЄС та іншими міжна#
родними партнерами у сфері сільського гос#
подарства. Це досить складний компонент про#
екту. Структура міністерства не змінювалася
протягом останніх років, це обмежує здатність
його штату до управління. 

Те ж саме частково стосується компоненту
«Безпечність харчових продуктів». Знову ж та#
ки — до цього залучено багато інституцій: Мі#
ністерство аграрної політики, Державний комі#
тет ветеринарної медицини, Державний комітет
по стандартизації, метрології й сертифікації,
Міністерство охорони здоров’я... Є проблеми в
координації діяльності між цими структурами.
Наш проект багато працює над покращенням
безпечності продуктів харчування, чимало було
зроблено для вдосконалення законодавства і
нормативів у цій сфері, наближення їх до єв#
ропейських. Але дуже важливо, щоб за цю
сферу відповідала в Україні одна структура.

Інша проблема — Україна сьогодні дуже
далека від сучасної системи оптових ринків
сільськогосподарської продукції, які існують
в ЄС та інших державах. Цим ми займаємо#
ся у рамках компоненту «Розвиток ринкової
інфраструктури». Тісно співпрацюємо з аграр#
ним міністерством щодо визначення стратегії
створення сільськогосподарських оптових рин#
ків. Але це вимагає значних інвестицій. Час#
тину коштів має вкласти уряд. Є також мож#
ливість залучати в оптові ринки зовнішні ін#
вестиції — але це потребує покращення ін#
вестиційного клімату в Україні. 

Що стосується розвитку сільських терито#
рій, то тут найбільшою проблемою є недос#
татнє фінансування з боку уряду. Були різні
урядові програми щодо цього, великі амбіції,
проте не було грошей. Разом із Міністерс#
твом аграрної політики проект підготував но#
ву концепцію розвитку сільських територій
на період до 2020 року. Її було схвалено Ка#
бінетом Міністрів і, як результат, за нашої
підтримки було розроблено Державну прог#
раму розвитку сільських територій на період
до 2020 року. 

— Незадовільна безпечність харчових про-
дуктів є визнаною в Україні, про це багато
говорять. На вашу думку, що тут є більшою
проблемою: низькі стандарти виробництва про-
дуктів чи слабкий контроль за їх дотриманням? 

— Як на мене, Україна завжди мала певні
форми законодавчої та регуляторної бази. Але
проблемою є незадовільне застосування цьо#
го. Знову ж таки, постає питання корупції.

— Україна і Євросоюз ведуть зараз пере-
говори про створення Зони вільної торгівлі,
зокрема це у значній мірі стосується і сіль-
ського господарства. Чи є зв’язок між сфе-
рами діяльності вашого проекту і процесом
цих перемовин?

— Я думаю, що має місце прямий зв’язок.
Наприклад, для майбутньої Угоди про вільну
торгівлю дуже важливим є питання безпеч#
ності українських продуктів харчування —
без цього українські виробники не зможуть
продавати свою продукцію до ЄС. Але крім
безпечності, потрібні ще й ринкові канали
для такого експорту — має бути розвинена
інфраструктура, система оптових ринків. Роз#
виток сільських територій надзвичайно важ#
ливий для розвитку й ведення там бізнесу.
Ну й, звичайно, багато що залежить від діа#
логу українських структур із європейськими
партнерами — а на вдосконалення цього спря#
мований компонент нашого проекту «Інсти#
туційний розвиток». 
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«НАШ ПРОЕКТ МАЄ ПРЯМЕ
ВІДНОШЕННЯ ДО ТЕМАТИКИ
ПЕРЕГОВОРIВ ПРО ЗОНУ ВIЛЬНОЇ 
ТОРГIВЛI» Проект ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо
членства в СОТ та реалiзацiї Європейської полiтики сусiдства в аграрному
секторi» надзвичайно масштабний. І це зрозумiло — його тематика широка
й стосується багатьох аспектiв. Про них «Євробюлетень» вiв розмову 
iз керівником проекту Богданом ДРОЗДОВСЬКИМ.
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КОНКУРС ПРОВОДИВСЯ З ЛИСТОПАДА 2009
ПО БЕРЕЗЕНЬ 2010 ТА МАВ НА МЕТI ПIДВИ6
ЩЕННЯ ОБIЗНАНОСТI ШКIЛЬНОЇ МОЛОДI ЩО6
ДО РЕАЛIЗАЦIЇ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ, УМIННЯ
ОРIЄНТУВАТИСЯ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ТО6
ВАРIВ ТА ПОСЛУГ, ВИХОВАННЯ СПОЖИВЧОЇ
КУЛЬТУРИ Й ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦIЇ. Уч#
ням шкiл запропонували самостійно обрати
сферу та дослідити товар чи послугу за влас#
норуч розробленою методикою. 

На конкурс було подано понад 150 інди#
відуальних та групових робіт. Журі складало#
ся з провідних експертів з незалежного спо#
живчого тестування та освітян, представників
Міністерства освіти і науки України, Науково#
дослідного інституту незалежних споживчих
тестувань «ТЕСТ», Київського університету
ім. Б. Грінченка, експертів проекту. 

Найпопулярнішими об’єктами для дослід#
ження учнів були різноманітні ласощі, молоч#
ні продукти, хлібобулочні вироби, піца, а та#
кож безпека навколишнього середовища, якість
послуг мобільних операторів, Інтернету, пос#
луги телебачення, освітні послуги. Не омину#
ли увагою школярі й косметичні вироби, шкіль#
ні їдальні, обслуговування в супермаркетах та
сільських магазинах. Молодих дослідників та#
кож хвилює якість послуг в салонах татую#
вання, якість засобів контрацепції та продук#

тів, що діти споживають щодня: чіпси, солод#
кі газовані напої та жувальні гумки. 

— Учасники конкурсу перемогли не прос#
то в учнівській олімпіаді, вони перемогли в
іншому конкурсі — іспиті на громадянську по#
зицію в житті, бо мають корисні навички за#
хисту прав споживачів та свідомого критич#
ного вибору, — сказала начальник управлін#
ня природничо#математичної освіти Міністерс#

тва освіти та науки України Лідія Ващенко. 
Споживча освіта існує в Україні вже третій

рік завдяки курсу «Основи споживчих знань».
Його розроблено у рамках партнерства про#
екту ЄС/ПРООН з Міністерством освіти і нау#
ки України. Курс з’явився 2008 року та був
рекомендований до викладання в середній шко#
лі. Сьогодні його викладають у понад 3000
загальноосвітніх навчальних закладах.

ПРЕЗЕНТОВАНО ШКIЛЬНИЙ УРОК IЗ ПРОБЛЕМИ 
ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ У Києві було представлено новий урок для загально6
освітніх шкіл, який допоможе вчителям в обговоренні з учнями проблеми торгівлі людьми.
Методичні рекомендації підготувало Міністерство освіти й науки у рамках спільного проекту
Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення та захист прав жінок і дітей в Україні».

ВIДЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦIВ КОНКУРСУ 
«МОЛОДЬ ТЕСТУЄ ЯКIСТЬ» Мiнiстерство освiти i науки України,
мережа Глобального Договору ООН та Спiльний проект ЄС та ПРООН «Спiльнота споживачiв 
та громадськi об’єднання» вiдзначили школярiв, що перемогли у конкурсi з молодiжного
споживчого тестування «Молодь тестує якiсть».

Підбиття результатів конкурсу й нагородження його переможців.

ПРЕЗЕНТАЦIЯ УРОКУ ВIДБУЛАСЯ ПIСЛЯ ТРЕНIНГУ ДЛЯ ВЧИТЕЛIВ З УСIЄЇ
УКРАЇНИ. Рекомендації включають практичні вправи, методичні матеріа#
ли та довідкову інформацію, які покликані допомогти вчителям поясни#
ти молоді про ризики, пов’язані з різними життєвими ситуаціями, нап#
риклад, з пропозиціями роботи за кордоном чи подорожей. 

— Європейська практика показує, що ініціативи з інформування
населення, націлені на дітей як потенційних жертв торгівлі з метою
трудового та сексуального рабства, допомагають знизити рівень тор#

гівлі людьми загалом, — зауважила під час презентації керівник Уп#
равління програм допомоги Представництва Європейського Союзу в
Україні Лаура Гараньяні. 

Україна вважається як джерелом, так і транзитною країною для
торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Їх перевозять з метою при#
мусової праці та сексуальної експлуатації. Діти є одними з основних
жертв торгівлі людьми. Основні країни призначення — Росія, Поль#
ща, Туреччина, Італія, Чехія, Португалія та Іспанія.



Українська версія є на сайті ЄІСП за адресою
http://www.enpi-info.eu/images/glossary_uk.pdf. Гло#
сарій видано з метою сприяти кращому розумін#
ню термінів та висловлювань, які використовують#
ся щодо Східного партнерства. Видання підго#
товлене у форматі «від А до Я», його легко та
зручно роздрукувати. Глосарій містить різноманіт#
ні терміни, наприклад «Acquis communautaire»,
«Багатосторонній вимір», «Посилена співпраця»,
«Ініціативи високого рівня», «Робочі групи на

підтримку тематичних платформ». Він надає
деталізований опис інструментів та ініціатив у
рамках СП, таких як Культурна програма Схід#
ного партнерства та Форум громадянського сус#
пільства Східного партнерства. Також розтлу#
мачує зміст інших ініціатив та програм, нап#
риклад Чорноморської синергії, TRACECA та
INOGATE, пояснює деякі фінансові інструмен#
ти, доступні для країн#партнерів — такі як
SIGMA та TAIEX.
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ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ З ПРОТИДIЇ НЕЗАКОННIЙ 
МIГРАЦIЇ Завершився фiнансований Євросоюзом проект «Створення потенцiалу 
та технiчна пiдтримка українських органiв влади для ефективної протидiї незаконнiй
транзитнiй мiграцiї (ERIT)». У його рамках мiграцiйнi служби шести держав6членiв ЄС 
тiсно спiвпрацювали з українськими органами влади у сферi притулку та мiграцiї. 

ПРОТЯГОМ БIЛЬШЕ 27 МIСЯЦIВ РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОЕКТУ БУЛО ПРОВЕ6
ДЕНО 59 ТРЕНIНГIВ, СЕМIНАРIВ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОН6
СУЛЬТАЦIЙ. Декiлька сот представників українських органів влади
взяли участь у навчанні, яке проводили десятки експертів держав#
членів ЄС. 

Було розроблено низку рекомендацій з урахуванням кращого дос#
віду Євросоюзу в сфері видворення та візових питань.

Крім того, у рамках проекту було витрачено понад 400 тис. євро
на матеріальну допомогу українським органам влади. Зокрема, вста#

новлено та оснащено чотири спеціальні приміщення для утримання
нелегальних мігрантів — два в Сумській області, по одному в Хар#
кові та Одесі (в Луганську добудовується п’ятий центр). У них забез#
печено тимчасове перебування мігрантів відповідно до стандартів ЄС
та вимог українського законодавства, облаштовано окремі кімнати
для чоловіків і жінок, медпункт та кабінет для проведення співбесід
з мігрантами. Створено необхідні умови для роботи представників
Державної прикордонної служби, які займаються початковою іденти#
фікацією особи мігранта.

УКЛАДЕНО ГЛОСАРIЙ СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Інформацiйний центр Європейського iнструменту сусiдства i партнерства (ЄІСП) пiдготував
Глосарiй Схiдного партнерства. Вiн доступний сiмома мовами: українською, вiрменською,
азербайджанською, грузинською, молдавською, росiйською та англiйською. 

УЧАСНИКИ САМIТУ ОБГОВОРИЛИ ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОС6
ТI, ПРОЗОРОСТI ТА ЗВIТНОСТI СУДОВОЇ ВЛАДИ ВIДПОВIДНО ДО МIЖ6
НАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТIВ. Відбувся обмін досвідом
впровадження програм підтримки реформи судів в Україні.

На саміті виступив Голова Представництва ЄС в Україні Жозе
Мануел Пінту Тейшейра.

— Європейський Союз підтримує якісні реформи української
судової системи. Нещодавно ми розпочали програму підтримки
навчальної та просвітницької діяльності, яка сприятиме ширшому
застосуванню українськими суддями та прокурорами у своїй пов#

сякденній роботі Європейської конвенції з прав людини, — наго#
лосив він. — Лише 2009 року наша підтримка судочинства Украї#
ни склала 11,5 млн євро. Реформи у цій сфері відіграватимуть
важливу роль у майбутній Угоді про асоціацію між ЄС та Украї#
ною. Власне, вони вже сьогодні відіграють її для Порядку денно#
го асоціації Україна–ЄС. Європейський Союз вітає створення відпо#
відно до Указу Президента України робочої групи з питань рефор#
мування правосуддя під головуванням міністра юстиції. Сподіваю#
ся, робота групи призведе до довгоочікуваного покращення діяль#
ності українських судів.

ЄС ПIДТРИМУЄ РЕФОРМУ СУДОЧИНСТВА
У Києвi пiд егiдою проекту USAID «Україна: верховенство права» вiдбувся самiт «Суди 
i суспiльство. Працюємо заради пiдвищення довiри суспiльства до судiв». У заходi взяли
участь провiднi полiтики, українськi й мiжнароднi експерти. 
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60 РОКIВ ТОМУ, 9 ТРАВНЯ 1950 РОКУ, ДЕ6
КЛАРАЦIЯ ВЕЛИКОГО ЄВРОПЕЙЦЯ РОБЕРА
ШУМАНА ЗАКЛАЛА ПIДВАЛИНИ ДЛЯ ОБ’ЄД6
НАНОЇ, СТАБIЛЬНОЇ ТА МИРНОЇ ЄВРОПИ, ЩО
ПОВСТАЛА З ПОПЕЛУ ДВОХ РУЙНIВНИХ СВI6
ТОВИХ ВОЄН.

Ця історична декларація має величезне зна#
чення й продовжує спрямовувати інтеграцій#
ний проект на європейському континенті та
надихати партнерські стосунки, які ми роз#
виваємо з країнами поза межами Європи. 

День Європи став символом нового по#
чатку, вільного та успішного шляху мирної
співпраці між суверенними націями, що ґрун#
тується на спільних цінностях та спільних ін#
тересах, — миру, солідарності, демократії, доб#
робуту людей та верховенства права. 

З нагоди святкування Дня Європи 2010
року я хотіла би наголосити на тому, якими
надзвичайно важливими для Європи є її пар#
тнери в усьому світі. Лише разом ми буде#
мо здатними заснувати політики та ініціати#
ви, що допоможуть впоратися з глобальни#
ми викликами ХХІ століття. 

Ми маємо знайти ефективні відповіді на
широкий спектр ризиків та загроз: на крих#
кість держав, тероризм, організовану злочин#
ність. Йдеться також про низку інших питань,
що стосуються наших громадян: енергетику,
зміни клімату, конкуренцію за природні ре#
сурси, пандемію, нелегальну міграцію та тор#
гівлю людьми, фінансові та економічні пи#
тання, торгівлю, здоров’я та демографію. 

Європейці єдині у своєму сприйнятті між#
народної політики та зовнішньої діяльності ЄС.
У Євросоюзі існує консенсус щодо підвищен#
ня рівня співпраці, послідовності, помітності
та спільних дій у закордонних справах. Нині
Європейський Союз реформує свої інституцій#
ні потужності, аби адекватно відповісти на
нові виклики. 

У центрі цих інституційних змін перебуває
Європейська служба зовнішньої дії (ЄСЗД): во#
на стала однією з центральних новацій Ліса#
бонської угоди, що набула чинності 1 грудня
2009 року. Наприкінці березня 2010 року я
презентувала пропозицію щодо створення
цієї служби і хотіла би, аби вона почала пра#
цювати не пізніше кінця цього року. 

ЄСЗД посилить вплив цінностей та інте#
ресів ЄС в усьому світі. Вона дозволить Єв#
ропейському Союзу мати більш амбітну,
ефективну, послідовну та помітну зовнішню
політику. 

Європейська служба зовнішньої дії буде на#
шою головною ланкою взаємодії з міжна#
родними партнерами, «очима, вухами та об#
личчям» Європи у наших щоденних зовніш#
ніх стосунках. Вона сприятиме стратегічному
проведенню зрозумілої зовнішньої політики. 

Я цілком свідома того, що за нашими ни#
нішніми інституційними змінами уважно сте#
жать наші партнери з усього світу. Впевне#
на, що ЄСЗД принесе новий рівень розумін#
ня та співпраці в наші партнерські стосунки,
на користь нам усім.

Європейську службу зовнішньої дії буде
створено через 60 років після ухвалення дек#
ларації Шумана, але великою мірою вона
дотримуватиметься її духу. 

Бажаю вам успішного Дня Європи!

«ДЕНЬ ЄВРОПИ СТАВ СИМВОЛОМ МИРНОЇ 
СПIВПРАЦI СУВЕРЕННИХ НАЦIЙ» 9 травня у Європейському
Союзi вчергове вiдсвяткували День Європи. Високий представник ЄС з питань спiльної
зовнiшньої та безпекової полiтики Кетрiн Ештон виступила з цiєї нагоди з заявою.

Високий представник Євросоюзу з питань спільної
зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Батьки-засновники ЄС: Жан Моне (ліворуч) і Робер Шуман.
Україна відзначає День Європи з 2003

року. Тоді указом Президента України свят#
кування було призначено на кожну третю
суботу травня. Проте згодом День Європи
перетворився на цілу серію подій, які три#
вають близько місяця у різних містах.

Цього року головними майданчиками
Дня Європи в Україні стануть Херсон (22
травня) та Маріуполь (29 травня): там свят#
кування пройде за сприяння Представниц#
тва Євросоюзу в Україні. Крім цього, від#
будеться низка візитів дипломатів з по#
сольств країн#членів ЄС регіонами: до Сім#
ферополя, Севастополя, Луганська, Свер#
дловська Луганської області, Ужгорода, Бе#
регова, Мукачева та Солотвина Закарпат#
ської області. 



ЗОКРЕМА, НЕЩОДАВНО ПIДПИСАНИЙ США ТА
РОСIЄЮ ДОГОВIР START ГЕРМАН ВАН РОМ6
ПЕЙ НАЗВАВ «ВАЖЛИВИМ КРОКОМ ДО НА6
ШОЇ КIНЦЕВОЇ МЕТИ — МАТИ СВIТ БЕЗ ЯДЕР6
НОЇ ЗБРОЇ». Водночас Президент Європейської
Ради наголосив, що до традицiйної пробле#
ми ядерного балансу світових держав нині
додається інша — проблема тероризму.
«Ядерний тероризм, коли терористи отриму#
ють доступ до ядерних матеріалів чи радіо#
активних речовин, є найсерйознішою загро#
зою міжнародній безпеці, яка може мати
руйнівні наслідки для наших суспільств», —
вважає Герман Ван Ромпей.

На його думку, боротьба проти нових вик#
ликів може бути ефективною тільки за умо#

ви багатостороннього підходу та залучення
всієї міжнародної спільноти. Мети всесвіт#
нього ядерного роззброєння можна досягти
тільки «у повній співпраці з усіма членами
ООН». «Ми продовжуємо вважати Договір про
нерозповсюдження ядерної зброї наріжним ка#
менем міжнародного режиму нерозповсюд#
ження», — підкреслив Герман Ван Ромпей.

Він закликав створити «ефективну та неза#
лежну регуляторну та законодавчу інфраструк#
туру», яка би регулювала ядерний сектор «від#
повідно до наявної міжнародної правової архі#
тектури та дотичних багатосторонніх інстру#
ментів». За приклад Президент Європейської Ра#
ди навів ЄС, де ядерна безпека перебуває у
фокусі не лише окремих держав, а й наддер#

жавних контрольних органів. Вони, своєю чер#
гою, тісно співпрацюють із головним міжна#
родним гравцем: Міжнародною агенцією з атом#
ної енергії (МАГАТЕ). — ЄС повністю підтримує
ту істотну роль, яку відіграє МАГАТЕ для роз#
витку та ствердження всесвітніх стандартів ядер#
ної безпеки, — заявив Герман Ван Ромпей.
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ШТЕФАН ФЮЛЕ НАГОЛОШУЄ НА ВАЖЛИВОСТI 
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ На початку квiтня у Єреванi
вiдбувся 376й конгрес Мiжнародної федерацiї прав людини. Участь у ньому взяв Комiсар ЄС
з питань розширення та Європейської полiтики сусiдства Штефан Фюле.

У СВОЇЙ ПРОМОВI НА ФОРУМI КОМIСАР НА6
ГОЛОСИВ, ЩО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА СТАЄ ДЕДАЛI ВАЖ6
ЛИВIШИМ ЕЛЕМЕНТОМ ЗОВНIШНЬОЇ ПОЛIТИ6
КИ ЄС. Зокрема, це стосується Європейської
політики сусідства та Східного партнерства.

За словами Штефана Фюле, протягом ос#
танніх 20 років відносини Євросоюзу з його
сусідами поступово вийшли за межі суто
економічної взаємодії. Від 1995 року положен#
ня про права людини входять до всіх міжна#

родних угод, що укладає Європейська Спіль#
нота з країнами поза межами ЄС.

З набуттям чинності Лісабонською угодою
цей акцент став ще міцнішим. Відповідно до
неї дії ЄС на міжнародній сцені «мають ске#
ровуватися принципами, які надихали створен#
ня самого Союзу і яким він намагається спри#
яти в усьому світі: принципами демократії, вер#
ховенства права, універсальності та неподіль#
ності прав людини та фундаментальних сво#
бод», — наголосив Штефан Фюле.

Комісар ЄС підкреслив, що дотримання краї#
нами#партнерами прав людини, демократичних
цінностей та верховенства права дедалі більше
визначає рівень їхніх відносин із Євросоюзом.
За словами Штефана Фюле, це аж ніяк не
спричинене лише тим, що ЄС, Рада Європи чи
ОБСЄ підкреслюють їхню важливість. Комісар ЄС
наголосив, що дотримання цих принципів —
інтерес самих країн#партнерів, адже стабіль#
ності та добробуту країн можна досягти тільки
реалізуючи повний потенціал їхніх громадян.

ГЕРМАН ВАН РОМПЕЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У САМIТI 
З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей
взяв участь у Самiтi з ядерної безпеки, що вiдбувся у квiтнi у Вашингтонi. У своїй промовi
вiн наголосив на необхiдностi нерозповсюдження ядерної зброї, боротьби проти ядерного
тероризму та контролю за ядерною безпекою. 

Участь у Саміті з ядерної безпеки взяв
Президент України Віктор Янукович. У Ва#
шингтоні він оголосив про намір України
ліквідувати свої запаси високозбагаченого
урану, які нині становлять 90 кг. У спіль#
ній заяві глави української держави та
Президента США Барака Обами йдеться про
те, що навзамін Україна отримає технічну
та фінансову допомогу. 

Депутат Європарламенту і колишній го#
лова Ради нацбезпеки Польщі Марек Сівець
назвав це рішення України «реальним внес#
ком у світову безпеку». Він нагадав, що
раніше Україна в односторонньому поряд#
ку відмовилася від ядерного арсеналу. На
думку Марека Сівця, проголошене у Вашин#
гтоні рішення є «дуже логічним та ефек#
тивним продовженням загальносвітової по#
літики нерозповсюдження ядерної зброї».
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КIЛЬКIСТЬ РОЗIСЛАНИХ СИСТЕМОЮ НОТИФIКАЦIЙ (IНАКШЕ КАЖУЧИ —
ВИЯВЛЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТОВАРIВ) ЗРОСЛА МИНУЛОГО РОКУ НА 7%
ПОРIВНЯНО З 20086м: З 1866 ДО 1993. 60% УСIХ ВИПАДКIВ СТО6
СУЄТЬСЯ ТОВАРIВ, ВИРОБЛЕНИХ У КИТАЇ. Найбільше нотифікацій на#
дійшло з Іспанії (220), Німеччини (187), Греції (154), Болгарії (122) та
Угорщини (119). Повідомлення, надіслані цими країнами, складають
47% усіх нотифікацій. 

П’ять категорій товарів, які найбільше фігурують 
у системі RAPEX (2009 рік)

Моторний 
транспорт

Косметика 

Інші 

Електроприлади Одяг,
текстиль та

модні аксесуари

Іграшки 

ПРОВЕДЕНО ОПЕРАЦIЮ З ВИЛУЧЕННЯ 
КОНТРАБАНДИ Європейський Союз провiв масштабну операцiю iз запобiгання
проникненню на свою територiю контрабандних товарiв. Вона мала назву «Метью ІІ».

У КОНТРАБАНДИСТIВ БУЛО ВИЛУЧЕНО 16 МЛН ЦИГАРОК, МАЙЖЕ
6,5 ТИС. ЛIТРIВ АЛКОГОЛЮ, 20 ТОНН КОНТРАФАКТНОЇ ПАРФУМЕ6
РIЇ, БIЛЬШЕ 1 ТИС. КГ МАРИХУАНИ ТА ЩЕ МАЙЖЕ 54 ТИС. НАЙ6
МЕНУВАНЬ РIЗНОЇ ПРОДУКЦIЇ. Найпильніший контроль за проник#
ненням контрабанди було зосереджено на східному кордоні ЄС.

Антиконтрабандну операцію можна вважати успішною, впевнені
у Єврокомісії. У рамках перевірки провели 100 конфіскацій, пере#

важна більшість яких стосувалася приватних автомобілів, вантажі#
вок, автобусів та потягів. 

Операцію було організовано Чеською Республікою, Польщею та
Європейською Комісією. Також до участі у перевірці були запроше#
ні всі країни#члени ЄС, Європол і деякі держави, які не входять до
Євросоюзу: Хорватія, Росія, Сербія, Норвегія та Швейцарія.

RAPEX ПIДВИЩУЄ СВОЮ ЕФЕКТИВНIСТЬ
Європейська Комiсiя оприлюднила доповiдь про дiяльнiсть Системи оперативного 
сповiщення про нехарчовi небезпечнi продукти (RAPEX) у 2009 роцi. Загальний висновок
такий: система як така i країни6члени дедалi ефективнiше дiють задля захисту 
споживачiв вiд неякiсних iмпортних товарiв. 

Неблагонадійні товари, вилучені з ринку завдяки системі RAPEX.

RAPEX діє просто. У кожній з країн#учасниць (крім членів ЄС
до її складу входять Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн) є контак#
тні бюро системи. До них від відповідних національних органів
або ж напряму від споживачів надходить інформація про виявле#
ні на ринку небезпечні товари. Бюро передає відповідні нотифіка#
ції (повідомлення) до Європейської Комісії, а та розсилає по ін#
ших країнах#учасницях RAPEX. Тобто якщо щось неякісне вияви#
ли, скажімо, у Британії, то дуже швидко про це знатиме решта
країн#членів ЄС.

До неблагонадійних товарів можуть застосовувати низку заходів.
Найчастіше це заборона або зупинка продажу, вилучення продукції з
ринку, інформування споживачів про неякісний товар.

5%
8%

9%
23%

28%27%



МЕТОЮ ФОРУМУ БУЛО ОБГОВОРИТИ, ЯК
МОЖНА СПРИЯТИ ЗМIЦНЕННЮ КОНКУРЕНТО6
СПРОМОЖНОСТI ЄВРОПЕЙСЬКОГО БIЗНЕСУ
ЧЕРЕЗ ДIЇ НА РIВНI ЄВРОСОЮЗУ, ОНОВЛЕННЯ
ЙОГО «ТУРИСТИЧНОГО» ЗАКОНОДАВСТВА.

— Туризм є однiєю з економічних сфер,

що мають найбільший потенціал генерувати
майбутнє зростання та зайнятість в Євросо#
юзі, — заявив Віце#президент Єврокомісії
Антоніо Таяні, який відповідає за питання
промисловості та підприємництва. — Як і всі
економічні сектори, він зазнав негативного

впливу через недавню кризу. Водночас туризм
довів свою здатність бути однією з найжит#
тєздатніших галузей: уже показав ознаки від#
новлення й зростання.

На конференції в Мадриді було обговоре#
но питання інноваційності в туристичному сек#
торі, шляхи збільшення його конкурентності,
безперервного розвитку та соціальної відпо#
відальності, покращення іміджу Європи як
туристичного напрямку.

Туризм справді є одним із ключових сек#
торів європейської економіки. Європа — це уні#
кальний туристичний напрямок завдяки своїй
історичній, мистецькій, культурній спадщині, ви#
сокому рівню обслуговування та увазі до дов#
кілля. Лісабонська угода, яка набула чинності
у грудні минулого року, визнає важливість ту#
ризму — вперше в документах ЄС підкреслю#
ється його особлива компетенція в цій сфері.
Рішення Ради ЄС щодо туризму дозволено
ухвалювати кваліфікованою більшістю. 

Туристична галузь Євросоюзу напряму ге#
нерує понад 5% сукупного ВВП Союзу. 1,8 млн
підприємств сектору дають роботу близько 9,7
млн людей. Якщо ж взяти до уваги суміжні
з туризмом сектори, то його внесок в еконо#
міку Союзу набагато вищий: понад 10% ВВП
і 22,4 млн робочих місць (12% усієї робочої
сили в ЄС).
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ЄВРОКОМIСIЯ ПРОГНОЗУЄ ЗРОСТАННЯ 
ЕКОНОМIКИ ЄС Європейська Комiсiя прогнозує зростання економiки Євросоюзу
в 2010 роцi на 1% i в 20116му — на 1,7%. Про це йдеться в її традицiйному весняному прогнозi. 

ЦЕ УЗАГАЛЬНЕНI ЦИФРИ, ПРОГНОЗИ ПО ОКРЕ6
МИХ КРАЇНАХ6ЧЛЕНАХ ЗНАЧНО РIЗНЯТЬСЯ.
Найбiльше, за підрахунками Єврокомісії, зрос#
туть цього року економіки Словаччини та Поль#
щі — на 2,7%. На 2% підніметься Люксем#
бург. Водночас п’ять країн ЄС завершать рік
з економічним спадом. Найбільший буде за#
фіксовано в Латвії — 3,5% в мінусі, інші чо#
тири — Литва, Ірландія, Греція та Кіпр.

Нинішній прогноз Єврокомісії щодо цього#
річного зростання економіки ЄС на 0,25% ви#
щий від попереднього, осіннього. Брюссель по#

яснює це сприятливими умовами на зовніш#
ніх ринках, водночас зазначаючи, що внут#
рішній попит залишається достатньо слабким. 

Єврокомісія також наголошує на певних оз#
наках стабілізації ринку праці. Згідно з її
прогнозом, цьогорічний рівень безробіття бу#
де нижчим, ніж його очікували раніше, хоча
й досить високим — 10% у середньому по
ЄС. Інфляція очікується на рівні 1,75% і в
2010#му, і в 2011 роках. 

— Ми маємо забезпечити, умови щоб
економічне зростання не було зруйноване

ризиками, пов’язаними з фінансовою ста#
більністю, — прокоментував весняний прог#
ноз Комісар ЄС з економічних та монетар#
них питань Оллі Рен. — Стале зростання
вимагає рішучих зусиль у фіскальній сфе#
рі та реформ, які збільшують продуктив#
ність та зайнятість.

Єврокомісія також звертає увагу на те,
що дві найбільші конкуруючі з ЄС економіки
— США та Японія — мають кращі перспек#
тиви з економічного відновлення 2010 року:
2,8% та 2,1% відповідно.

У МАДРИДI ОБГОВОРЮВАЛИ МАЙБУТНЄ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТУРИЗМУ У столицi головуючої в Євросоюзi
Іспанiї Мадридi вiдбулася всеєвропейська конференцiя представникiв туристичної галузi.
Участь у нiй взяли мiнiстри й державнi секретарi країн6членiв ЄС i кандидатiв на вступ 
до нього, представники структур Союзу та приватного туристичного бiзнесу.

Околиці містечка Закопане в Польщі — популярного напрямку відпочинку,
в тому числі й серед українців.
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ МАЄ ОФIЦIЙНУ НАЗВУ —
«МАЙБУТНЄ ПОЗА КРИЗОЮ». Це цiлком від#
биває його філософію. Відновлення економі#
ки та її зростання, створення нових робочих
місць, більше коштів на дослідження та інно#
вації, більше можливостей для малих і серед#
ніх підприємств — такими є головні характе#
ристики цього документу. Багато уваги приді#
лено молоді, яка чи не найбільше потерпає
від безробіття внаслідок економічної кризи.
Серед іншого, проект бюджету передбачає
200 тис. грантів у рамках програми Еразмус і
127 млн євро для програми «Молодь у дії».

Презентуючи документ, Комісар ЄС з пи#
тань бюджету та фінансового планування
Януш Левандовські звернув увагу на те, що
його вперше ухвалюватимуть за правилами
Лісабонської угоди.

— Порівняно з минулим, існує дві суттєві
зміни, — пояснив він. — Перша — вся про#
цедура набагато швидша, ніж раніше: замість

двох читань в Європарламенті буде одне. Дру#
га — Рада і Європарламент мають рівні пра#
ва в ухваленні бюджету. Це спонукає до біль#
шого співробітництва з боку всіх трьох інсти#
туцій, залучених до цього процесу.

Рада ЄС має висловити свою позицію що#
до запропонованого Єврокомісією проекту

бюджету в червні, Європейський Парламент
— у жовтні. У випадку, якщо позиції цих
двох інституцій не співпадатимуть, розпочнеть#
ся 21#денна процедура узгодження розбіжнос#
тей — своєрідним посередником виступати#
ме Єврокомісія. Остаточно бюджет ухвалю#
ватиме Європейський Парламент. 

У ЄС ПIДТРИМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК 
ЕЛЕКТРОМОБIЛIВ Європейська Комiсiя представила стратегiю використання
енергоефективних транспортних засобiв, зокрема електромобiлiв. ЄС послiдовно виступає 
за активнiше просування на ринок цих безпечнiших для довкiлля машин.

ОЧIКУЄТЬСЯ, ЩО У 2020 РОЦI НА РИНКУ
ЩЕ ДОМIНУВАТИМУТЬ АВТО З ТРАДИЦIЙНИ6
МИ ДВИГУНАМИ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ,
ОДНАК РАЗОМ IЗ ТИМ МАТИМЕ МIСЦЕ СТРIМ6
КА ЕКСПАНСIЯ ЕЛЕКТРОМОБIЛIВ. На це впли#
ватиме дедалі відчутніший дефіцит енерго#
носіїв і, відповідно, їхнє дорожчання. Отже, ЄС
націлюється на застосування в автомобілебу#
дівництві нових технологій, зокрема й шир#
ше використання електромобілів.

Однак запропонована Єврокомісією стра#
тегія містить подвійний підхід: разом із роз#
витком електромобілебудування Брюссель має
намір підтримувати удосконалення й більшу
енергоефективність традиційних машин. Та#
ким чином мета зі зменшення викидів пар#
никових газів не зашкодить конкурентоспро#
можності європейського автопрома. 

Стратегія з використання енергоефектив#
них транспортних засобів містить план дій з
цілком конкретними цілями. Серед іншого, Єв#
рокомісія має намір добиватися на законо#
давчому рівні зменшення викидів газів із ав#
томобілів, підтримувати дослідження та інно#
вації в сфері так званих «зелених» техноло#
гій. Щодо електромобілів, то цілями є підви#
щення їхньої безпеки принаймні до рівня
традиційних, досягнення спільних стандартів
виробництва таких машин, аби їх можна бу#
ло підзаряджати в усіх країнах ЄС, розвиток
мережі пунктів підзарядки, розвиток дослід#
жень щодо повторного використання акку#
муляторів.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ–2011 НАЦIЛЕНИЙ 
НА ЕКОНОМIЧНЕ ВIДНОВЛЕННЯ Європейська Комiсiя
презентувала в кiнцi квiтня проект бюджету ЄС на 2011 рiк. Вiн становить понад 142 млрд
євро. Найбiльше коштів — 45%, або понад 64 мiльярди — планується видiлити на заходи 
з економiчного вiдновлення. Це на 3,4% бiльше, нiж є у бюджетi на нинiшнiй рiк.

Громадянство, 
свобода, безпека 
та юстиція

ЄС як глобальний
гравець

Адміністративні
витрати

Розвиток сільських територій
Прямі виплати і пов’язані 

з ринком витрати

Згуртованість і конкурентність 
задля зростання й зайнятості 

Липень 2009 року, Президент Єврокомісії Жозе
Мануел Баррозу їде в електромобілі під час 

саміту «великої вісімки» в Аквілі (Італія).



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПРИДIЛЯЄ ПИТАННЮ
РОМIВ (ЦИГАН) ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ. Вони є най#
чисельнiшою етнiчною меншиною в ЄС. При#
пускають, що в Союзі проживає 10–12 млн
ромів — а це більше, ніж населення Бельгії
або ж Греції.

Водночас досі існує багато фактів дис#
кримінації й сегрегації ромів: на ринку праці,
в системі освіти та охорони здоров’я.

— Ми повинні забезпечити, щоб фундамен#
тальні права ромів дотримувалися. Дискриміна#
ція проти цієї етнічної меншини неприпустима,
— заявила з нагоди саміту Віце#президент Єв#
рокомісії Вівіан Редінг, яка відповідає за питан#
ня юстиції, фундаментальних прав і громадянс#
тва. — Вирішення їхніх проблем принесе користь
нашим суспільствам та економікам. Лише че#
рез скоординовані та постійні дії ми можемо
реально змінити життя ромів у Європі.

Єврокомісія розробила програму, покли#
кану пришвидшити процес інтеграції ром#
ської меншини. Зокрема, вона закликає дер#
жави#члени активніше використовувати фон#
ди ЄС для соціальної та економічної інтегра#
ції ромів. Дуже важливим для їхнього соці#
ального залучення є, на думку Брюсселя, за#
безпечення доступу до праці, освіти, житла
та медицини.
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ЄВРОКОМIСIЯ ЗАКЛИКАЄ ПОКIНЧИТИ 
З ДИСКРИМIНАЦIЄЮ РОМIВ У Брюсселi вiдбувся II Самiт ромiв. 
Участь у ньому взяли представники керiвних iнституцiй ЄС, країн6членiв та громадських органiзацiй. 

Перед учасниками II Саміту ромів
виступили циганські музиканти.

НАЙЧАСТIШЕ ЄВРОПЕЙЦI ВИПИВАЮТЬ РАЗ НА ТИЖДЕНЬ
ЄВРОБАРОМЕТР ОПРИЛЮДНИВ ДАНI ОПИТУВАННЯ ЩОДО СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В ЄС. З
опитування випливає, що бiльшiсть громадян країн Союзу роблять це не частіше одного ра#
зу на тиждень. Утім, досить високим є і відсоток людей, які випивають щодня або 4–5 ра#
зів на тиждень.

Як часто протягом останніх 30 днів ви вживали які6небудь алкогольні напої?

Щоденно

4–5 разів на тиждень

2–3 рази на тиждень

Раз на тиждень

2–3 рази на місяць

Один раз

Не пам’ятаю
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З НАВЕДЕНОЇ НИЖЧЕ ТАБЛИЦI ВИДНО, ХТО I
ДО ЯКОЇ КРАЇНИ ЄС ПРОСИВСЯ НАЙБIЛЬШЕ.
Українці є найчисельнішою групою щодо по#
дання прохань на притулок у Чехії — торік бу#

ло 200 аплікацій. У таблиці також наведено
показник співвідношення поданих заяв на міль#
йон населення тієї чи іншої країни Євросоюзу. 

Щодо задоволення прохань на притулок,

то в 2009#му рішення було ухвалено щодо 229
із 500 прохань. Майже 177 тисячам аплікан#
тів було відмовлено (73% відсотки від усіх
ухвалених рішень).

ПРИТУЛКУ В ЄС НАЙБIЛЬШЕ ПРОСЯТЬ АФГАНЦI, 
РОСIЯНИ ТА СОМАЛIЙЦI Минулого року понад 260 тис. осiб подали
прохання на отримання притулку в ЄС. Найбiльше це робили громадяни Афганiстану, Росiї 
та Сомалi. Серед прохачiв притулку найпопулярнiшими країнами були Францiя, Нiмеччина 
та Велика Британiя. Такi данi оприлюднив Євростат.

Пошукачі притулку Громадянство головних груп пошукачів притулку

2009 На млн
жителів Перша група # % Друга група # % Третя група # %

ЄС–27 260 730 520 Афганістан 20 410 8 Росія 20 075 8 Сомалі 19 070 7

Бельгія 21 645 2 015 Росія 2 875 13 Косово 2 515 12 Афганістан 2 055 9

Болгарія 855 110 Ірак 305 36 Особи без 
громадянства 125 15 Афганістан 60 7

Чехія 1 240 120 Україна 200 16 Казахстан 185 15 Монголія 160 13

Данія 3 725 675 Афганістан 1 045 28 Сирія 380 10 Росія 335 9

Німеччина 31 810 390 Ірак 7 065 22 Афганістан 3 455 11 Косово 1 790 6

Естонія 40 30 Афганістан 10 25 Грузія 5 13 Росія 5 13

Ірландія 2 690 605 Нігерія 570 21 Пакистан 260 10 Китай 195 7

Греція 15 925 1 415 Пакистан 3 715 23 Грузія 2 170 14 Бангладеш 1 810 11

Іспанія 3 005 65 Нігерія 460 15 Кот#д'Івуар 305 10 Колумбія 255 8

Франція 47 625 740 Косово 4 580 10 Шрі#Ланка 3 900 8 Росія 3 785 8

Італія 17 470 290 Нігерія 3 975 23 Сомалі 1 600 9 Пакистан 1 355 8

Кіпр 2 665 3 345 Індія 300 11 Шрі#Ланка 235 9
Окуповані 
палестинські 
території 

230 9

Латвія 60 25 Афганістан 20 33 Узбекистан 10 17 Сирія 5 8

Литва 450 135 Росія 245 54 Грузія 75 17 Шрі#Ланка 20 4

Люксембург 480 975 Косово 130 27 Ірак 65 14 Боснія & Герц. 35 7

Угорщина 4 665 465 Косово 1 785 38 Афганістан 1 195 26 Сербія 535 11

Мальта 2 385 5 765 Сомалі 1 445 60 Нігерія 280 12 Еритрея 270 11

Нідерланди 16 140 980 Сомалі 6 025 37 Ірак 2 165 13 Афганістан 1 400 9

Австрія 15 785 1 890 Росія 3 565 23 Афганістан 2 215 14 Косово 1 305 8

Польща 10 595 280 Росія 5 725 54 Грузія 4 180 39 Вірменія 150 1

Португалія 140 15 Еритрея 20 14 Гвінея 20 14 Мавританія 15 11

Румунія 965 45 Молдова 145 15 Пакистан 110 11 Афганістан 90 9

Словенія 200 100 Боснія &
Герц. 40 20 Косово 30 15 Сербія 20 10

Словаччина 810 150 Пакистан 170 21 Грузія 100 12 Молдова 75 9

Фінляндія 4 915 925 Сомалі 1 150 23 Ірак 1 130 23 Росія 585 12

Швеція 24 175 2 610 Сомалі 5 915 24 Ірак 2 310 10 Афганістан 1 695 7

Велика
Британія 30 290 490 Зімбабве 7 505 25 Афганістан 3 590 12 Іран 2 175 7

Прохання про політичний притулок, 2009 рік



2009 РОКУ ДОПОМОГА ЄС НА РОЗВИТОК
СТАНОВИЛА 49 МЛРД ЄВРО. Це складає 0,42%
сукупного ВВП Союзу. Цифра вражає, проте
мета є ще амбітнішою — згідно з поперед#
німи планами, до 2010 року Євросоюз мав
би виділяти на розвиток 0,56% свого ВВП, а
до 2015#го — 0,7%. Отже, має місце певне
відставання від графіка. Водночас Євросоюз
залишається найщедрішим глобальним спон#
сором розвитку, забезпечуючи понад поло#
вину всієї світової допомоги.

Комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пі#
балґс заявив:

— Європа має залишатися головним і
найнадійнішим лідером у боротьбі з бідніс#
тю. Ми повинні дотримуватися своїх обіця#
нок щодо збільшення обсягів допомоги та її
якості з метою зменшити бідність на плане#
ті наполовину до 2015 року. Запропонований
Єврокомісією План дій показує, як ми може#
мо тримати лідерство, працюючи з розвине#
ними країнами задля повернення у наміче#
ний раніше графік досягнення Цілей розвит#

ку тисячоліття. Вони все ще є реальними за
умови фінансової підтримки та політичної
волі країн#членів ЄС.

Президент Європейської Комісії Жозе Ма#
нуел Баррозу також закликав ЄС підтверди#
ти свої зобов’язання щодо Цілей розвитку
тисячоліття.

— 2010#й є Європейським роком бороть#
би з бідністю і соціальним відчуженням. Але
важливо пам’ятати, що виклики бідності не
зупиняються на кордонах ЄС, — сказав він. 

Метою запропонованого Європейською Ко#
місією Плану дій є збільшення рівня допомо#
ги на розвиток, підвищення її ефективності та
спрямованості на країни й сфери, які найбіль#
ше цього потребують. Документ містить 12
пунктів. Передбачено зокрема, що держави#чле#
ни складатимуть свої національні плани дій
для досягнення індивідуальних цілей. Перші з
них мають бути готові до вересня цього року,
коли відбудеться саміт ООН з Цілей розвитку
тисячоліття. Ефективність допомоги ЄС плану#
ється збільшити завдяки кращій координації між

національними програмами — за розрахунка#
ми Єврокомісії, такий підхід дозволятиме еко#
номити від 3 до 6 млрд євро щорічно. 
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АНДРIС ПІБАЛҐС ВIДВIДАВ ГАЇТI Комiсар ЄС з питань розвитку
Андрiс Пібалґс вiдвiдав у квiтнi Гаїтi. Там вiн пiдписав п’ять угод на реалiзацiю фiнансованих
Єврокомiсiєю проектiв з реконструкцiї та розвитку країни. Загальна їх сума — 640 млн євро. 

ПРОЕКТИ БУДУТЬ СПРЯМОВАНI НА ВIДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРУК6
ТУРИ, ШКIЛ, ДОРIГ, РОЗВИТОК СОЦIАЛЬНОГО СЕКТОРУ.

— Євросоюз є найбільшим міжнародним донором для реконструкції
Гаїті, — заявив Андріс Пібалґс. — Мій візит до цієї країни має на меті
продемонструвати гаїтянам, що ЄС виконує свої обіцянки. Майбутнє кра#
їни перебуває в руках її громадян та уряду. Але я хочу, щоб вони знали:
Європа буде їм реальним партнером. Я дуже задоволений тим, як здій#
снюється координація між країнами#членами ЄС щодо допомоги Гаїті. Ми
змогли створити спільний план дій для реконструкції та розвитку країни.
Така координація буде підтримуватися в ЄС і, сподіваюся, на міжнарод#
ному рівні. Це єдиний спосіб зробити допомогу швидкою та ефективною.

На Гаїті Андріс Пібалґс також узяв участь у закладенні будівель#
ного майданчика під майбутній адміністративний квартал у столиці
Порт#о#Пренс, відкрив першу чергу реконструкції дороги між нею та
другим за величиною містом Кеп#Гаїтьєн, заклав символічний пер#
ший камінь у будівництво однієї зі шкіл та відвідав табори біженців.

Землетрус на Гаїті стався 12 січня 2010 року. Загинуло близько
230 тис. осіб, поранено близько 300 тисяч, понад мільйон залиши#
лося без домівок. Уряд країни представив План дій з національного
відновлення та розвитку. У ньому йдеться, що потреби держави на
наступні півтора року складають 3,9 млрд доларів США (2,87 млрд
євро). Загальний внесок ЄС має скласти 1,235 млрд євро.

ЄС ЗАКЛИКАЄ ДО АКТИВНIШОЇ РЕАЛIЗАЦIЇ 
ЦIЛЕЙ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛIТТЯ Європейська Комiсiя схвалила
у квiтнi План дiй Євросоюзу для пришвидшення прогресу у досягненнi Цiлей розвитку тисячолiття.

Цілі розвитку тисячоліття були затвер#
джені на Саміті тисячоліття у 2000 році. Ни#
ні участь у їх реалізації беруть понад 190
держав#членів ООН і понад 20 міжнарод#
них організацій.

Цілей вісім. Це — ліквідація абсолют#
ної бідності та голоду; забезпечення загаль#
ної початкової освіти; сприяння ґендерній
рівності та розширенню прав жінок; ско#
рочення дитячої смертності; покращення
охорони материнського здоров’я; бороть#
ба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими хворо#
бами; забезпечення екологічної стабіль#
ності; формування міжнародного партнерс#
тва з метою розвитку.

У рамках кожної з цих цілей виписано
конкретні завдання, досягти яких плану#
ється до 2015 року.

Тут буде новий адміністративний квартал. Андріс Пібалґс (третій зліва) бере
учать у закладенні будмайданчика.
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— Європейська культурна та творча ін#
дустрія не лише є суттєвою для культурного
розмаїття на нашому континенті, вона також
одна з найдинамічніших економічних секто#
рів, — зауважила Комісар ЄС з питань осві#
ти, культури, багатомовності та молоді Анд#
рулла Вассіліу. — Ця сфера відіграє важли#
ву роль у виведенні Європи з кризи. 

Сектор культурної та творчої індустрії вклю#
чає в себе театральне й візуальне мистец#
тво, кіно, культурну спадщину, радіо та те#
лебачення, книговидання, відеоігри, нові ме#
діа, архітектуру, дизайн та рекламу. Він на#
дає якісні робочі місця 5 мільйонам людей
в ЄС і формує 2,6% сукупного ВВП Союзу
— більше, ніж багато виробничих секторів.
Культурні та творчі інновації також зроста#

ють швидше, ніж більшість інших секторів
економіки.

Цифрові технології та глобалізація від#
кривають цьому сектору нові можливості,
особливо для малого бізнесу. Але він дуже
часто постає перед перешкодами в реаліза#
ції свого потенціалу. Отже, розпочаті Євроко#
місією громадські консультації заохочують
усі зацікавлені сторони подумати над тим, як
полегшити доступ до кредитів малому бізне#
су та мікропідприємствам, єдиним активом
яких є креативність, як активізувати іннова#
ції та експериментування, чим може допо#
могти Європейський Союз.

Громадські консультації триватимуть три
місяці. Їхні результати будуть використані при
підготовці відповідного законодавства ЄС.

БРЮССЕЛЬ ВИДIЛЯЄ СТИПЕНДIЇ 
НА МАГIСТЕРСЬКI КУРСИ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТУДIЙ Випускники вищих навчальних закладiв з країн6сусiдiв Європейського 
Союзу та Росiї матимуть змогу отримати стипендiї для навчання на магiстерських курсах 
в унiверситетах країн6членiв ЄС. 

ропейському Союзі», «Історія європейської інтеграції» чи міждисцип#
лінарні Європейські студії. Єврокомісія створить відповідну базу. 

Після цього випускники вищих навчальних закладів країн#сусідів
ЄС (Алжиру, Вірменії, Азербайджану, Бєларусі, Єгипту, Грузії, Ізраїлю,
Йорданії, Лівану, Лівії, Молдови, Марокко, Палестинської Автономії,
Росії, Сирії, Тунісу та України) можуть подати заявку на конкурс на
отримання стипендій для магістерських курсів у відібраних універси#
тетах ЄС. Ті оберуть кращих серед аплікантів та подадуть до Європей#
ської Комісії заявки із попереднім списком студентів. Єврокомісія обе#
ре кращі пропозиції та надасть гранти відповідно вищим навчальним
закладам і студентам.

Метою проекту є покращити знання стипендіатів про функціону#
вання Європейського Союзу та євроінтеграцію загалом. Його загаль#
ний бюджет становить 960 тис. євро. Максимально можливий розмір
стипендії — 24 тисячі на навчальний рік. 

Більше інформації про проект можна отримати за інтернет#адре#
сою на сайті Генерального директорату Єврокомісії з питань освіти та
культури — http://ec.europa.eu/education/calls/doc2244_en.htm.

База даних університетів ЄС, для навчання в яких можна отрима#
ти стипендію, буде доступна за адресою http://ec.europa.eu/education/
eis_masters/published_courses.

ЄВРОКОМIСIЯ ХОЧЕ ДОПОМОГТИ КУЛЬТУРНIЙ 
ТА КРЕАТИВНIЙ IНДУСТРIЇ Європейська Комiсiя розпочала
громадськi консультацiї щодо повного використання потенцiалу європейської культурної 
та творчої iндустрiї. Базою для дискусiї стала розмiщена в Інтернетi Зелена книга. 

Комісар ЄС з питань освіти, культури, 
багатомовності та молоді Андрулла Вассіліу.

ЦЕ ПIЛОТНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОКОМIСIЇ. Спочатку в червні будуть відібра#
ні вищі навчальні заклади ЄС, які пропонують магістерські курси з
європейських студій — «Право Європейського Союзу», «Економіка
Європейського Союзу», «Політика», «Управління та врядування в Єв#
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ПРОСИМО ВIДПОВIСТИ НА ЗАПИТАННЯ НАШОЇ АНКЕТИ
Шановні читачі!
Для нас дуже важливою є ваша думка

про зміст журналу «Євробюлетень». Буде#
мо вдячні, якщо ви витратите кілька хви#
лин і відповісте на поставлені в анкеті за#
питання. 

1. Розкажіть про себе 

Вік

До 25
25 — 35
36 — 49
50 — 65
65 і більше

Стать

Ч 
Ж

Рід занять 

держслужбовець
студент
викладач
фахівець
керівник середньої ланки
топ#менеджер
інше (вкажіть)_________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. Як ви використовуєте отриману з жур-
налу інформацію, чим вона вам корисна? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

3. Зміст 

Що для вас у журналі...

Найцікавіше і чому?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Нецікаве і чому?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Про що б ви хотіли прочитати в най�
ближчих номерах _____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4. Стиль видання

Що вам подобається в стилі оформлення
журналу? ____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Що вам не подобається в стилі оформлен#
ня журналу? _________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

5. Ви б хотіли отримувати журнал в
електронному чи друкованому вигляді?
____________________________________

6. Ваші пропозиції щодо збільшення чи-
тацької аудиторії «Євробюлетеня» _______
____________________________________
____________________________________
____________________________________

7. Інші ваші коментарі і пропозиції щодо
змісту видання _______________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ваші відповіді просимо надсилати за
адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська,
7, корп. 2, ТОВ «Видавництво «Консультант»
з позначкою «Євробюлетень» або на елек#
тронну пошту subscript@consultant.kiev.ua.

Щиро вдячні за співробітництво!
Редакція

— Чимало з цих журналістів працюють
у тяжких умова, — говорить Європейський
Комісар у справах розвитку Андріс Пібалґс.
— Однак світло, яке вони проливають на
реалії своїх країн, є ключовим для громад#
ського усвідомлення важливості політики
розвитку.

Конкурс проводитиметься у співпраці з
організацією «Репортери без кордонів» та з
Всесвітньою асоціацією газет. Участь у ньо#
му можуть брати журналісти з усього світу,
що працюють на телебаченні, радіо, у друко#
ваних медіа та інтернет#виданнях. 2009 року
участь у конкурсі взяли понад тисячу осіб із
130 країн світу.

Подавати свої роботи можна через до
сайт Премії імені Лоренцо Наталі — http://www.
nataliprize2010.eu до 31 серпня 2010 року.
Переможців буде оголошено у грудні, на спе#
ціальній церемонії в Брюсселі.

Призовий фонд конкурсу — 60 000 євро.
Його розподілять поміж 17 переможцями у
таких секціях: Африка, Європа, Арабський світ/
Близький схід, Азія та Латинська Америка/
Карибський басейн.

Лоренцо Наталі (1922–1990) був Комісаром
ЄС, згодом Віце#президентом Європейської Ко#
місії (1976–1989), займався політикою ЄС у
сфері розвитку. Премію його імені було зас#
новано 1992 року.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРЕМIЇ ІМЕНІ ЛОРЕНЦО 
НАТАЛI З нагоди Всесвiтнього дня свободи преси Європейська Комiсiя офiцiйно оголосила
про цьогорiчний конкурс Премiї iменi Лоренцо Наталi. Його мета — вiдзначити найкращих
журналiстiв з рiзних країн свiту, що висвітлюють питання розвитку, демократiї та прав людини.
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У ВЕРЕСНI ДЛЯ 28 УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТIВ
РОЗПОЧНЕТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНО ЦIКАВИЙ ЕТАП
ЇХНЬОГО ЖИТТЯ — ВОНИ ЇДУТЬ НАВЧАТИСЯ
В УНIВЕРСИТЕТАХ ЄС У РАМКАХ ПРОГРАМИ
ЕРАЗМУС6МУНДУС. «ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ» ПОПРО6
СИВ ТРЬОХ IЗ НИХ РОЗПОВIСТИ, ЧОМУ ВО6
НИ ВИРIШИЛИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ЕРАЗМУС6
МУНДУС, ЧИМ САМЕ ПРИВАБЛЮЄ ЇХ НАВ6
ЧАННЯ В ЄС, ЧИ НЕ IСНУЄ ПОБОЮВАНЬ ЩО6
ДО МОВНИХ ТА ПОБУТОВИХ ТРУДНОЩIВ, ЯК
ВОНИ ПЛАНУЮТЬ ВИКОРИСТАТИ НАБУТI В
ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНIВЕРСИТЕТАХ ЗНАННЯ ПIС6
ЛЯ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ.

АННА БАБАРИКА ЗАКIНЧИЛА ТОРIК 
НАЦIОНАЛЬНИЙ АВIАЦIЙНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ЗА СПЕЦIАЛЬНIСТЮ «КОМП’ЮТЕРНI
НАУКИ». У РАМКАХ ЕРАЗМУС6МУНДУС 
НАВЧАТИМЕТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
«КОМП’ЮТЕРНА СИМУЛЯЦIЯ ДЛЯ НАУКИ 
ТА IНЖЕНЕРIЇ» У БЕРЛIНI ТА СТОКГОЛЬМI. 

З самого початку була просто ідея про#
довження навчання за кордоном. У процесі по#
шуку інформації в Інтернеті з’ясувалося, що
насправді можливостей отримання стипендії
на навчання для українців не так вже й бага#
то, особливо для технічних спеціальностей. То#
му програма Еразмус#Мундус була чи не єди#
на, в якій я могла спробувати свої сили. Прог#
раму «Комп’ютерна симуляція для науки та
інженерії» обрала тому, що цей напрямок за#
раз є передовим і найбільш затребуваним у
програмуванні та інформаційних технологіях.

А також тому, що вважаю — програмування
не має бути сферою суто чоловічою.

Навчання в ЄС приваблює мене тим, що
розвиток науки, передових технологій та роз#
робок там проходить в основному при вищих
навчальних закладах, існує тісна взаємодія
між студентством та роботодавцями. Тому ус#
пішний старт кар’єри можливий відразу після
закінчення вузу. Я очікую на високу якість ос#
віти в ЄС у цілому та викладання зокрема.
Буду навчатись у двох різних країнах, отже,
матиму можливість краще зрозуміти культури
різних народів. Упевнена, що це дасть мені якіс#
ніше розуміння шляхів вирішення наявних проб#
лем в Україні, і набутий мною досвід буде ко#
рисним не тільки для мене особисто.

Мовних труднощів я не побоююся, адже
мовою навчання в моєму рідному Національ#
ному авіаційному університеті була англійська,
вона ж є і мовою навчання на моїй програ#
мі. Крім цього, раніше я вивчала німецьку
мову, отже, матиму нагоду вдосконалити її
під час першого року навчання у Берліні. Іс#
нують певні побоювання щодо побутових труд#
нощів. За великим рахунком, життя там до#
ведеться починати з чистого аркуша і без
підтримки рідних та близьких. Це буде своє#
рідний тест на зрілість та незалежність. Але
всі побоювання й переживання нівелюються,
коли розумієш, який неймовірний та цікавий
досвід чекає на мене там.

Після повернення в Україну я б хотіла
продовжувати займатися програмуванням. Для
мене особливо цікавими є зараз сфери прог#
рамування звукових та відеоефектів, сумі#
щеної реальності в медицині. Маю надію,
що програма, за якою я навчатимусь в ЄС,
дасть мені не тільки ґрунтовні знання, але й
величезний поштовх для самовдосконален#
ня та заряд упевненості й енергії для роз#
витку цих передових напрямків у програму#
ванні тут, в Україні. Не виключаю і наукову
діяльність у цій сфері.

ОЛЕНА ВАЖИНСЬКА НАВЧАЄТЬСЯ НИНI 
НА 4 КУРСI НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
iм. ШЕВЧЕНКА ЗА СПЕЦIАЛЬНIСТЮ 
«КЛАСИЧНI ТА ЗАХIДНОЄВРОПЕЙСЬКI
МОВИ ТА ЛIТЕРАТУРА». У РАМКАХ 
ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС6МУНДУС
НАСТУПНОГО РОКУ ВОНА НАВЧАТИМЕТЬСЯ
В УНIВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦIЇ, ІТАЛIЇ ТА ГРЕЦIЇ.
— Існує безліч причин взяти участь у

програмі Еразмус#Мундус. Це й прагнення

вдосконалити мовні навички, занурившись у
мовне середовище та постійно спілкуючись
з носіями мови. Не менш важливим є піз#
нання стилю життя та особливостей культу#
ри країни — так можна сповна ознайомити#
ся зі специфікою певного регіону або про#
вінції. Особисто для мене програма Еразмус#
Мундус — це унікальна можливість порівня#
ти освітні методи та подивитися на дослід#
жувані мною теми з іншого боку. 

Уперше я зацікавилася можливістю учас#
ті в програмі торік, однак на той момент
термін подачі документів сплив. Цього ж ро#
ку, коли було оголошено початок відбору на
програму CLE (Cultures Litteraire Europeen —
Європейські літературні культури), я одразу
ж заповнила аплікаційну форму та надіслала
всі необхідні документи. Однією з причин учас#
ті саме в програмі CLE є те, що матиму змо#
гу вивчати мови в діахронічному аспекті. А
саме — досліджувати особливості розвитку
латинської мови у французьку та італійську
й давньогрецької мови в новогрецьку на прик#
ладі літературних творів.

Загалом, навчання в ЄС вабить розмаїт#
тям можливостей та спеціально розроблених
програм, які задовольняють будь#які потреби

НОВI МОЖЛИВОСТI ДЛЯ НАВЧАННЯ,
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ МОВ
Стипендiати Еразмус6Мундус розповiдають про свої очiкування вiд участi у програмi.



та враховують інтереси, рівень знань й спе#
цифіку профілюючих предметів. Безпосеред#
ньо програма CLE привабила мене тим, що
до консорціуму університетів входять вищі
освітні заклади країн, мову яких я наразі
вивчаю. Окрім вдосконалення мовних нави#
чок, у мене буде можливість вивчити культу#
ри кожної з них «зсередини». 

Очікую, що участь у програмі Еразмус#Мун#
дус дозволить мені розвинути та вдоскона#
лити не тільки професійні навички, а й пев#
ні персональні якості, що навчання за кор#
доном позитивно вплине на мій розвиток як
особистості, а спілкування з людьми інших
національностей розширить світогляд. Однак
з найбільшим захопленням я чекаю на мож#
ливість скористатися джерелами інформації,
літературними творами та науковими праця#
ми, які недоступні в Україні. Сподіваюся, що
поєднання вищезгаданих факторів з профе#
сійним підходом висококваліфікованих вик#
ладачів зроблять перебування стипендіатів
Еразмус#Мундус в ЄС незабутнім та безцін#
ним досвідом. 

Чи побоююсь якихось мовних чи побуто#
вих труднощів під час навчання в Європі? Зви#
чайно, острах перед невідомим завжди є.
Тому немає нічого дивного, що зараз почи#
наєш ставити собі безліч запитань, відповіді
на які зможеш отримати лише тоді, коли
потрапиш в реальну ситуацію. Насамперед
це подолання мовного бар’єру — цей про#
цес неможливо передбачити, адже одній лю#
дині достатньо одного#двох тижнів, щоб пов#
ністю асимілюватися в новому середовищі й
вільно спілкуватися з носіями мови, а іншій
потрібно принаймні місяць. Це ж стосується
й культурного шоку. Адже одна справа —
подорожувати й перебувати за кордоном як
турист, а інша — жити в новій країні рік
або два. Але я вважаю, що подібні трудно#
щі лише допоможуть учасникам програми роз#
винути свої комунікативні навички у процесі
пристосування до незнайомого середовища.
Загалом, будь#які труднощі — чи то побуто#
ві, чи мовні — можна подолати. Найголов#
ніше — не боятися невідомого й бути мо#
рально готовою та налаштованою на новий
життєвий досвід.

Мені хотілося б, щоб мої знання та на#
вички були корисними у процесі євроінтег#
рації України та при налагодженні зв’язків
між нею та членами ЄС. Наразі важко прог#
нозувати, якими будуть у майбутньому мої
посада та місце роботи. Але можу з упев#
неністю сказати, що використовуватиму на#
буті мовні навички, безцінний життєвий дос#
від та знання особливостей культури Фран#
ції, Італії та Греції. Після повернення в Укра#
їну мені хотілося б продовжити досліджен#
ня європейських культур і використати це при
написанні дисертації.

ЮЛIЯ РУЩЕНКО НАВЧАЄТЬСЯ 
НА СОЦIОЛОГIЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТI 
ХАРКIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО 
УНIВЕРСИТЕТУ iм. КАРАЗIНА 
ЗА СПЕЦIАЛЬНIСТЮ «СОЦIОЛОГIЯ». 
ЦЬОГО РОКУ ОТРИМУЄ ДИПЛОМ 
МАГIСТРА. В РАМКАХ ЕРАЗМУС6МУНДУС
НАВЧАТИМЕТЬСЯ ПIВТОРА РОКИ 
ЗА ПРОГРАМОЮ «ЄВРОКУЛЬТУРА» 
В УНIВЕРСИТЕТАХ ЧЕХIЇ ТА ІСПАНIЇ.

Цікаво, що вперше про програму Еразмус#
Мундус я дізналася не з якихось семінарів чи
рекламних публікацій, а з фільму «L’auberge
ispagnole», що в російськомовному прокаті ві#
домий як «Іспанка». Він розповідає про при#
годи групи іноземних студентів (француза,
англійки, іспанки, німця тощо), що опиняють#
ся в Барселоні з нагоди участі в програмі
Еразмус і мешкають під одним дахом... Тоді я
не була впевнена, чи можна також громадя#
нам України брати участь у програмі на по#
дібних засадах. Водночас мала мрію отрима#
ти ступінь магістра саме в Іспанії, починаючи
з першого курсу університету серйозно вив#
чала іспанську мову. Почала збирати необхід#
ну інформацію, знаходила умови участі в прог#
рамі в Інтернеті, читала інтерв’ю з її випус#
книками... Після подачі заявки на отримання
стипендії Еразмус#Мундус мені здавалося, що
це майже неможливо для українки. Але в лю#
тому прийшло повідомлення, що мені її да#
ють. Якщо відверто, досі не можу в це пові#
рити, бо навчання в Європі було моєю мрією
з першого курсу... Отже, мрії здійснюються! 

Чому саме ЄС? Насамперед, мене надзви#
чайно цікавить європейська культура. Я дуже
багато читала європейської літератури, вив#
чала європейські мови, але жодного разу не
мала нагоди працювати там чи навчатися.
Саме інтересом до європейської культури обу#
мовлений вибір магістерської програми, в
якій я братиму участь — «Єврокультура». У
соціологічно#політологічному дискурсі наразі є

дуже популярною тема обговорення європей#
ської ідентичності. З яких факторів вона скла#
дається, які механізми її формування, як во#
на проявляється на національному та міжна#
ціональному рівнях? Це питання, на які було
б цікаво знайти відповіді, пересуваючись у
європросторі. Окрім отримання ступеня ма#
гістра та здобуття нових знань із соціогу#
манітарних дисциплін, навчання в ЄС приваб#
лює мене можливістю знайомства з наукови#
ми підходами, що домінують в Європі, євро#
пейськими дослідженнями та європейськими
публікаціями, до яких студенти в Україні не ма#
ють доступу. Окрім цього, матиму чудову
можливість розширити межі свого професій#
ного та особистого досвіду, налагодити між#
народні контакти, подорожуючи і знайомля#
чись з такими ж студентами з різних країн.

Ані мовні, ані побутові труднощі під час
навчання в ЄС мене не лякають. По#перше,
я вже маю досвід життя та роботи в чужій
країні — навчалася і працювала в США. То#
му приблизно уявляю собі, що означає са#
мій, без сторонньої допомоги організовувати
власний побут, знімати квартиру, планувати
бюджет тощо. Я володію шістьма європей#
ськими мовами, і під час вибору програми
магістратури Еразмус країни майбутнього нав#
чання були так само важливими, як спеці#
альність і тема. Досвід моїх подорожей свід#
чить про те, що соціально#психологічна, а
тим більше соціокультурна адаптація можли#
ва тільки за умови більш#менш вільного во#
лодіння мовою нового середовища. Отже,
обрала саме Іспанію (оскільки іспанською
мовою володію доволі добре, працювала на#
віть перекладачем) і Чехію — бо чеська ду#
же схожа на українську і, думаю, за декіль#
ка місяців зможу її більш#менш опанувати. 

Більше, ніж мовні чи побутові труднощі,
мене хвилює власне процес мого майбут#
нього навчання. Поки що не зовсім уявляю,
як саме освітній процес налагоджений в єв#
ропейському університеті. Які вимоги викла#
дачі висувають до навчання, до публікацій і
до магістерської роботи? Які методи мають
використовуватися під час самостійного дос#
лідження? Як організовується професійна
практика? Оці моменти викликають, скажімо
так, певні хвилювання й тривогу. 

Після повернення я би хотіла захистити ди#
сертацію та отримати докторський ступінь. Ду#
же хотілось би працювати в якійсь міжнарод#
ній організації, враховуючи мої знання мов та
великий інтерес до міжкультурної комунікації.
Сподіваюся, зміна напрямку навчання та інтер#
дисциплінарність програми моєї майбутньої ма#
гістратури дозволить мені точно визначитися з
бажаннями та цілями. Але у будь#якому разі я
впевнена, що навчання в ЄС є безцінним дос#
відом, який допоможе мені сформуватися не
тільки як фахівцю, але й як людині. 

М о л о д і ж н и й  м а й д а н ч и к
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Читайте в наступному номері: Наступний номер «Євробюлетеня» буде присвячений проведенню Днів Європи в Україні. Цього року центрами святкування
стануть Херсон і Маріуполь. На фото:  торік Дні Європи пройшли у Тернополі (зверху) і Кривому Розі (знизу).



«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 

Сфери діяльності Євросоюзу

Енергетика
Енергетичні питання були одним із ключових факторів
європейської інтеграції. Власне, шлях до ЄС було розпочато 
зі створення 1951 року Європейського об'єднання вугілля та сталі.

Однак у подальшому питання енергетики не стали одним 
із інтегруючих стрижнів Євросоюзу. Цій галузі не було присвячено
окремих систем документів, ухвалених в його рамках. Політика 
у сфері енергетики вважалася прерогативою національних урядів,
у ЄС не існувало єдиної енергетичної стратегії. 

Такий стан справ почав мінятися лише останніми роками. 
Разом із посиленням інтеграційних процесів у ЄС триває
активізація зусиль із розробки та реалізації єдиної енергетичної
політики як усередині Союзу, так і у відносинах з третіми країнами
та міжнародними організаціями.

Найважливішими для енергетичного сектору ЄС є нині досягнення
загальної конкурентоспроможності, зближення законодавств
країн-членів з метою забезпечення функціонування внутрішнього
енергетичного ринку Союзу, розвиток транс'європейських
енергетичних інфраструктур, зменшення залежності ЄС 
від імпорту енергоносіїв, географічна диверсифікація поставок,
забезпечення їх безпеки та стабільності, запровадження
енергозберігаючих технологій та зниження енергомісткості
промвиробництва, розвиток альтернативної енергетики.

Сонячні панелі та вітротурбіни: 
типова картина для датського острова Самсое.
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У березні минулого року в Брюсселі відбулася
конференція ЄС–Україна з питань модернізації

української газотранспортної системи.

Комісар ЄС з питань енергетики
Гюнтер Еттингер.

1951 рік, підписання Паризької угоди, якою було створено Європейське
об'єднання вугілля та сталі. Зліва направо: міністри закордонних справ
Бельгії — Поль ван Зеєланд, Люксембурга — Жозеф Бех, Італії — Карло
Сфорза, Франції — Робер Шуман, канцлер Німеччини — Конрад Аденауер 
і глава МЗС Нідерландів — Дірк Стіккер.

Липень 2009 року, 
підписано угоду щодо
спорудження газопроводу
Набукко. Через нього 
до ЄС має надходити
середньоазійське та
близькосхідне паливо.
Майбутній газогін 
є важливим для
диверсифікації постачань
енергоносіїв 
до Євросоюзу.


