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Ã олова Представництва Європейської Комiсiї в Українi, Бiлорусi i Молдовi Норбер Жустен та ки�

ївський мiський голова Олександр Омельченко домовилися, що 15 травня в столиці України

вдруге вiдбудеться День Європи, і обговорили питання органiзацiї свята. З урахуванням досвiду

першого Дня Європи у Києві 17 травня 2003 року цьогорічне святкування пройде на бiльш висо�

кому рiвнi. Норбер Жустен нагадав, що День Європи в Києвi проводитиметься через два тижнi

пiсля розширення ЄС, яке станеться 1 травня. Тому цей захiд, за його словами, вiдбуватиметься «в

контекстi розширення ЄС». «Нам дуже важливо показати, що ми раді бачити Україну серед нових

сусідів, і що в нас є можливостi для спiвробiтництва, навiть якщо Україна не є членом ЄС», –

підкреслив він. Голова Представництва також зазначив, що ЄК цього року має намір провести днi

Європи на бiльш високому рiвнi, ніж торік. За його словами, цього року, окрім традицiйного спо�

рудження європейського мiстечка, всі країни – члени ЄС зможуть окремо представити себе.

О.Омельченко пообіцяв, що Головне управлiння культури міськдержадміністрації пiдготує зi сво�

го боку план святкових заходiв, а київська міська влада візьме участь у фiнансуваннi свята.

Про свято запитуйте: press@delukr.cec.eu.int

15 òðàâíÿ 2004 ðîêó
â Êèºâi âäðóãå
âiäáóäåòüñÿ Äåíü ªâðîïè

Êè¿â, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 17 òðàâíÿ 2003 ðîêó
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головне

Âiä iìåíi ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó Iðëàí-
äiÿ, ÿêà ãîëîâóº ñüîãîäí³ â ªâðîñîþçi,
âèñòóïèëà ³ç çàÿâîþ ó çâ�ÿçêó ç ãîëîñó-
âàííÿì 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ Óêðà¿íè ó ïåðøîìó ÷èòàííi çà-
êîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çìií äî Êîí-
ñòèòóöi¿ Óêðà¿íè. Òåêñò çàÿâè 30 ñi÷íÿ
ðîçïîâñþäèëî ïîñîëüñòâî Íiäåðëàíäiâ
â Óêðà¿íi (ó Êèºâi íåìàº ïîñîëüñòâà Ið-
ëàíäi¿, à îáîâ�ÿçêè iðëàíäñüêîãî ïîñëà
â Óêðà¿íi âèêîíóº çà ñóìiñíèöòâîì ãëà-
âà äèïïðåäñòàâíèöòâà öiº¿ êðà¿íè â
×åõi¿).  

У контексті президентських виборів в Ук�

раїні, що наближаються, Європейський Союз

висловлює глибоку стурбованість щодо по�

дій, які відбулися 24 грудня 2003 в ук�

раїнському парламенті (Верховній Раді) у

зв’язку з голосуванням у першому читанні

поправок до Конституції. Визнаючи суверен�

не право України змінювати її інституційний

устрій згідно до процедур, що закладені в

Конституції, Європейський Союз стурбова�

ний тим, що в теперішніх політичних умовах

пропозиції щодо конституційних змін будуть

мати несприятливий вплив на довіру та впев�

неність виборців щодо представницької де�

мократії в Україні, особливо в рік виборів. Ле�

гітимність конституційних змін має бути зу�

мовлена щирою підтримкою суспільства за�

ради цієї цілі. Європейський Союз, який праг�

не розвивати відносини з Україною, пильно

спостерігатиме за розвитком подій, що пов’я�

зані з цим питанням, під час наступної (п’ятої

сесії) Верховної Ради. 

Як було зазначено під час саміту ЄС�Ук�

раїна в Ялті 7 жовтня 2003, Європейський Со�

юз переконаний у важливості того, щоб пре�

зидентські вибори були дійсно вільними, че�

сними і прозорими. У цьому зв’язку Євро�

пейський Союз вважає, що будь�які дебати

стосовно конституційних змін, що мають на

меті змінити процедуру виборів Президента,

мають проводитися окремо від виборів. Єв�

ропейський Союз закликає Україну позитив�

но відреагувати на пропозицію Європейської

комісії За Демократію через Закон (Венеціан�

ської Комісії) продовжити співробітництва з

питань конституційної реформи. Європейсь�

кий Союз уважно спостерігатиме за умовами,

в яких проходитиме президентська виборча

кампанія, і за тим, як відбуватимуться самі ви�

бори. 

Країни, що приєднуються до ЄС: Кіпр,

Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія,

Литва, Мальта, Польща, Словацька Республіка,

Словенія; країни – кандидати на приєднання

до ЄС: Болгарія, Румунія; країни в процесі

стабілізації та асоційованого членства і по�

тенційні кандидати: Албанія, Боснія і Герцего�

вина, Хорватія, Сербія і Чорногорія; країни

Європейської Асоціації Вільної Торгівлі: Іс�

ландія, Ліхтенштейн, Норвегія; країни Євро�

пейської Економічної Спільноти приєдну�

ються до цієї заяви.

Çàÿâà ãîëîâóþ÷îãî â³ä ³ìåí³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
ùîäî ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíèõ çì³í â Óêðà¿í³

Країнами, що найбільше під�

тримують ідею Конституції

(більше 80 відсотків населення),

виявилися Бельгія, Німеччина,

Греція, Іспанія, Франція, Ірлан�

дія, Італія, Люксембург, Порту�

галія, Кіпр, Угорщина, Литва та

Словенія. Лише у Швеції та Спо�

лученому Королівстві за під�

тримку Конституції ЄС вислови�

лися менше 60 відсотків гро�

мадськості – 58 та 51 відсоток

відповідно. 

Опитування проводилося не�

вдовзі після невдалих за підсум�

ками переговорів під час Міжуря�

дової конференції в грудні. Біль�

ша частина громадськості вва�

жає, що їхня країна повинна бути

готовою до поступок для ухва�

лення Конституції. В середньому

62 відсотки громадян 25 країн

вважають так, тоді як проти на�

дання поступок виступає 28 від�

сотків. Словенія – єдина країна,

де негативне ставлення до посту�

пок перевищує підтримку мож�

ливості їх надання. 

Дві третини громадян країн

Євросоюзу вважають, що роботу

інституцій ЄС може бути забло�

ковано за відсутності Консти�

туції, а більшість погоджується з

концепцією «багатошвидкісної

Європи», яка передбачає різну

інтенсивність інтеграції різних

країн. Фактично, 59 відсотків ба�

жають, щоб країни�члени, найбі�

льше зацікавлені в поглибленні

співробітництва, здійснювали

цей процес, не чекаючи інших. 

Підтримка цієї концепції, в се�

редньому, вища в країнах, які на�

бувають членства, ніж у те�

перішніх державах�членах. Про�

тивниками «багатошвидкісної

Європи» є 32 відсотки населення,

включаючи порівняно низькі по�

казники в Іспанії й усіх країнах�

кандидатах та порівняно вели�

кою кількістю противників цієї

ідеї в Нідерландах (46 відсотків).

Результати опитування підтверд�

жують думку більшості громадян

про їх недостатню поінформо�

ваність про проект Конституції,

лише чверть теперішніх та май�

бутніх громадян Європейського

Союзу вважають, що вони добре

поінформовані. Респондентів бу�

ло дезінформовано переважно

двома неправильними тверджен�

нями про зміст Конституції, зок�

рема, стосовно прямих виборів

Головуючого Ради ЄС та створен�

ня Європейських збройних сил.

У кожному випадку близько 40

відсотків респондентів заявили

про правдивість цього тверджен�

ня, тоді як інші 40 відсотків опи�

таних вважають це твердження

хибним. Більшість людей отри�

мують інформацію переважно з

національних телевізійних кана�

лів та радіостанцій (близько 65

відсотків). 43 відсотки більше

схиляються до пресових пові�

домлень.

Çðîñòàº ï³äòðèìêà Êîíñòèòóö³¿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí 25 êðà¿í ðîçøèðåíî¿ ªâðîïè,
áëèçüêî 77 â³äñîòê³â, ïîãîäæóþòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ óõâàëåí-
íÿ ªâðîïåéñüêî¿ êîíñòèòóö³¿. Òàê³ äàí³ ì³ñòèòü «ªâðîáàðî-
ìåòð» � îïèòóâàííÿ, ùî ïðîâîäèëîñÿ ç 14 ïî 23 ñ³÷íÿ. Îñ-
òàííº îïèòóâàííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ç ÷àñó ïðîâåäåííÿ ïîïåðåä-
íüîãî îïèòóâàííÿ âîñåíè 2003 ðîêó ï³äòðèìêà çðîñëà. Òîä³
íà êîðèñòü Êîíñòèòóö³¿ âèñëîâëþâàëèñÿ ëèøå 67 â³äñîòê³â
ãðîìàäÿí.

Дані опитування

«Євробарометр»,

що проводилося 14 – 23 січня

2004 року

Громадяни ЄС підтримують неохідність ухвалення європейської Конституції
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Ï ерший раунд консультацiй України i Євро�

пейського Союзу з питання про розробку

єдиного тексту Плану дiй «Україна – Євросо�

юз» у контекстi полiтики ЄС  «Сусiдство»

пройшов 27 сiчня у Києвi, в українському

МЗС.  Це першi конкретнi переговори за цим

Планом. Делегацiю Єврокомiсiї очолював

Хьюго Мінгареллі – Голова Директорату зов�

нішніх відносин із Східною Європою. 

До складу делегації увійшли 10 представ�

ників з різних служб Європейської Комісії, зо�

крема – директоратiв ЄК з питань зовнiшньої

полiтики, з питань розширення ЄС, а також

члени спецiальної робочої групи, яка

вiдповiдає за iмплементацiю концепцiї  «Роз�

ширена Європа». Українську делегацію на пе�

реговорах очолював перший заступник міні�

стра закордонних справ України з питань

європейської інтеграції Олександр Чалий. Ук�

раїна є однiєю з перших країн, з якими ЄС роз�

робляє План дiй «Сусiдство». План дiй «Ук�

раїна – ЄС» спиратиметься на угоду про парт�

нерство й спiвробiтництво i окреслюватиме

спiльнi цiлi i низку особливих заходiв. Його

мета – бути iнструментом полiтики для по�

дальшого змiцнення вiдносин Україна – ЄС у

рамках європейської полiтики  «Сусiдство». 

Ранiше українська сторона вже передала

Європейському Союзу свiй варiант докумен�

та, i пiд час консультацій представники ЄС

виклали своє бачення майбутнього плану,

термiн реалiзацiї якого розрахований на

кiлька рокiв. Однак українська сторона хотiла

б скоротити цей термiн до двох рокiв, і Євро�

пейський Союз готовий розглядати мож�

ливiсть такого скорочення. ЄС ще не ухвалив

остаточного рiшення з цього питання. Доку�

мент не  передбачатиме асоцiйованого член�

ства України в ЄС. За пiдсумками перших

консультацiй з пiдготовки плану дiй сторони

домовилися, що наприкiнцi лютого – на по�

чатку березня цього року Україна i Євро�

пейський союз продовжать переговори з ви�

роблення Плану дiй «Україна – ЄС» 

План дiй покликаний забезпечити подаль�

ше поглиблення спiвробiтництва Україна –

ЄС у галузi поглиблення полiтичного дiалогу,

включаючи подальший розвиток в Українi

демократiї i прав людини, розвитку еконо�

мiчних реформ, гармонiзацiї українського

законодавства вiдповiдно до норм ЄС.  Також

план дiй передбачатиме поглиблення двосто�

роннього спiвробiтництва у правовiй галузi,

лiбералiзацiю вiзового режиму, пiдписання

угод про реадмiсiю, свободу пересування лю�

дей i капiталiв, розвиток транспортної галузi

i комунiкацiй, розвиток мiжособистiсного

спiлкування, включаючи надання для України

доступу до програм ЄС, зокрема,  у галузi

освiти. Планується, що в документi будуть за�

кладенi конкретнi заходи щодо спiвробiт�

ництва Україна�ЄС у найближчi 2�3 роки. Пiд�

сумковий звiт за переговорами планується

пiдготувати до середини травня.

Ïðîéøîâ ïåðøèé ðàóíä êîíñóëüòàöi¿
çà Ïëàíîì äié «Óêðà¿íà � ªâðîïåéñüêèé Ñîþç»

Ð ечник комісара ЄС з питань зовнішньої по�

літики Дiєго де Охеда заявив, що хоча

Брюссель i прагне розробити план у найб�

лижчi кiлька мiсяцiв, дата його прийняття не є

найважливiшим чинником. «Танго танцюють

удвох. Вiд полiтичної волi української влади

це також залежить. Ми представили свої про�

позицiї, якi полягають у тому, що План дiй бу�

де прийнятий цiєї весни. Чи буде це у квiтнi, у

травнi, чи навiть пiзнiше? Нам потрiбнi зо�

бов’язання вiд української сторони, що вона

рiвною мiрою залучена до пiдписання Плану

дiй. Звичайно, це тiльки початок процесу,

потiм план треба буде виконувати. Отже, для

нас не так важливо, чи пiдпишемо ми цей до�

кумент у квiтнi або в липнi. Питання в змiстi

Плану дiй, у тому, що обидвi сторони з ним

погоджуються i зобов’язуються впроваджува�

ти змiни на користь українського народу, ук�

раїнського суспiльства, а також для подальшої

iнтеграцiї України в європейський єдиний ри�

нок», – сказав Д. де Охеда. За його словами,

Європейська Комiсiя усвiдомлює, що пробле�

ми в Українi, у тому числi економiчнi, немож�

ливо вирiшити за один день. Тому Брюссель

готовий допомогти Києву, у тому числi i ма�

терiально: «План дiй спрямований на те, щоб

українська влада змогла разом з нами дiйти

згоди за низкою питань. Йдеться про зо�

бов’язання влади України провести змiни до

кращого в певний вiдрiзок часу. Це ми будемо

пiдтримувати не тiльки полiтично, а й фiнан�

сово», – сказав речник.  

Ä ругий раунд консультацiй Ук�

раїна – Європейський союз з

розробки тексту спiльного Плану

дiй, планується провести мiж 20 i

26 лютого, а третiй вiдбудеться 8�

10 березня, – повiдомив глава

представництва України при ЄС

Роман Шпек. 

«Ми повиннi будемо тодi все

це i завершити», – заявив Р.Шпек.

Вiн зазначив, що документ, що

готується, є одним з чотирьох

документiв, якi планується пред�

ставити на майбутньому в травнi

засiданнi Ради глав МЗС Євро�

пейського Союзу.  «Першим до�

кументом буде стратегiя зi спiв�

працi в рамках  «Розширеної Єв�

ропи», другим – документ по

країнi, в якому буде дана оцiнка

рiвня спiвробiтництва на сьо�

годнi, i лише третiй – План дiй з

ЄС», – сказав Р.Шпек.  У рамках

пiдготовки тексту документа

створенi три робочi групи: пер�

ша – з питань спiвробiтництва у

галузi полiтики, безпеки, юстицiї

i внутрiшнiх справ, друга – з пи�

тань торгово�економiчного спiв�

робiтництва i зона вiльної тор�

гiвлi, третя – галузева група з пи�

тань спiвробiтництва у галузi

транспорту, енергетики, i, мож�

ливо, спiльних космiчних про�

ектiв. Коментуючи перспективи

надання Українi статусу країни з

ринковою економiкою, Р.Шпек

повiдомив, що це питання  роз�

глядатиметься пiд час майбутньої

в лютому поїздки до Брюсселя

мiнiстра економiки i з питань

європейської iнтеграцiї України

Миколи Деркача.  

Представник України при ЄС

також повiдомив, що на першому

раунді консультацiй питання про

можливiсть надання Українi  ста�

тусу асоцiйованого члена не по�

рушувалося. «Європейська Комi�

сiя сьогоднi не має мандата вiд

країн – учасниць ЄС на обгово�

рення можливостi пiдписання

угоди про асоцiацiю з Україною»,

– сказав Р.Шпек.  «Як говорив

Єврокомiсар Гюнтер Ферхойген

у серединi сiчня в Страсбурзi, на

зустрiчi з мiнiстром закордонних

справ України Костянтином Гри�

щенком, ЄС знає про те, що Ук�

раїна хотiла б вивести вiдносини

з Європейським Союзом на iн�

ший рiвень. I в травнi вiн iнфор�

мує країни – учасницi органiзацiї

про те, що Україна, крiм iншого,

порушує питання про пiдписан�

ня угоди про асоцiацiю», – сказав

вiн, додавши:  «Там вже почуємо

їх вiдповiдь».

Ïîñîë Óêðà¿íè ïðè ªâðîïåéñüêîìó ñîþç³ ïðîãíîçóº çàâåðøåííÿ 
îáãîâîðåííÿ Ïëàíó äié «Óêðà¿íà � ªÑ» ó áåðåçí³

Â ªÑ ââàæàþòü, 
ùî äàòà ïðèéíÿòòÿ
Ïëàíó äié «Óêðà¿íà � ªÑ»
íå º íàéâàæëèâ³øèì
÷èííèêîì
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єс в україні

ª вропейська Комісія запрошує до надання пропозицій за програмою малих проектів

EuropeAid (колишня Tacic) з прикордонного співробітництва. Ця програма підтримує

малі проекти із співробітництва між місцевими та регіональними органами на кордонах

Росії, Бєларусі, України та Молдови з ЄС та країнами�кандидатами. Пріоритети програми –

адміністративна реформа, місцевий економічний розвиток, соціальний сектор, проблеми

довкілля та енергетики. Загальна індикативна сума, що виділяється на цю програму складає

9,2 млн. євро. У рамках програми працюють два механізми: Механізм малих проектів (гран�

ти складають до 300 тис. євро) та Механізм мікропроектів (гранти до 50 тис. євро). Місцеві

та регіональні організації, що розташовані у відповідних прикордонних регіонах та їх філії

можуть подавати заявки.

Кінцевий строк надання пропозицій за програмою малих проектів – 2 квітня 2004 ро�

ку. Для програми мікропроектів кінцевий строк відсутній.

Детальніша інформація: anje.schubert@cec.eu.int чи за тел. (044) 462 00 10

Ïðîãðàìà ìàëèõ ïðîåêò³â EuropeAid
ç ïðèêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà

Ç агальна мета проекту (презентація відбула�

ся 29 січня у Мiнiстерствi охорони здо�

ров’я України) – сприяння розвитку ефектив�

ного і дієвого фінансування та управління у

сфері охорони здоров’я в Україні. Проект має

чотири конкретних цілі: 

1) модифікацію структури МОЗ з метою

забезпечення передумов для створення На�

ціонального Фонду медичного страхування; 

2) розробку двох регіональних пілотних

проектів з метою напрацювання ефективної

та дієвої національної «передової практики» з

усіх необхідних компонентів для запровад�

ження медичного страхування в Україні; 

3) розробку та впровадження комплекс�

ної, життєздатної підготовки спеціалістів у

галузі управління та фінансування системи

охорони здоров’я для адміністративних

кадрів різних рівнів у сфері охорони здо�

ров’я, керівників закладів охорони здоров’я

та експертів ФМС; 

4) проведення інформаційних кампаній з

підвищення рівня обізнаності громадськості

та оцінка їхнього впливу. 

Проект сприятиме МОЗ у зміцненні юри�

дичної бази, конкретно – «Закону про медич�

не страхування», що зараз обговорюється, а

також розвиватиме стратегічні та бізнес�пла�

ни для майбутньої організації системи ме�

дичного страхування. Робота в пілотних про�

ектах, створених у регіонах, які ще визнача�

тимуться, дозволить розвинути та перевірити

ключові компоненти системи медичного

страхування, особливо процес укладання

контракту між надавачами медичних послуг

та їх покупцями, пакети гарантованих медич�

них послуг, а також фінансові та адміністра�

тивні процедури в організаціях охорони здо�

ров’я. 

Координатор проектiв охорони здоров’я i

соцiальної галузi Європейського Союзу Аня

Нiцше зазначила, що Європейська комiсiя за�

цiкавлена в наближеннi України до європей�

ських стандартiв у сферi охорони здоров’я, і

цей проект є лише фрагментом допомоги

Європейської Комiсiї, однак вiн дуже важли�

вий, оскiльки без удосконалення управлiння i

фiнансування неможливе реформування ук�

раїнської охорони здоров’я. 

Для успішного впровадження проекту

важливим є розуміння і підтримка населен�

ням запропонованих реформ, тому перед�

бачені добре продумані інформаційні кам�

панії.

Схема обов’язкового медичного страху�

вання, заснована на внесках, менш сприятли�

ва для політичних маніпуляцій, ніж система

бюджетного фінансування, і дозволяє точні�

ше розраховувати рівень надходжень. Однак

її введення – тривалий і динамічний процес,

бо переорієнтовує систему охорони здоров’я

з такої, що переважно спрямована на потре�

би лікарень, на таку, що опікується проблема�

ми укріплення здоров’я, профілактики та

первинного лікування. Останнє входить до

спектру інтересів діючого проекту ЄС «Про�

філактика та первинне лікування».

Проект «Фінансування та управління у

сфері охорони здоров’я» розвивають міжна�

родні та українські експерти. 

Керівництво здійснює міжнародний кон�

сорціум GVG/CII/EPOS. Тривалість проекту –

2,5 роки, бюджет – 4 млн. євро. 

Óêðà¿íà çìîæå îòðèìàòè â ªÑ
íåîáõiäíi çíàííÿ i äîïîìîãó
â ïèòàííÿõ ïiäâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñòi ôóíêöiîíóâàííÿ ñôåðè
îõîðîíè çäîðîâ�ÿ, îñêiëüêè
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ñàìå öÿ
ñîöiàëüíî âàæëèâà ãàëóçü
çàëèøàëàñÿ ïîçà ðèíêîâèìè
ïåðåòâîðåííÿìè, ÿêi ùîäíÿ
íàáèðàþòü îáåðòiâ â Óêðà¿í³.

Тимур ПЕДЧЕНКО,
перший заступник мiнiстра охорони
здоров’я iз зв’язкiв з Верховною Радою

цитата

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ðîçïî÷àâ íîâèé ïðîåêò 
«Ô³íàíñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ»

конкурси/гранти
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У РАМКАХ проекту Європейського Союзу

«Розвиток громадянського суспільства в

Києві та обраних регіонах України» 4 лю+

того 2004 року у Сумах відкрито Обласний

Центр соціального партнерства. 

У церемонії відкриття взяли участь: Вален+

тина Довженко, міністр України у справах

сім’ї та молоді; Микола Соколов, перший за+

ступник голови Сумської обласної дер+

жавної адміністрації; Ольга Сергієнко, пер+

ший заступник директора Державного цен+

тру соціальних служб для молоді; Володи+

мир Михайловский, перший заступник

міського голови; Лариса Тихенко, началь+

ник управління у справах сім`ї та молоді

Сумської облдержадміністрації; Крістіане

Ляйзер, директор проекту «Розвиток грома+

дянського суспільства в Києві та обраних

регіонах України»; представники 19

соціально орієнтованих громадських ор+

ганізацій Сумської області. 

Проект «Розвиток громадянського суспіль+

ства в Києві та обраних регіонах України» є

частиною програми технічної допомоги

EuropeAid (колишня Tacic) для Делегації

Європейської Комісії в Україні, Молдові та

Білорусі. 

РОЗПОЧАВСЯ третій етап Програми підго+

товки менеджерів EuropeАid (колишня

Тacic) (Managers’ Training Programme, MTP).

До кінця 2005 року більш ніж 970 менед+

жерів з Росії, України (200 менеджерів),

Узбекистану, Азербайджану, Білорусі, Мон+

голії, Казахстану та Киргизстану зможуть

взяти участь у програмі MTP та підвищити

свою кваліфікацію завдяки семінарам та

стажуванню у Західній Європі. Головне за+

вдання MTP – підвищення ефективності

менеджменту українських компаній на ос+

нові покращення кваліфікації менеджерів і

сприяння економічній співпраці українсь+

ких учасників з бізнес+партнерами в Євро+

пейському Союзі.

Додаткова інформація: 
www.tacis�mtp.org

НIМЕЦЬКI пiдприємства iнвестували 2003

року $18 млн. в економiку Львiвської об+

ластi, що становить майже чверть вiд за+

гальної кiлькостi iноземних iнвестицiй у

регiонi. Торiк була почата реалiзацiя

найбiльшого iнвестицiйного проекту – за+

пуск заводу фiрми «Леонi» бiля райцентру

Стрий. Інтерес нiмецьких бiзнесменiв до

Львiвської областi весь час зростає, і неза+

баром у Львовi буде вiдкрито представ+

ництво Бюро делегата нiмецької еко+

номiки.

трьома реченнями

ª вропейський Союз оголошує конкурс на надання грантiв за проектом EuropeAid

(колишня Tacic) «Пiдтримка громадянського суспiльства i мiсцевих iнiцiатив в Українi».

Українськi партнери зможуть скористатися грантами на загальну суму 3 млн. євро. Основ�

на мета програми – сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевих ініціатив,

підтримка їх розвитку через співробітництво з партнерами із Європейського Союзу або

країн, де реалізується програма Фаре. Прiоритети програми – адмiнiстративна реформа,

мiсцевий економiчний розвиток, соцiальнi реформи. 

Кожний грант за згаданою програмою може скласти вiд 100 тис. євро до 200 тис. євро,

з внеском Європейського Союзу до загального бюджету проекту до 80%. Подавати свої про�

позицiї до 14 квiтня 2004 року запрошуються неурядовi органiзацiї, мiсцевi або регiональнi

органи, неприбутковi професiйнi органiзацiї.

Детальніша інформація: anje.schubert@cec.eu.int чи за тел: (044) 462 00 10

ªÑ îãîëîøóº ïðîåêò «Ï³äòðèìêà ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà òà ì³ñöåâèõ ³í³ö³àòèâ â Óêðà¿í³»

Ó рамках проекту «Профілактика та бороть�

ба з туберкульозом у Києві, Україна», що

фінансується Європейським Союзом, 4 люто�

го був проведений семінар, на якому пред�

ставників національних та муніципальних

служб охорони здоров’я, управлінців і пред�

ставників неурядових організацій ознайоми�

ли з основними пріоритетами і формами

майбутньої інформаційної кампанії по тубер�

кульозу. 

Після розпаду Радянського Союзу тубер�

кульоз став головною проблемою охорони

здоров’я у країнах, що входили до його скла�

ду. Також у цій частині світу збільшується

кількість форм туберкульозу, резистентних

до ТБ препаратів. В усьому світі епідемія ту�

беркульозу значно підживлюється пандемією

ВІЛ. З 1991 року в Україні щорічно кількість

виявлених нових випадків більш ніж подвою�

ється. Це викликано різними причинами, го�

ловною з яких, здається, є те, що система бо�

ротьби з туберкульозом, яка функціонувала

за часів Радянського Союзу, стала менш ефек�

тивною та неможливою в сучасних соціаль�

них і економічних умовах. В результаті ви�

никла потреба у новій стратегії боротьби з

хворобою. 

Метою проекту «Профілактика та бороть�

ба з туберкульозом у Києві, Україна» є запро�

вадження такої нової стратегії в столиці Ук�

раїни. За основу взято рекомендовану Все�

світньою організацією охорони здоров’я

стратегію DOTS. У тісній співпраці Міністер�

ства охорони здоров’я, Київського міського

центрального протитуберкульозного дис�

пансеру та групи консультантів з Королівства

Нідерланди було розроблено адаптовану до

ситуації в Україні DOTS стратегію. Її найваж�

ливішими компонентами є:

– сприяти діагностуванню туберкульозу

лабораторними методами;

– залучити служби загальномедичної ме�

режі до діагностики та лікування тубер�

кульозу;

– сприяти амбулаторному лікуванню ту�

беркульозу;

– розвинути усвідомлення проблеми ту�

беркульозу серед громадськості.

Інформаційна кампанія проводитиметься

з такими пріоритетами:

– адресована громадськості а також цільо�

вим специфічним групам з підвищеним

ризиком туберкульозу;

– неурядові організації та представники

груп ризику активно залучатимуться до

розробки та проведення кампанії;

– інформація включатиме нові форми лі�

кування туберкульозу, що стали доступ�

ними за останнє десятиліття і гаранту�

ють високий рівень виліковності у

більшості випадків. Ці нові методи та�

кож дозволяють проводити амбулатор�

не лікування для більшості пацієнтів на

етапах продовження лікування.

Інформаційна кампанія також включати�

ме елемент забезпечення підтримки з метою

стимулювання прихильності пацієнтів до

лікування.

²íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ ïî òóáåðêóëüîçó äëÿ êèÿí

конкурси/гранти
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єс в україні

Ï роект «Первинні та профілактичні заходи

охорони здоров’я України, Києва та ряду

областей», що фінансується Європейським

Союзом у рамках програми EuropeAid

(колишня Tacic), 21 – 22 січня 2004 р. провів

чергову конференцію у Комсомольську. 

Місто відоме сьогодні як лідер з реформу�

вання системи охорони здоров’я та широко�

го залучення громадськості до поліпшення

якості медичних послуг. Партнерами проекту

Європейського Союзу у підготовці і прове�

денні конференції стали управління охорони

здоров’я Комсомольської міської ради та

центр «Медіна»�АСІМЕД Асоціації «Сімейна

медицина» м. Комсомольська. У конференції,

окрім медичних працівників, взяли участь

представники влади, громадських ор�

ганізацій та засобів масової інформації з

пілотних регіонів (до реалізації проекту залу�

чаються 5 амбулаторій сімейної медицини у

Хмельницькому, 12 сільських амбулаторій в

Сакському районі, АР Крим – вони будуть ре�

організовані в амбулаторії сімейного типу, та

13 сімейних амбулаторій у Михайлівському

районі, Запорізької області).

Тема конференції – модель первинної ме�

дико�санітарної допомоги (ПМСД) та шляхи

її впровадження у пілотних регіонах, присто�

сування цієї моделі до чинного законодавст�

ва України та її фінансове обґрунтування. Мо�

дель впроваджується для переорієнтації з ме�

дичної допомоги (вторинної) на профілак�

тичну (первинну), зміцнення інтегрованості

та керованості медичного обслуговування,

стимулювання лікарів загальної практики

(сімейних лікарів) з метою надання якісні�

ших послуг та поліпшення діяльності пер�

винної допомоги. 

Складова рекомендованої моделі – систе�

ма забезпечення якості ПМСД, що включає

доступну і своєчасну допомогу, ефективне

використання ресурсів, задоволення потреб

пацієнта, результативність лікування. Показ�

никами такої результативності мають бути

зміна стану здоров’я (пацієнта, громади в

цілому), отримання ними знань про медичну

допомогу, зміни в поведінці і способі життя

пацієнтів та їх родин, і, звісно, задоволеність

медичними послугами.

Зараз у рамках проекту проводиться опи�

тування населення у пілотних регіонах, аби

з’ясувати рівень знань про сімейну медицину

та шляхи поліпшення первинної медико�

санітарної допомоги, що дасть змогу якнайе�

фективніше використати можливості проек�

ту у впровадженні моделі сімейної медицини.

Для кращого інформування населення та

привернення уваги до теми сімейної медици�

ни випущено кишенькові календарики та ви�

готовлено рекламний ролик, який транслю�

ватиметься на центральних і регіональних

телеканалах України. У роботі – випуск

інших інформаційних матеріалів. Створено

також рубрику «Сімейна медицина» на Інтер�

нет�порталі www.svitua.com, матеріали якої

розсилатимуться понад 500 адресатам, серед

яких центральні і місцеві урядові структури,

міжнародні й українські громадські ор�

ганізації, а також ЗМІ, більшість з яких

регіональні. Журналісти можуть безкоштов�

но використовувати усі факти з матеріалів

рубрики або повністю передруковувати самі

матеріали, надсилати свої власні інформації,

відгуки чи побажання.

Ïðîåêò «Ïåðâèíí³ òà ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè îõîðîíè çäîðîâ�ÿ Óêðà¿íè, 
Êèºâà òà ðÿäó îáëàñòåé» � êîíôåðåíö³ÿ ó Êîìñîìîëüñüêó

Ïðîåêò «Ïðîô³ëàêòè÷í³ òà ïåðâèíí³ çàõîäè
îõîðîíè çäîðîâ�ÿ Óêðà¿íè, Êèºâà òà ðÿäó îá-
ëàñòåé» ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó â æîâòí³ 2002
ðîêó, ðîçðàõîâàíèé íà 36 ì³ñÿö³â. Ïðîåêò
ô³íàíñóºòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. Âèêî-
íàâåöü ïðîåêòó � í³ìåöüêèé êîíñîðö³óì Ñ²²
ÃÐÓÏ/ÅÏÎÑ. Ìåòà ïðîåêòó � ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³, åôåêòèâíîñò³ òà äîñòóïíîñò³ ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äëÿ íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè. Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò � ðîç-
ðîáêà ìîäåë³ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
äëÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ âïðîâàäæåííÿ íà íàö³î-
íàëüíîìó ð³âí³.
Ç ãðóäíÿ 2003 ðîêó ïðîåêò î÷îëþº Ð³÷àðä
Ñòàéëñ. Äîêòîð Ñòàéëñ ïðàöþâàâ ñ³ìåéíèì
ë³êàðåì òà î÷îëþâàâ àìáóëàòîð³þ ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿, ÷èòàâ ëåêö³¿ ç óí³âåðñèòåòñüêî¿ ïðîãðà-
ìè. Â³í º ñòàðøèì åêçàìåíàòîðîì ó Êî-
ðîë³âñüêîìó êîëåäæ³ ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàê-

òèêè (ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìî-
ãè) ó Ëîíäîí³, à òàêîæ â³äïîâ³äàº çà ðîçâèòîê
ñòîñóíê³â ö³º¿ óñòàíîâè ç Óêðà¿íîþ. Êð³ì òîãî,
â³í º ðàäíèêîì ç ì³æíàðîäíèõ ïèòàíü ùîäî
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ó Êó-
âåéò³. 
Êîíñîðö³óì Ñ²² ÃÐÓÏ/ÅÏÎÑ º íåçàëåæíîþ
ì³æíàðîäíîþ êîíñàëòèíãîâîþ êîìïàí³ºþ,
ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà íàäàíí³ ïîñëóã ì³æ-
íàðîäíèì äîíîðñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, íàö³î-
íàëüíèì ³ ì³ñöåâèì óðÿäîâèì ñòðóêòóðàì òà
ïðèâàòíîìó ñåêòîðó ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿
òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, à òàêîæ âèêîíóº ïðîåêòè,
ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ òà
Ñâ³òîâèì Áàíêîì, òîùî. Íà ðèíêó Óêðà¿íè
êîìïàí³ÿ óñï³øíî ïðàöþº ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
5 ðîê³â: íàäàº êîíñóëüòàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâó
îõîðîíè çäîðîâ�ÿ Óêðà¿íè, óñï³øíî âïðîâà-
äèëà ïðîåêò ªÑ ó ôàðìàöåâòè÷í³é ïðîìèñ-
ëîâîñò³.д

о
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ЄВРОПЕЙСЬКА Комісія затвердила виплату

третього внеску у розмірі 18 млн. євро як

вклад Європейського Союзу за 2003 рік у

Чорнобильський фонд «Укриття», що управ+

ляється Європейським Банком Реконструкції

та Розвитку (2001 року внесок становив 40

млн. євро, 2002 року – 20 млн. євро). Фонд

був створений наприкінці 1997 року, щоб

перетворити нинішній саркофаг над

четвертим реактором Чорнобильської АЕС в

безпечну та екологічно стабільну систему, і

на другій Конференції донорів з питань

Чорнобиля, що відбулася в Берліні в липні

2000 року, ЄС зобов’язався виділити EUR100

млн. фонду «Укриття», виплачуючи всю суму

чотирма внесками впродовж 2001 – 2004

років. На сьогодні ЄБРР повідомило всіх

спонсорів, що через непередбачені раніше

складні обставини виконання проекту «Ук+

риття» затримується (через що, зокрема,

збільшується загальний кошторис і немож+

ливо буде завершити будівництво у 2007

році), і Банк незабаром очікує на інфор+

мацію щодо більш точних розрахунків до+

даткового бюджету та строків затримки ви+

конання проекту.

Додаткова інформація: 
http://europa.eu.int/comm/external_rela�
tions/nuclear_safety/intro/index.htm

1 СIЧНЯ 2004 року набрав чинності Закон

України «Про соціальні послуги», котрий

визначає основні організаційні та правові

засади, види та форми надання соціальних

послуг, основні терміни соціальної роботи,

засади професійної діяльності у сфері на+

дання соціальних послуг. Згідно з цим зако+

ном в Україні ухвалено ряд підзаконних ак+

тів, зокрема: постанова Кабінету Міністрів

«Про надання платних соціальних послуг»,

«Про волонтерську діяльність у сфері на+

дання соціальних послуг», очікується ухва+

лення документу, що регулюватиме ліцензу+

вання надання соціальних послуг. Наразі в

Україні активно обговорюють положення

цього закону та підзаконних актів, і проект

ЄС «Розвиток громадянського суспільства у

Києві та обраних регіонах України» сформує

загальні рекомендації покращення норма+

тивної бази, що існує у цій сфері.

трьома реченнями

×èì ö³êàâà Óêðà¿íà äëÿ ªâðîïè?
Óêðà¿íà ìàº äîáðèé ð³âåíü îñâ³òè,
º äîñèòü âåëèêèé ïðîìèñëîâèé
ïîòåíö³àë. ² ÿêùî á Óêðà¿íà
óâ³éøëà äî ªÑ, çíèêëà á
íåáåçïåêà â³äòâîðåííÿ íà ñõîä³
ªâðîïè ³ìïåð³¿, ÿêà á ãîñòðî
êîíêóðóâàëà ÷è íàâ³òü
êîíôë³êòóâàëà ç ªÑ. Öÿ ³ìïåð³ÿ
íå â ³íòåðåñàõ ªÑ. Çáëèæåííÿ

Óêðà¿íè ç ªÑ, ïåâíà ôîðìà àñîö³àö³¿ áóëî á ïåâíîþ ôîðìîþ
çàáåçïå÷åííÿ á³ëüøî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ó ªâðîï³.

Богдан ГАВРИЛИШИН, член Римського клубуц
и

та
та

Ó липні 2003 року проект Європейського

Союзу з реструктуризації підприємств

(ПРП) підписав контракти з 6�ма кон�

сорціумами українських консалтингових

компаній на проведення поглибленого

діагностичного аналізу 22 приватних під�

приємствах України. Консалтингові ком�

панії та їх партнери залучили понад 100

консультантів для виконання цієї роботи

під егідою БіарінгПойнт, однієї з найбіль�

ших консалтингових компаній у світі. Для

підприємств ця робота проводилася безко�

штовно.

Після успішного завершення діагности�

ки, ПРП, консалтингові компанії й усі 22

підприємства домовилися про впроваджен�

ня підпроектів, визначених впродовж етапу

діагностики. Впровадження підпроектів

призведе до реального покращання госпо�

дарської діяльності підприємств�партнерів,

що його можна оцінити за об’єктивними

показниками, такими як підвищення про�

дуктивності, покращання руху грошових

коштів, тощо. 

Під час впровадження підпроектів 80%

вартості послуг українських консультантів

сплачуватиметься за рахунок коштів, нада�

них Європейським Союзом. Решта 20%

сплачуватиметься підприємствами. Подаль�

ша участь усіх 22 підприємств на частково

платній основі є вагомим показником ус�

пішності Проекту на цей час, а також

свідченням бажання і готовності керівників

підприємства стимулювати реальні зміни.

Проект також проводить безкоштовні

тренінги для консультантів, керівників під�

приємств, державних службовців, викла�

дачів навчальних закладів та студентів. Те�

матика тренінгів охоплює принципи і

практику господарювання, що мають пер�

шочергове значення для успішної життє�

діяльності і розвитку підприємств в умовах

ринкової економіки. Навчальні заходи про�

водяться в 7�ми містах з різних регіонів Ук�

раїни. Тренінги з перших трьох тем – стра�

тегії, маркетингу і управлінського обліку –

було проведено минулого року загальним

обсягом близько 2 200 людино�навчальних

днів (що майже вдвічі перевищує початкові

цілі, визначені проектом). Ці тренінги ви�

соко оцінені цільовою аудиторією. 

Протягом наступного етапу навчальної

діяльності партнери проекту з числа ук�

раїнських консалтингових компаній пред�

ставлять 6 тренінгів, кожен з яких базувати�

меться на конкретному досвіді роботи кон�

салтингової компанії з підприємством�

клієнтом у рамках проекту. Проект запро�

шує всіх осіб, зацікавлених взяти участь в

тренінгах, подати заявку в режимі он�лайн

на веб�сайті проекту. 

Проект реструктуризації підприємств є

унікальним, оскільки він стимулює співпра�

цю між консалтинговими компаніями і

підприємствами, відтак сприяючи розвит�

кові і підвищенню ефективності підпри�

ємств Україні. В подальшому, Проект про�

водитиме кампанію з широкого розповсю�

дження результатів своєї діяльності, щоб

продемонструвати, чому і як професійні

консультанти можуть покращити госпо�

дарську діяльність підприємств. 

Проект реструктуризації підприємств є

відритим для всіх: зареєструвавшись у ре�

жимі он�лайн, зацікавлені особи зможуть

отримати CD�ROM з навчальними мате�

ріалами та іншу корисну інформацію.

Детальнішу інформацію 
про підприємства і консалтингові компанії,
які беруть участь у проекті, 
розміщено на веб�сайті ПРП: 
www.restructuringukraine.kiev.ua

Íîâèé åòàï ïðîåêòó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ:
âïðîâàäæåííÿ ï³äïðîåêò³â ï³ñëÿ ä³àãíîñòèêè
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Ó країна i Європейський Союз обговорили перспективнi напрями

розвитку спiвробiтництва в космiчнiй галузi пiд час спецiалiзова�

ного семiнару «Співробітництво ЄС та України в сфері дослідження

космосу», що вiдбувся 29 – 30 сiчня у Києвi.  Семiнар проводився за

спiльною iнiцiативою Європейської комiсiї (в межах 6�ої Рамкової

програми ЄС з досліджень і технологічного розвитку), Європейсько�

го космiчного агентства (ESA), Нацiонального космiчного агентства

України (НКАУ), а також Нацiональної академiї наук України (НАНУ).

Центральна тема семiнару – розширення спiвробiтництва партнерiв

у рамках проекту зi створення Спiльного монiторингу довкiлля i без�

пеки GMES (Global Monitoring of Environment Security), у сферi науко�

во�технiчних дослiджень, а також спiльна розробка i комерцiалiзацiя

космiчних технологiй.  Були представлені новітні українські техно�

логічні розробки і дослідження в сфері космосу. У роботi семiнару

взяли участь фахiвцi космiчних галузей Нiмеччини, Бельгiї, Францiї,

Швейцарiї, Польщi, РФ, а також посол України в Євросоюзi Роман

Шпек.  

Óêðà¿íà i ªÑ îáãîâîðèëè íàïðÿìè
ñïiâðîáiòíèöòâà â êîñìi÷íié ãàëóçi

Ï iд час семiнару «Співробітництво ЄС та Ук�

раїни в сфері дослідження космосу» керiвник

департаменту мiжнародного спiвробiтництва

Європейського космічного агентства (ЕSA)

Ларс Фрiден (Lars Freden) запропонував Українi

закрiпити договором плани розвитку ефектив�

ного спiвробiтництва з Європою в космiчнiй га�

лузi і назвав укладення такого рамкового дого�

вору «найкращим способом почати спiвробiт�

ництво». Як приклад вiн навiв досвiд партнерст�

ва ЕSА з РФ, що розвивається понад 10 рокiв на

основi оновленої в 2003 роцi договiрної бази.

Давши високу оцiнку дiяльностi України у кос�

мiчнiй галузi в перiод пiсля розпаду СРСР в умо�

вах переходу галузi на ринковi вiдносини, Л.

Фрiден особливо вiдзначив проект Sea Launch

(комерцiйнi запуски супутникiв з морської

платформи в Тихому океанi за допомогою раке�

тоносiя Зенiт�3SL, розробленого i виробленого

в Українi), що «є конкурентом Аriane» (провiд�

ний європейський ракетоносiй).  Серед про�

ектiв, якi можуть лягти в основу спiвробiтництва

мiж Україною i Європою в космiчнiй галузi, гла�

ва департаменту ЕSA назвав європейський про�

ект Загального монiторингу довкiлля i безпеки

GMES (Global Monitoring of Environment

Security). За словами заступника начальника

космiчної полiтики Гендиректорату  «Дослiд�

ження» Єврокомiсiї Хартвiга Бiшоффа (Нartwig

Bischoff), Україна входить в сферу iнтересiв

GMES, i має хорошi можливостi розвитку спiв�

робiтництва в космiчних проектах, що фiнансу�

ються ЄС. Зазначивши, що сьогоднi ЄС перебу�

ває в початковiй стадiї партнерства з ЕSA i фор�

мування полiтики у космiчнiй галузi, серед клю�

чових передумов ефективного спiвробiтництва

вiн назвав активну взаємодiю європейських i ук�

раїнських компанiй, якi працюють в iнтересах

космiчної галузi. За інформацією заступника ге�

нерального директора Нацiонального космiч�

ного агентства України (НКАУ) Едуарда Кузнє�

цова, вже в першiй половинi року Україна зби�

рається подати заявку на оформлення рамкової

угоди про спiвробiтництво з ЕSA.

ªâðîïåéñüêå êîñìi÷íå àãåíòñòâî ïðîïîíóº Óêðà¿íi äîãîâ³ð

київ – брюссель

Íà ñüîãîäíi ïðè ñòðóêòóðàõ Êîìiòåòó ç ïèòàíü ñïiâðîáiòíèöòâà Óê-
ðà¿íà � ªÑ ñòâîðåíà ðîáî÷à ãðóïà ç äîñëiäæåííÿ êîñìîñó i âèêî-
ðèñòàííÿ êîñìi÷íîãî ïðîñòîðó â ìèðíèõ öiëÿõ.  Ó æîâòíi 2003 ðî-
êó â ßëòi ïiä ÷àñ ñàìiòó Óêðà¿íà � ªÑ ïàðòíåðè óõâàëèëè ñïiëüíó
çàÿâó ïðî ñïiâðîáiòíèöòâî â ãàëóçi ñóïóòíèêîâî¿ íàâiãàöi¿ â ðàìêàõ
ïðîåêòó ñòâîðåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ãëîáàëüíî¿ íàâiãàöiéíî¿ ñóïóòíè-
êîâî¿ ñèñòåìè EGNOS/Galileo.  Íèíi Óêðà¿íà ïðàãíå îòðèìàòè ñòà-
òóñ àñîöiéîâàíîãî ÷ëåíà ESA.  Äî ñêëàäó ESA âõîäÿòü Íiìå÷÷èíà,
Áåëüãiÿ, Ôðàíöiÿ, Øâåöiÿ, Øâåéöàðiÿ, Iðëàíäiÿ, Iòàëiÿ, Íiäåðëàí-
äè, Âåëèêîáðèòàíiÿ, Äàíiÿ, Iñïàíiÿ, Àâñòðiÿ, Íîðâåãiÿ, Ôiíëÿíäiÿ,
Ïîðòóãàëiÿ.  Íèíi Óêðà¿íà ðåàëiçîâóº òðåòþ (Íàöiîíàëüíó) êîñìi÷-
íó ïðîãðàìó íà 2003-2007 ðîêè.  Äî îñíîâíèõ çàâäàíü ïðîãðàìè
íàëåæàòü: ðîçâèòîê íàöiîíàëüíî¿ ñèñòåìè ñïîñòåðåæåííÿ Çåìëi
ç êîñìîñó â iíòåðåñàõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîòðåá ó ñîöiàëüíî-
åêîíîìi÷íié ãàëóçi, ó ãàëóçi áåçïåêè i îáîðîíè; ñòâîðåííÿ i ðîçâè-
òîê çàñîáiâ äîñòóïó â êîñìîñ äëÿ âèêîíàííÿ íàöiîíàëüíèõ i ìiæ-
íàðîäíèõ ïðîåêòiâ, ñïðèÿííÿ ïðèñóòíîñòi âiò÷èçíÿíèõ ðàêåòî-
íîñi¿â íà ñâiòîâîìó ðèíêó òðàíñïîðòíèõ êîñìi÷íèõ ïîñëóã. д
о

вi
д

к
а

Квітень 1999 року.
Українська ракета Дніпро+1
виводить на орбіту
британський супутник
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МIНIСТР закордонних справ Польщi

Влодзiмеж Цимошевич заявив, що рiшення

українського уряду про пряме (аверсне) ви+

користання нафтопроводу «Одеса+Броди»

дозволяє розпочати практичну реалiзацiю

проекту i вiдновити переговори про його

пiдтримку з боку ЄС. Міністр вважає, що те+

пер можна сподiватися на пiдтримку цього

проекту з боку європейських партнерiв у

контекстi необхiдностi гарантування євро+

пейської енергетичної безпеки. «Час перей+

ти до практичних дiй, i це також мотив, щоб

у черговий раз вiдновити розмову з Євро+

пейським Союзом про його конкретнішу

участь у цьому проектi», – підкреслив В.Ци+

мошевич.

НАПРИКIНЦI січня у Брюсселі відбулися

консультації з приводу процедури розши+

рення Угоди про партнерство і співробіт+

ництво між Україною і Європейським Сою+

зом на 10 нових держав, які вступають до ЄС

з 1 травня 2004 року. Сторони погодилися,

що вступ до ЄС нових держав та відповідне

наближення кордонів Європейського співто+

вариства до кордонів України докорінно

змінює обставини у відносинах між Украї+

ною та ЄС. Під час консультацій Україна та

Європейська Комісія домовилися про

спільні дії, аби подолати можливі небажані

наслідки розширення ЄС для відносин Ук+

раїни з Європейським Союзом та його нови+

ми країнами+членами.

НА ЗУСТРIЧI з міністром юстиції України

Олександром Лавриновичем посол Угорської

республіки в Україні Януш Тод заявив, що йо+

го країна готова сприяти Українi в процесах

євроiнтеграцiї. Це може бути як iнформацiйна

допомога, так i допомога на рiвнi обмiну екс+

пертами. Зокрема, посол повiдомив, що

угорський досвiд, пов’язаний з однiєю з най+

бiльш принципових умов отримання членства

в Європейському Союзi – адаптацiя нацiо+

нального законодавства до європейського,

може бути цiкавим для України.

ПОСОЛ Польщі в Українi Марек Зюлковський

переконаний, що майбутнiй вступ Польщi до

Європейського Союзу не матиме негативних

наслiдкiв для україно+польських вiдносин,

зокрема, у торгово+економiчнiй галузi. «Я ба+

чу лише позитивнi наслiдки», – сказав

М.Зюлковський 27 сiчня на прес+конференцiї

у Києвi, вiдзначивши при цьому, що митнi та+

рифи ЄС, якi Польща введе з 1 травня поточ+

ного року, у середньому, бiльш лiберальнi,

нiж польськi. «Як свiдчать дослiдження,

бiльшiсть митних тарифiв не змiняться вза+

галi, а бiльше 40% митних тарифiв знизять+

ся», – сказав посол. 

трьома реченнями

Ï ро це, зокрема, йшлося на 7�му засiданнi

постiйної україно �польської конференцiї з

питань європейської iнтеграцiї, яка вiдбулася 4

лютого у Варшавi пiд головуванням першого

заступника мiнiстра закордонних справ Ук�

раїни з питань євроiнтеграцiї Олександра Ча�

лого i заступника держсекретаря МЗС Польщi

Яна Трушчинського.  На засiданнi сторони

придiлили основну увагу обговоренню пер�

спектив розвитку україно�польського страте�

гiчного партнерства в контекстi майбутнього

вступу Польщi в ЄС.  Також обговорювалася

пiдготовка Плану дiй «Україна – ЄС» у рамках

концепцiї Євросоюзу «Розширена Європа –

сусiдство».  Польща знову заявила про свою

пiдтримку у визначеннi європейської перспек�

тиви України, зокрема, про можливiсть пiдпи�

сання європейської угоди про асоцiацiю мiж

Україною i Євросоюзом. За інформацією МЗС

України, польська сторона висловила го�

товнiсть сприяти тому, щоб ця перспектива

була вiдображена у Планi дiй «Україна�ЄС».

Сторони зазначили, що реалiзацiя iнiцiативи

ЄС «Розширена Європа – сусiдство» має вiдоб�

ражати стратегiчний характер вiдносин ЄС i

України, ураховуючи євроiнтеграцiйнi спря�

мування останньої.  Сторони вiтали також

проведення Року Польщi в Українi пiд гаслом

«Україна i Польща – разом в Європi» i вислови�

ли переконання, що це сприятиме зближенню

країн у соцiальнiй галузi, а також змiцнить ук�

раїно�польське спiвробiтництво в питаннях

євроiнтеграцiї.  Пiд час конференцiї польська

сторона висловила готовнiсть сприяти вступу

України до СОТ i створенню зони вiльної

торгiвлi Україна – ЄС, а також отриманню Ук�

раїною статусу країни з ринковою економi�

кою. Польща також висловила зацiкавленiсть у

змiнi механiзмiв надання ЄС технiчної допо�

моги Українi i висловила згоду сприяти адап�

тацiї цих механiзмiв до реальних потреб

сусiдства ЄС та України.  На конференцiї обго�

ворювалися i умови поїздок громадян двох

країн у контекстi майбутнього розширення

ЄС. Сторони домовилися розпочати дiалог

про збереження максимально лiберального

режиму взаємних поїздок громадян i пiсля

приєднання Польщi до Шенгенських угод. На�

ступне, 8�ме засiдання конференцiї вiдбудеть�

ся в 4�му кварталi 2004 року. 

Ïîëüùà ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ïàðòíåðñòâà 
Óêðà¿íè ç ªÑ ó ñôåði áåçïåêè

Â iце�прем’єр�міністр України Дмитро Табач�

ник на зустрiчi 28 сiчня з генеральним ди�

ректором Шведського iнституту Ерландом Риг�

нгбор’є, в рамках перебування української де�

легацiї на Стокгольмському мiжнародному

формi  «Запобiгання геноциду: загрози i вiдпо�

вiдальнiсть», запропонував регулярно проводи�

ти Днi української культури в Швецiї i Днi швед�

ської культури – в Українi.  Д. Табачник запро�

понував спiльними зусиллями Мiнiстерства

культури України i Шведського науково�культу�

рологiчного iнституту реалiзувати проект

«Шведи i пам’ятки шведської iсторiї та культури

в Українi», який мiг би стати частиною програ�

ми  «Україна: дiалог людей i культур».  Шведська

сторона пропозицiї пiдтримала. Д.Табачник i

Е.Рингбор’є погодилися всебiчно розвивати вже

iснуючi i створювати новi контакти мiж теат�

ральними колективами обох країн. Український

вiце�прем’єр запросив гендиректора шведсько�

го iнституту вiдвiдати Україну для обговорення

конкретних проектiв спiвробiтництва. Е.Ринг�

бор’є зазначив, що традицiйним прiоритетом

роботи iнституту є країни Центрально�Схiдної

Європи, проте,  в зв’язку з вступом бiльшостi

країн регiону до ЄС, вивiльняється значний об�

сяг коштiв, якi спрямовуватимуться на поглиб�

лення спiвробiтництва з Україною.  

Óêðà¿íà ïðîïîíóº ïðîâîäèòè Äíi øâåäñüêî¿ êóëüòóðè
â Óêðà¿í³ òà Äíi óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè  â Øâåöi¿

Ïîëüùà áóëà i áóäå ñïiêåðîì iíòåãðàöi¿ Óêðà¿íè
â ðàìêàõ ÍÀÒÎ i ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó... Íåìàº
ñóìíiâiâ, ùî íàø ãîëîñ íà êîðèñòü Óêðà¿íè çóñòðiíå
êðàùèé âiäãóê ñåðåä ïàðòíåðiâ, ÿêùî áiëüø ìiöíîþ
áóäå äåìîêðàòiÿ, i áiëüø ãëèáîêèìè � åêîíîìi÷íi
ðåôîðìè â öié äåðæàâi. Ïðîçàõiäíèé âèáið Êèºâà
ïîâèíåí ìàòè îäíîçíà÷íå ïiäòâåðäæåííÿ ôàêòàìè.

ßê ÷ëåí ªÑ, Ïîëüùà äiÿòèìå äëÿ ÿêíàéøâèäøîãî íàäàííÿ
Óêðà¿íi ÷iòêî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïåðñïåêòèâè � âêëþ÷íî ç ïîâíî-
ïðàâíèì ÷ëåíñòâîì ó ñòðóêòóðàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

Влодзiмеж ЦИМОШЕВИЧ, мiнiстр закордонних справ Польщiц
и

та
та
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Õàâ�ºð Ñîëàíà: 
ô³çèê-òåîðåòèê
³ Âåðõîâíèé Êîì³ñàð

Презентабельний та красно�

мовний, вдалий переговорник,

що, окрім рідної іспанської, дос�

конало володіє ще й англійською

та французською мовами, Хав’єр

Солана є однією з найвизначні�

ших політичних фігур сьогоден�

ної Іспанії, – стверджують автори

книги «Десять найвпливовіших

іспанців сучасності». Хоча вплив

Солани простягається, звичайно,

далеко за межі Іспанії.

Хав’єр Солана, як особис�

тість – постать доволі складна,

багатогранна, і охарактеризува�

ти його однозначно досить важ�

ко, навіть неможливо.

Кілька років тому авторові

цієї статті випала нагода взяти

велике ексклюзивне інтерв’ю у

Хав’єра Солани напередодні йо�

го чергового візиту в Україну, ко�

ли він ще перебував на посаді Ге�

нерального секретаря Північно�

Атлантичного Альянсу. Розмова

тривала близько години. Хав’єр

Солана виглядав щирим і давав

відповіді на всі питання, які ста�

вив український журналіст. Не

намагався плавно з’їхати з теми,

якщо питання виглядало не над�

то зручним і виграшним для

нього, як люблять робити багато

українських (і не лише українсь�

ких) політиків. Тим більше, не

могло бути й мови про те, щоб

Солана сказав: «На це питання я

відповідати не буду». Але й не

сказав нічого зайвого, непроду�

маного. Обличчя Генерального

секретаря було досить живим,

вираз його постійно змінювався,

свою мову він супроводжував до�

сить жвавою «латинською» жес�

тикуляцією. І водночас кожне

його слово було продуманим і

зваженим.  Манери Солани – де�

мократичні, він доброзичливий

та уважний до співрозмовника.

Але дехто з працівників Штаб�

квартири НАТО у Брюсселі зві�

рявся мені неофіційно, що з Со�

ланою працювати набагато важ�

че, аніж із попереднім Генераль�

ним секретарем: іспанський по�

літик більш вимогливий до своїх

підлеглих. Чітко ставлячи кож�

ному працівникові завдання, він

жорстко вимагає виконання

своїх вказівок. І ніколи нічого не

забуває. Відбутися від нього за�

гальними словами на кшталт:

«Ми працюємо над вирішенням

цього питання» – практично не�

можливо.

Солана має яскраво виражене

системне мислення. Мабуть, тут

дається взнаки його перша спеці�

альність – адже до того, як стати

професійним політиком, він зай�

мався теоретичною фізикою,

конкретніше – фізикою твердого

тіла, успішно захистив докторсь�

ку дисертацію і опублікував біль�

ше трьох десятків наукових

праць, які отримали високу оцін�

ку фізиків�теоретиків у багатьох

країнах світу.

Хав’єр Солана, на відміну від

переважної більшості нинішніх

керівників Європейського Союзу,

народився, виріс і сформувався

як особистість в умовах не демо�

кратичної держави, а авторитар�

ного, навіть з елементами то�

талітаризму, франкістського ре�

жиму. 1975 року, коли генералісі�

мус Франко помер і в Іспанії по�

чалася побудова демократичного

суспільства, заснованого на за�

гальнолюдських цінностях, Со�

лана вже перебував у віці Ісуса

Христа – йому було 33 роки. Але

ще за 11 років перед тим,

22�річним студентом, він вступив

до лав забороненої на той час Іс�

панської Соціалістичної Робітни�

чої партії. Паралельно з навчан�

ням та науковою кар’єрою Сола�

на активно займався підпільною

політичною діяльністю і досить

швидко перетворився на помітну

постать серед іспанських полі�

тиків лівоцентристського спря�

мування. 

Він став депутатом першого

демократично обраного іспансь�

кого парламенту в 1977 році і ра�

Íàçâà íèí³øíüî¿ ïîñàäè Õàâ�ºðà Ñîëàíà ùå äîñ³ çâó÷èòü äëÿ
óêðà¿íñüêîãî âóõà íåçâè÷íî � Âåðõîâíèé (à äåõòî ïèøå «Âè-
ùèé» ÷è  «Íàéâèùèé») ïðåäñòàâíèê ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ç
ïèòàíü ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè òà ïîë³òèêè áåçïåêè. ²
ïîñàäó òó áóëî ñòâîðåíî íà÷å ñïåö³àëüíî äëÿ íüîãî � ñàìå
âîñåíè 1999 ðîêó äîá³ãàâ ê³íöÿ ÷îòèðèð³÷íèé òåðì³í éîãî ïå-
ðåáóâàííÿ â ðîë³ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÍÀÒÎ. Îäíî÷àñíî
çàïðîâîäæåííÿ ô³ãóðè Âåðõîâíîãî ïðåäñòàâíèêà çíàìåíó-
âàëî ñîáîþ íîâèé åòàï ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Íà-
ðåøò³ ñòàþòü ðåàëüí³ñòþ ñëîâà «ñï³ëüíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà»,
ÿê³ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòèð³÷ áóòè òàáó äëÿ íàâ³òü íàéá³ëüø
ïîñë³äîâíèõ ³íòåãðàòîð³â � àáè íå çàç³õàòè íà «ñâÿùåííó êî-
ðîâó» íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ íå ïîñèëèòè ñóïåðå÷íîñò³
ì³æ êðà¿íàìè ªâðîñîþçó. ² äóæå ñèìâîë³÷íî, ùî ïåðøèì êî-
îðäèíàòîðîì � äîñòîéíèêîì òàêîãî âèñîêîãî ðàíãó ñòàâ ñà-
ìå Õàâ�ºð Ñîëàíà � ëþäèíà, ÿêà äëÿ äóæå áàãàòüîõ ³ â ñàìî-
ìó ªÑ, ³ äàëåêî çà éîãî ìåæàìè ñòàëà óîñîáëåííÿì íîâî¿
ªâðîïè, ºäèíîãî ªâðîïåéñüêîãî äîìó, ùî ñòð³ìêî ðîçâèâà-
ºòüñÿ òà çì³öíþºòüñÿ.

європейцi
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зом із своїми товаришами по

партії доклав чимало зусиль для

демонтажу авторитарної систе�

ми і відсічі спробам «вічно вчо�

рашніх» ультраправих завернути

країну з демократичного шляху

розвитку назад до дещо модерні�

зованого франкізму.

1980 року тодішній президент

Сполучених Штатів Джіммі Кар�

тер визнав, що геополітичні інте�

реси НАТО вимагають згоди на

вступ до Північноатлантичного

альянсу молодої іспанської демо�

кратії. Іспанські соціалісти, що на

той час перебували в опозиції,

різко негативно поставилися до

цього наміру своиїх колег�право�

центристів, що були при владі.  І

найбільш переконаним і пере�

конливим супротивникам приєд�

нання Іспанії до НАТО був у той

час… майбутній Генеральний сек�

ретар Альянсу Хав’єр Солана. Він

став навіть автором Маніфесту

під назвою «50 причин сказати

«ні» НАТО». 1982 року іспанські

соціалісти виграли парламентсь�

кі вибори і сформували уряд

більшості не в останню чергу за�

вдяки своїй антинатовській ри�

ториці. Відтоді Солана протягом

тринадцяти років без перерви

був членом іспанського уряду,

послідовно очолюючи міністер�

ства культури, освіти та науки і,

зрештою, ключове міністерство

закордонних справ. Але, відчув�

ши вагу  відповідальності за долю

країни, соціалісти змінили своє

ставлення до НАТО – спочатку

вони закликали своїх прибіч�

ників проголосувати на рефе�

рендумі за збереження членства

країни в НАТО на «обмежених

умовах», а згодом виступили і за

повне членство країни в Альянсі.

В Мадріді навіть було опублікова�

но книгу з промовистою назвою

«Як Іспанія і Хав’єр Солана осо�

бисто розвернулися обличчям до

НАТО». Політичні супротивники

Солани ще й досі закидають йо�

му безпринципність. Сам же Со�

лана вважає, що зміна його став�

лення до Альянсу викликана

зміною обставин, більш глибо�

ким розумінням ситуації і, зреш�

тою, поглибленням демократич�

них механізмів у самому НАТО,

до чого і він особисто доклав чи�

мало зусиль уже на посаді Генсе�

ка Альянсу.

Хав’єр Солана лишився чи не

єдиним з помітних «міністрів�

соціалістів» з уряду Адольфо Суа�

реса, чиє добре ім’я не було за�

плямоване корупційними скан�

далами. Його опоненти дуже на�

стирливо й прискіпливо  шукали

хоч якийсь компромат на Сола�

ну. Але так і не знайшли.

Наприкінці 1995 року Солана

став найвищою посадовою осо�

бою Організації Північно�Атлан�

тичного договору, відомої в Ук�

раїні під англійською абревіату�

рою НАТО. І Генсеком він був

впливовим та помітним. Саме за

часів його керівництва Північно�

атлантичний Альянс провів пер�

шу в своїй історії військову опе�

рацію за межами своєї тери�

торії – миротворчу акцію в ко�

лишній Югославії. В російській, а

слідом за нею і в значній частині

української преси, цю операцію

інакше як «агресією» не називали.

Насправді ж, автор статті, як на�

очний свідок, що під час війни

двічі відвідував територію Маке�

донії та Косово, може стверджу�

вати: тільки завдяки втручанню

НАТО було зупинено звірячий ге�

ноцид з боку режиму Мілошеви�

ча щодо албанської меншини в

колишній Югославії: тисячі мир�

них албанців були вбиті, ще сотні

тисяч – безжально вигнані із

своїх домівок. Автору в групі жур�

налістів з різних країн самому

довелося бути присутнім при

ексгумації братської могили 97

косоварів, з яких було 38 жінок і

46 дітей до 14 років. Усі вони бу�

ли зарізані ножами та багнетами

сербських «патріотів». Окрім чи�

сто гуманітарних міркувань, за�

хідноєвропейці, звичайно, керу�

валися і прагматичними – їм  аж

ніяк не потрібно було, щоб у XXI

столітті в серці Європи з’явилося

1,5 мільйони біженців.

Провести цю операцію, доби�

тися згоди на неї всіх членів НА�

ТО було зовсім нелегко. І, мож�

ливо, якби на той час на чолі

Альянсу не було б фігури такого

масштабу, як Солана, НАТО не

зважилося б на війну проти

Мілошевича. А весь континент і

досі пожинав би плоди його по�

літики геноциду щодо націона�

льних меншин.

У НАТО не прийнято, щоб од�

на і та сама людина очолювала

Альянс два терміни поспіль. Тіль�

ки тому у 1999 році Солані дове�

лося шукати нову роботу.

Спільну зовнішню політику і

політику безпеки члени Євро�

пейського Союзу домовилися

проводити згідно Маастрихтсь�

кого договору, який знаменував

собою якісно новий щабель

європейської інтерграції і всту�

пив у дію в листопаді 1999�го. А

за два тижні до цього Солана став

Верховним представником ЄС.

Нині на практиці починають

втілюватися в життя  давні мрії

про Сполучені Штати Європи,

про Єдину Європу, єдину не тіль�

ки економічно, але й політично.

Звичайно, цей процес іде важко,

з тертям і завершиться хіба�що

через кілька десятиріч. Неприєм�

ним сюрпризом, поразкою для

євроінтеграторів стали події ми�

нулого року, коли члени ЄС (во�

ни ж – і члени НАТО) не змогли

виробити єдиної узгодженої по�

зиції щодо американської війни

проти Саддама Хусейна. Найпо�

слідовнішу підтримку амери�

канці тоді отримали від Британії

та рідної Соланиної Іспанії, а

Франція та Німеччина виступили

категорично проти. І навіть

Хав’єру Солані не вдалося тоді за�

лагодити гострі суперечності се�

ред членів Євросоюзу. Але про�

цес створення єдиної європейсь�

кої зовнішньої політики тільки

почався. І біля витоків цього про�

цесу стоїть така непересічна осо�

бистість як Хав’єр Солана. 

Олекса ПIДЛУЦЬКИЙ

Найбільш переконаним і переконливим
супротивникам приєднання Іспанії до НАТО
був у той час… майбутній Генеральний
секретар Альянсу

Хав’єр Солана Мадар’яга
� Íàðîäèâñÿ â Ìàäðèä³ 14 ëèïíÿ 1942 ðîêó.

� Äîêòîð ô³çè÷íèõ íàóê, ãîòóâàâ äèñåðòàö³þ
â ê³ëüêîõ àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ
ÿê Ôóëáðàéò³âñüêèé ñòèïåíä³àò.

� Ïðîôåñîð ô³çèêè òâåðäîãî ò³ëà
Ìàäðèäñüêîãî óí³âåðñèòåòó, àâòîð
á³ëüøå 30 íàóêîâèõ ðîá³ò.

� ×ëåí ²ñïàíñüêîãî â³ää³ëåííÿ
Ðèìñüêîãî êëóáó.

� 1964 ðîêó âñòóïèâ äî ²ñïàíñüêî¿
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ùî íà òîé ÷àñ
ä³ÿëà â ï³äï³ëë³.

� Äåïóòàò ³ñïàíñüêîãî ïàðëàìåíòó
ç 1977 ðîêó.

� ×ëåí ³ñïàíñüêîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
â³ä 1982 äî 1995 ðîêó áåç ïåðåðâè.

� Ãðóäåíü 1982 � ëèïåíü 1988 ðîêó �
ì³í³ñòð êóëüòóðè ³ îäíî÷àñíî ðå÷íèê óðÿäó
ç ëèïíÿ 1985 äî ëèïíÿ 1988 ðîêó.

� Ëèïåíü 1988 � ëèïåíü 1992 ðîêó �
ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè.

� Ëèïåíü 1992 � ãðóäåíü 1995 ðîêó �
ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ.

� Ãðóäåíü 1995 � æîâòåíü 1999 ðîêó �
ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÍÀÒÎ.

� Ç 18 æîâòíÿ 1999 ðîêó � ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð Ðàäè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
³ Âåðõîâíèé ïðåäñòàâíèê ç ïèòàíü
ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè
òà ïîë³òèêè áåçïåêè.

� Ç 25 ëèñòîïàäà 1999 ðîêó � ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð Çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

� Îäðóæåíèé ç Êîíñåïñüîí Õ³ìåíåñ,
ìàº äâîõ ä³òåé.

� Õîá³ � êîëåêö³îíóâàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿.
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ЄС сьогодні

Урочиста церемонія початку го�

ловування Ірландії пройшла 6 січня в

Дублінському замку. Того ж дня Пре�

зидент Європейської Комісії Романо

Проді та прем’єр�міністр Ірландії

Берті Ахерн обговорили плани на

час головування Ірландії та пріорите�

ти на найближчу перспективу.

2004 рік знаменуватиме оновлен�

ня інституцій Європейського Cоюзу.

У червні мають пройти вибори до

Європарламенту, у листопаді відбу�

деться ротація складу Єврокомісії. Го�

ловна частина законодавчої роботи

Парламенту припадатиме на перші 3

– 4 місяці 2004 року. Крім того, при�

значення нового Президента Євро�

пейської Комісії має відбутися в

червні – також під час головування

Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Однією з найважливіших про�

блем, з якими доведеться зіткнутися

Ірландії під час головування, є не�

обхідність вдихнути нове життя в

Лісабонську стратегію. Перше засі�

дання Ради Євросоюзу, що відбу�

деться під керівництвом Ірландії

25 – 26 березня, має переглянути

Лісабонську стратегію,  мета якої –

зробити економіку ЄС «найбільш

конкурентноздатною та динаміч�

ною, базованою на інтелекті еконо�

мікою світу, що була б спроможна до

сталого економічного зростання з

вищим рівнем зайнятості на кращих

робочих місцях та більшою соціаль�

ною солідарністю».

Ірландське головування має виз�

начити, наскільки Європейський Со�

юз виконує свої зобов’язання в галузі

свободи, справедливості та безпеки.

Протягом цього періоду здійснюва�

тимуться спроби вдосконалити про�

цедуру отримання притулку та бо�

ротьби з нелегальною міграцією од�

ночасно з посиленням співпраці су�

дових інститутів у кримінальних

справах.

У сфері зовнішніх відносин у

період головування Ірландії планує�

ться поглибити стратегію безпеки

Союзу та пропонується застосування

принципу багатосторонності шля�

хом активної співпраці з ООН. Крім

того, планується істотно покращити

трансатлантичні відносини, цьому

має посприяти проведення самміту

ЄС – США. 

З 1 січня до 30 червня Ірландія го�

ловуватиме в ЄС вже вшосте. Після

цього за ротацією головування в ЄС

перейде до Нідерландів.

З приводу початку головування

Ірландії в Раді Європейського Союзу

український міністр закордонних

справ України Костянтин Грищенко

надіслав вітального листа прем’єр�мі�

ністру Ірландії Берті Ахерну. 

Докладніше про головування
Ірландії в Європейському Союзі
можна дізнатися з веб�сторінки:
www.eu2004.ie

Ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2004 ðîêó â Ðàä³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
ãîëîâóº ²ðëàíä³ÿ

Дублінський замок, 
6 січня 2004 року

Прем’єр+міністр Ірландії Берті Ахерн (ліворуч) та Президент Європейської Комісії Романо Проді

²ðëàíäñüêå ïðåçèäåíòñòâî ïðèïàëî íà äóæå ñêëàäíèé
³ âèçíà÷íèé ìîìåíò â ³ñòîð³¿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Ï³ä ÷àñ ãîëîâóâàííÿ ö³º¿ êðà¿íè â öåíòðàëüíîìó çàêî-
íîäàâ÷îìó îðãàí³ ªâðîñîþçó äî íüîãî 1 òðàâíÿ âñòó-
ïàþòü äåñÿòü íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â, à òàêîæ â³äáóäóòüñÿ
ñêëàäí³ ïåðåãîâîðè (îñîáëèâî ï³ñëÿ íå çîâñ³ì âäàëèõ
ï³äñóìê³â Ì³æóðÿäîâî¿ êîíôåðåíö³¿ ó ãðóäí³) ç ïðèâî-
äó ºâðîïåéñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿.
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НА МІЖНАРОДНОМУ музичному ринку в

французьких Каннах 25 січня вперше було

визначено і нагороджено європейських му+

зикантів, чиї перші альбоми найкраще про+

давалися в Старому Світі минулого року. При

цьому до уваги не бралися результати, здо+

буті в... рідних країнах дебютантів. Пере+

можцями стали групи 'The Darkness' (Велика

Британія), 'The Thrills' (Ірландія), 'Las

Ketchup' (Іспанія), Карла Бруні з Франції та

італієць Тіціано Ферро.

ВІДКРИВСЯ новий Інтернет+сайт, що по+

легшить  експортерам з країн, що розвива+

ються, доступ на ринки Євросоюзу. Сайт,

доступ на який є безкоштовним, містить

ключові дані про євросоюзівські митні пра+

вила та документацію, правила оформлення

сертифікату походження та форм торгі+

вельної статистики; будь+які зміни, що

Євросоюз вноситиме в ці правила та доку+

менти, негайно знаходитимуть своє відбит+

тя на сайті. «За його допомогою ми прагне+

мо надати експортерам з країн, що розви+

ваються, максимум інформації  і допомогти

їм розширити свою присутність на ринках

Союзу», – сказав єврокомісар з питань

торгівлі Паскаль Ламі. 

ВЛАДА Генуї упорядковує стародавнє

місто, адже в 2004 році батьківщина Колум+

ба оголошена культурною столицею Європи.

У місті реконструйовано центр, стародавній

середньовічний порт перетворено на центр

культури, а в березні в Генуї відкриється но+

вий музей моря і навігації, його відвідувачі

зможуть зробити екскурсію в морські глиби+

ни. Як відомо, у Генуї жив і працював Ру+

бенс, пам’яті якого буде присвячено вистав+

ку «Вік Рубенса» – у Палаццо Дукале відтво+

рять реальну історичну атмосферу старо+

винної епохи за допомогою гобеленів,

меблів, інших виготовлених чотири століття

назад реліквій.  

У КРАЇНАХ Східної Європи жінки+науковці

втричі рідше за своїх колег+чоловіків

посідають керівні посади в академічних ус+

тановах – ця гірка правда викладена в новій

доповіді, присвяченій становищу жінок+на+

уковців у країнах Центральної та Східної

Європи та Балтії. Хоча жінки в цих країнах

складають 54 відсотки професорсько+викла+

дацького складу у вищих навчальних закла+

дах, серед керівників вузів, факультетів та

кафедр їх заледве чверть. Ще менше жінок

серед керівників найперспективніших та

найзначиміших наукових проектів, і тому

щоб виправити цей стан справ у нових

країнах+членах Союзу, Європейська Комісія

затвердила спеціальну рамкову програму.

трьома реченнями

Â же навесні цього року ста�

нуть чинними спільні для

всього Європейського Союзу

критерії надання політично�

го притулку громадянам

третіх країн, про запровад�

ження яких було домовлено

ще під час засідання Євро�

пейської Ради в Тампере у

1999 році. Це – лише пер�

ший крок двоетапної стра�

тегії в цьому питанні. Наступ�

ним стане повна уніфікація

правил надання притулку в

усіх країнах Євросоюзу і пе�

редача цього питання з ком�

петенції національних урядів

країн�членів у відання ор�

ганів Союзу, що підтвердже�

но Амстердамським догово�

ром того ж 1999 року. 

Таким чином, нинішній

рік стане справді проривним

у цьому питанні, тим більше,

що Ірландія, яка головує в ЄС

у першому півріччі 2004�ого,

поставила «розвиток просто�

ру свободи, безпеки та спра�

ведливості» на перше місце

серед своїх пріоритетів на

час головування. На практиці

реалізацію цього завдання

Дублін зводить до поліпшен�

ня прийняття пошукувачів

притулку і повнішого узгод�

ження правил Європейсь�

кого Союзу в цьому питанні з

Женевською конвенцією. 

Досягнення Європейсь�

кого Союзу в цьому питанні

є вже чималими: це і ство�

рення Європейського фонду

для біженців, і запроваджен�

ня системи тимчасового

притулку у випадку появи

великих мас переміщених

осіб, і запровадження відпо�

відальності країн�членів ЄС

за перевірку заяви про на�

дання притулку.

Проте подальший розви�

ток спільної політики щодо

надання притулку є справою

вкрай актуальною. Адже ли�

ше минулого року 15 країн

Європейського Союзу разом

задовольнили майже 382 ти�

сячі клопотань про надання

політичного притулку – а це

65 відсотків від усіх задоволе�

них клопотань такого роду в

цілому світі. Найбільшою

проблемою в цьому питанні

виглядає розробка доскона�

лих критеріїв, які дозволять з

високим ступенем вірогідно�

сті відділити людей, які

справді переслідуються на

батьківщині за свої політичні

чи релігійні переконання,

етнічну приналежність і жит�

тю та безпеці яких в зв'язку з

цим загрожує реальна небез�

пека, від економічних мі�

грантів, які шукають в Євро�

пейському Союзі просто ви�

щого рівня життя та соціаль�

них гарантій.

Ïðàâî ïðèòóëêó: ÿê äàëåêî ï³äå ªC

29 січня Генеральний сек�

ретар Організації Об’єд�

наних Націй Кофі Аннан от�

римав у Брюсселі премію

Європейського парламенту

імені Андрія Сахарова «За

свободу думки» за 2003 рік.

Головною темою своєї про�

мови перед європарламен�

таріями Аннан зробив закли�

ки до західноєвропейців по�

ліпшити своє ставлення до

легальних мігрантів і підви�

щити ефективність допомо�

ги та захисту, які розвинуті

країни надають біженцям з

гарячих точок планети.  

«Європа потрібна мігран�

там. Але й мігранти також

потрібні Європі», сказав Ан�

нан. Закрита Європа буде

«скупішою, біднішою, слаб�

шою та старшою», аніж від�

крита Європа, яка стала б

«шляхетнішою, багатшою,

сильнішою та молодшою». То�

му Аннан закликав зробити

ЄС відкритим настільки, на�

скільки це тільки можливо.

Промова Аннана справила

таке велике враження на

європарламентаріїв, що вони

довго аплодували йому стоя�

чи. В свою чергу шеф ООН

розцінив і овацію, і саму

премію як визнання не своїх

особистих заслуг, а чеснот

усіх працівників Організації

Об’єднаних Націй.

Êîô³ Àííàí : «Ì³ãðàíòè � öå ÷àñòèíà
ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, à íå ÷àñòèíà ïðîáëåìè»

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ãîòóºòüñÿ 
äî ïåðøèõ «ðîçøèðåíèõ» âèáîð³â
Ï ерші вибори до Європар�

ламенту не в п'ятнадцяти,

а вже в 25 країнах розшире�

ного Європейського Союзу

відбудуться в червні цього

року. Для того, щоб гаранту�

вати всім громадянам ЄС

можливість голосувати та ви�

сувати свої кандидатури на

червневих виборах, ЄК звер�

нулася до всіх «старих» чле�

нів Союзу з проханням за�

здалегідь звірити списки гро�

мадян з країн�«вступників»,

що проживають на їхній те�

риторії. «Це гарантує фунда�

ментальне право голосувати

в день виборів у червні», –

сказав Антоніо Віторіно,

єврокомісар з питань юс�

тиції та внутрішніх справ.

Добре просувається і адап�

тація виборчого законодав�

ства нових членів ЄС до со�

юзних норм з цього питан�

ня. Вісім країн уже заверши�

ли цей процес, останньою –

Польща наприкінці січня.

«Відстаючими» наразі зали�

шаються Латвія та Кіпр.  
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Ï ід час свого дводенного візиту до

Анкари 15 – 16 січня Президент

Європейської Комісії Романо Проді

заявив, що подальше проведення

реформ у Туреччині та врегулюван�

ня  проблеми Кіпру можуть суттєво

покращити відносини Туреччини

з ЄС.

Президент Проді – перший з ви�

соких керівників Єврокомісії, що

відвідав Анкару протягом останніх 40

років – заявив, що сьогодні Туреччи�

на близька до ЄС, як ніколи, після чо�

го назвав переговори з турецьким

прем’єр�міністром Ердоганом над�

звичайно корисними. Він заохотив

Туреччину продовжувати своє просу�

вання шляхом реформ та підкреслив,

що «необхідні активніші кроки по за�

провадженню в країні чинних євро�

пейських стандартів».

В останньому звіті Європейської

Комісії по Туреччині, опублікованому

в листопаді 2003 року, виконавчий

орган ЄС високо оцінив намагання

країни досягти політичного крите�

рію відповідності європейським

стандартам. Однак, досі позитивно

не вирішені проблеми незалежності

судів, фундаментальних свобод, полі�

тичного впливу армії та прав кудсь�

кої національної меншини.

Президент Проді особливо наго�

лосив на участі Анкари у вирішенні

проблеми Кіпру. Європейська Комі�

сія сподівається на врегулювання

цього питання до 1 травня цього ро�

ку, коли розділений острів увійде до

складу Європейського Союзу.

Візит Романо Проді відбувся у

важливий для Туреччини час. Протя�

гом найближчих дев’яти місяців Рада

Європейського Союзу має вирішити,

чи розпочинати з Туреччиною пере�

говори про приєднання.Романо Проді 

Ó своєму щорічному  Весняному звіті, який

було опубліковано 21 січня, Європейська

Комісія, виходячи з Лісабонської стратегії по

економічному, соціальному й екологічному

оновленню Європи, визначила три пріорите�

ти: збільшення інвестицій у континентальні

мережі та інтелектуальну сферу; збільшення

конкурентноздатності промисловості; забез�

печення активної старості. «Ми закликаємо

уряди оперативно відреагувати одразу по

всіх трьох напрямах, – заявив Президент

Європейської Комісії Романо Проді. – Нам

необхідно скористатися з економічного зро�

стання для повернення втрачених можливос�

тей. Європа варта найкращого».

Від часу ухвалення Лісабонської стратегії

минуло вже чотири роки. Комісія нагадує,

що 2010 рік, до якого Європейський Союз

має за мету стати найбільш конкурентнос�

проможною і найдинамічнішою еко�

номікою, що базується на інтелекті, у світі,

вже не за горами, а близько 40 відсотків ди�

ректив, прийнятих у Лісабоні, до цього часу

не імплементовано. У звіті зазначається, що

недостатня реалізація країнами�членами

Лісабонської стратегії призводить до малого

зростання економіки та зайнятості, відста�

вання Європейського Союзу від США за та�

кими показниками, як розробка новітніх

технологій та освітня сфера.

Таким чином, Комісія закликає уряди до

активніших дій по реалізації «Ініціативи зара�

ди зростання» (визначеної звітом Комісії),

яка має стимулювати інвестиції в дослідниць�

ку галузь, розвиток технологій та інфраст�

руктуру. Крім того, у звіті зазначено, що

країни�члени мають заохочувати трудову

діяльність літніх осіб, а також вдосконалити

свої системи охорони здоров’я.

Весняний звіт було опубліковано разом зі

Спільним звітом про зайнятість та Звітом про

стан імплементації Стратегії внутрішнього

ринку. Всі три документи буде презентовано

та обговорено в березні під час весняного

засідання Євопейської Ради.

ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ çàêëèêàº êðà¿íè-÷ëåíè çá³ëüøóâàòè ³íâåñòèö³¿ 
â ³íòåëåêòóàëüíó ñôåðó

Í ебажана комерційна інформація, яка роз�

силається на адреси  електронної пошти

без прохання і навіть згоди власників тих ад�

рес, звана в просторіччі «спамом», стала

однією з найсерйозніших проблем функціо�

нування «всесвітнього павутиння». Так, у

грудні минулого року  сталася знакова подія –

спам перевищив половину всіх обсягів інфор�

мації, яку отримують на свої електронні адре�

си юридичні та фізичні особи Європейського

союзу. В зв'язку з цим єврокомісар з питань

підприємництва та інформаційного суспіль�

ства Ерккі Лііканен планує провести 26 люто�

го серію акцій, які отримали спільну назву

«Європейський заслон  проти спаму», що має

включати в себе технічні розв'язання, кращу

обізнаність споживачів та координацію зу�

силь у міжнародному масштабі.

«Саме законодавство, як би ми його не

вдосконалювали, спаму не спинить», – вважає

Лііканен. – «Ми всі маємо відігравати свою

роль – від урядів країн�членів ЄС до бізнес�

менів та споживачів. Я чудово розумію, що від

започаткованих нині акцій до того моменту ,

коли кількість спаму почне реально зменшу�

ватися, нам доведеться пройти ще довгий і

важкий шлях. Але якщо ми не почнемо роби�

ти цього сьогодні, незабаром спам зможе

повністю нівелювати всі ті вигоди, які отри�

мують від електронної пошти та інших видів

електронного зв'язку наші економіки та ок�

ремі громадяни».

Небажана пошта створює проблеми з

кількох причин: це є порушенням права на

приватне життя, вона вводить в оману спожи�

вачів та створює потенційну загрозу для не�

повнолітніх. Вона також означає додаткові

витрати для бізнесменів. В більш загальному

плані вона підриває довіру споживачів, що

значно ускладнює розвиток Інтернет�

торгівлі, і створення інформаційного сус�

пільства в цілому.

Çàñëîí ïðîòè íåáàæàíî¿ ³íôîðìàö³¿ Æåðòâ äîðîæí³õ
êàòàñòðîô ìàº ñòàòè
âäâ³÷³ ìåíøå
ª С поставив собі за мету до 2010 року

принаймні вдвічі зменшити кількість

загиблих на дорогах. Для цього віце�пре�

зидент Європейської Комісії з питань

енергетики та транспорту Ігнасіо де Лой�

ола 29 січня затвердив «Європейську Хар�

тію дорожньої безпеки», в якій поставлено

цілу низку конкретних завдань не лише

перед виробниками автотранспортних

засобів, дорожніми компаніями та право�

охоронними органами країн�членів, але й

зроблено спробу залучити до розв'язання

проблеми інститути громадянського сус�

пільства. Школи, муніципалітети, мо�

лодіжні організації, дискотеки, страхові

компанії – ось перелік лише деяких з них.

Ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ çàêëèêàº Òóðå÷÷èíó ïðèñêîðèòè ðåôîðìè



15ªâðîáþëåòåíü. Ñ³÷åíü 2004

6 СIЧНЯ, на виконання недавніх рішень

Суду Європейського Союзу, Єврокомісія

почала відкриті консультації, аби визначи+

ти найкращі шляхи внесення змін до Ди+

рективи ЄС «Про робочий час». 

Ця Директива, розроблена для захисту

здоров’я та безпеки працівників, обмежує

їх робочий час 48 годинами на тиждень

(включаючи додатковий час). Вона також

дозволяє працівникам відпочинок протя+

гом 11 послідовних годин на добу, гаран+

тує право на один вихідний день на тиж+

день і на чотири тижні оплачуваної відпу+

стки на рік.

20 СIЧНЯ під егідою Лісабонської стра+

тегії було започатковано нову програму

«Еразмус+Мундус». Її мета – забезпечити

культурне порозуміння між третіми

країнами та країнами – членами Євро+

пейського Союзу. Програма є відкритою

для студентів з усього світу – дозволяє їм

здобувати післядипломну освіту у Європі,

та заохочує європейських студентів до на+

вчання в третіх країнах. 

21 СIЧНЯ в Берліні були присуджені

призи найкращим європейським проектам

відновлюваних джерел енергії. Цере+

монією нагородження офіційно заверши+

лася кампанія «Відновлювані джерела

енергії заради розвитку», що охопила

країни Європейського Союзу. Ця кампанія,

розпочата Комісією Європейського Союзу

в 1999 році, була першою загальноєвро+

пейською кампанією сприяння та популя+

ризації відновлюваних джерел енергії. 

ЄВРОПЕЙСЬКА Комісія нещодавно схва+

лила пропозицію про запровадження

посвідчення «Європас», мета якого –

взаємовизнання професійних навичок і

кваліфікації на території будь+якої держа+

ви ЄС. «З розширенням Європейського Со+

юзу до 25 держав+членів та налагоджен+

ням тісніших взаємовідносин з іншими

країнами Європи дедалі більшої актуаль+

ності набуває проблема визнання про+

фесійних навичок, що дозволить підвищи+

ти й вдосконалити міжнародну мобіль+

ність, а також перетворить довічну освіту

й кваліфікацію на реальність», – заявила

виконувач обов’язків Комісара ЄС з питань

освіти й культури Вівіан Редінг. 

Очікується, що Європарламент і Рада

Європейського Союзу ухвалять відповід+

ний проект до кінця 2004 року, і в грудні

цього року в Маастріхті, під час конфе+

ренції, присвяченої професійній підго+

товці, буде дано офіційний старт новому

«Європасу».

трьома реченнями

Ì іністри фінансів у складі Ради Європейсь�

кого Союзу затвердили 20 січня антимо�

нопольні правила, схваливши низку до�

опрацьованих «Правил злиття компаній ХХІ

століття». «Новий закон забезпечить Євро�

пейський Союз новітнім, гнучкішим та ефек�

тивнішим законодавством, що слугуватиме,

починаючи з 1 травня цього року, інтересам

450 мільйонів споживачів», – заявив Комісар

з питань конкуренції Маріо Монті.

Новий Регламент «Про злиття» набуде

чинності 1 травня 2004 року для того, щоб

збігтися з днем входження десяти нових

країн до Євросоюзу. Він наділяє Єврокомі�

сію більшими правами в галузі розслідувань

усіх видів несприятливих наслідків, які мо�

жуть виникнути внаслідок злиття компаній:

починаючи від домінуючого становища ок�

ремої компанії і закінчуючи ситуацією, коли

створюються олігополії, що можуть зашко�

дити інтересам європейських споживачів.

Нові правила по контролю також роблять

гнучкішими часові межі проведення розслі�

дувань.

Новий правовий акт є частиною процесу

загальних реформ, започаткованих у грудні

2001 року. Деякі з цих реформ діють вже сьо�

годні, зокрема, призначення Головного екс�

перта�економіста з питань конкуренції, а та�

кож створення колегії, яка «свіжим поглядом»

наглядатиме за процесом винесення рішень

слідчою групою Комісії.

Íîâ³ ïðàâèëà êîíòðîëþ çà çëèòòÿì êîìïàí³é
äëÿ ðîçøèðåíî¿ ªâðîïè

Оскільки багато країн – членів Євросоюзу ігнорують письмові попередження

Єврокомісії про порушеннями ними законодавства ЄС про викиди в повітря, Єврокомісія

вирішила розпочати судове провадження проти 9 країн�членів, аби домогтися дотримання

ними законодавства ЄС. Проблеми в цій сфері різні – від недостатнього спалення відходів

до неспроможності захистити озоновий шар. Країни, проти яких почнеться судове

провадження, – Бельгія, Італія, Греція, Португалія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург,

Австрія та Іспанія. 

ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ çàõèùàº ðèáó 
â³ä âàðâàðñüêîãî ñïîñîáó âèëîâó

ª вропейська Комісія висловила пропо�

зицію заборонити вилов риби траленням

навколо острову Мадейра, Азорських та Ка�

нарських островів в Атлантичному океані,

позаяк такий варварський спосіб становить

загрозу для ультрачутливих рідкісних видів

глибоководної морської фауни. «Завдяки та�

ким обмеженням рибалки зроблять вагомий

внесок у збереження екологічного балансу в

цих регіонах, що має визначальне значення

для відтворення рибних ресурсів», – переко�

наний єврокомісар з питань сільського гос�

подарства, розвитку села та рибальства

Франц Фішлер. Ось тільки чи згодяться з йо�

го аргументами португальські та іспанські

рибалки?

Êðà¿íè, êîòð³ íå âèêîíóþòü «åêîëîã³÷íèõ» çàêîí³â ªÑ
ïðèòÿãíóòü äî ñóäó
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Однак, ухвалений закон, який за�

проваджує Програму адаптації

(включаючи механізми її здійснен�

ня), чинності не набув: на нього було

накладено вето Президентом. Мож�

ливо, це й на краще, оскільки до

Програми у тому вигляді, в якому її

схвалено парламентом, накопичила�

ся величезна кількість зауважень.

Причому більшість цих зауважень

мають концептуальний характер і,

таким чином, є істотні підстави

сумніватися в конституційності, а

відтак і в юридичній силі, ухваленого

документу. 

«Оновлений» проект Програми на

перший погляд удосконалив ме�

ханізм розгляду парламентом зако�

нопроектів, що за предметом право�

вого регулювання належать до сфер,

правовідносини в яких регулюються

правом ЄС. Згідно із Програмою, за�

конопроекти, які за висновком пар�

ламентського комітету з питань єв�

ропейської інтеграції підлягають єв�

роекспертизі, протягом трьох днів

передаються до Міністерства юстиції

для підготовки експертного висновку

щодо їх відповідності праву Євро�

пейського Союзу. Нормативно�пра�

вові акти, які суперечать праву ЄС,

можуть прийматися лише за наяв�

ності «достатнього обґрунтування»

необхідності ухвалення такого акту. 

Попри конструктивний зміст

встановлених законодавцем вимог та

відверту проєвропейськість, необхід�

но визнати, що вони не відповідають

Конституції України:

– по�перше, ними обмежуються

конституційні повноваження інших

органів на свій розсуд видавати нор�

мативні акти;

– по�друге, сам факт встановлен�

ня ними процедури розгляду законо�

проектів (тобто звичайним законом)

може розглядатися як такий, що не

відповідає Конституції. Оскільки ч.4

статті 82 Основного закону вимагає,

щоб порядок роботи Верховної ради

України встановлювався Консти�

туцією та законом про регламент.

Про жодні інші акти законодавства в

цій статті не йдеться. Відтак, можна

констатувати порушення конститу�

ційних вимог щодо процедури вста�

новлення порядку роботи парламен�

ту. Вирішення цієї колізії можливе за

умови виокремлення деяких поло�

жень Програми та внесення відповід�

них за змістом новацій до регламен�

ту Верховної Ради України.

Незважаючи на всю пріоритет�

ність адаптації законодавства, ігнору�

вати зазначені вище законодавчі про�

рахунки неможливо. Крім того, Про�

грама містить інші недоліки, зокрема:

– нею передбачено створення в

системі влади нового органу, повно�

важення якого будуть дуже подібни�

ми до повноважень вже діючого ор�

гану – Міжвідомчої координаційної

ради з адаптації законодавства Ук�

раїни до законодавства Європейсь�

кого Союзу. Передусім незрозуміло,

яким чином розподілятимуться

функції та повноваження між цими

двома інституціями;

– документ не уточнює, який саме

орган буде розробляти («готувати»)

щорічні плани адаптації законодав�

ства. Оскільки розділ VII Програми

доручає здійснення цієї функції

Міжвідомчій координаційній раді.

Тим часом ті ж самі завдання розділ

VIIІ покладає на Кабінет Міністрів Ук�

раїни;

– зауваження викликає викорис�

тання термінології авторами проекту

(наприклад, «конкретні заходи з

адаптації законодавства», «достатнє

обґрунтування необхідності»), і пере�

дусім відсутність у тексті документа

пояснень використаних понять. Це

може викликати в подальшому про�

блеми з їх тлумаченням, що істотно

вплине на дію зазначених положень; 

– однією з найбільших прогалин

Програми адаптації, за багатьма

оцінками, є відсутність чітко врегла�

ментованого й такого, що відповідав

би Конституції, механізму здійснен�

ня євроекспертизи підзаконних нор�

мативних актів. 

У будь�якому разі сьогодні оче�

видно: оскільки ухвалений закон

чинності не набув, подальша доля

Програми великою мірою залежати�

ме від врахування парламентарями

пропозицій глави держави в процесі

її перегляду. Простого вирішення

цього питання очікувати важко,

оскільки частина президентських за�

уважень до Програми теж виглядає

досить дискусійними. 

27 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó 259 äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
óõâàëèëè Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðî-
ãðàìó àäàïòàö³¿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó». Ãàðìîí³çàö³ÿ â³ò÷èçíÿíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà ç ÷èííèìè ºâðîïåéñüêèìè ïðàâîâè-
ìè ñòàíäàðòàìè º íåâ³ää³ëüíèì åòàïîì ³íòåãðàö³¿ Óê-
ðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, áåç åôåêòèâíîãî ìå-
õàí³çìó òàêî¿ ãàðìîí³çàö³¿ ïîäàëüøèé ïðîãðåñ ³íòåã-
ðàö³¿ º ôàêòè÷íî íåìîæëèâèì.

особиста думка

Габріел АСЛАНЯН,
експерт Лабораторії
законодавчих
ініціатив

Êðîê äî ºâðî³íòåãðàö³¿ ÷è òóïöþâàííÿ íà ì³ñö³

Малюнок Ігоря ЛУК’ЯНЧЕНКА
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Мiжнародна конференцiя «Україна i Польща:

стратегiчне партнерство в новiй Європi», при+

свячена питанням польсько+українських вза+

ємовiдносин, за участю представникiв рiзних

урядових і неурядових структур двох країн i

народних депутатiв, пройшла в Києві

23 – 24 сiчня. Глава Комiтету Верховної Ради

України з питань європейської iнтеграцiї Бо�
рис Тарасюк заявив на конференції: «Ми по+

кладаємо великi надiї на офiцiйний вступ

Польщi в ЄС цього року i будемо сподiватися,

що своїм членством у Європейському Союзi

Польща, враховуючи її авторитет у Європi,

справдi докладе адекватних зусиль для того,

щоб iнтереси України в Брюсселi були на+

рештi почутi». При цьому вiн наголосив, що

самим українцям насамперед необхiдно «ба+

гато ще працювати, у тому числi, починаючи

iз змiни системи влади в Українi». На думку

Б.Тарасюка,  Україна i Польща в Центрально+

Схiднiй Європi  «потенцiйно можуть вiдiграти

ту саму роль, яку вiдiграли свого часу в Захiд+

нiй Європi Нiмеччина i Францiя». На його

думку, разом цi чотири країни можуть створи+

ти «дугу стабiльностi i безпеки» в  «новому

європейському домi». Виступаючи на конфе+

ренцiї, екс+мiнiстр нацiональної оборони

Польщi Януш Онишкевич наголосив, що в

України i Польщi є спiльнi стратегiчнi iнтере+

си. Це, за його словами, означає, що обидвi

країни вiдiграватимуть дедалі вiдчутнiшу

роль в iнтеграцiйних процесах не тiльки в

Європi, а й у свiтi. На його думку, Україна, за

прикладом Польщi, спочатку зможе вступити

в НАТО, а згодом у Європейський союз.

Â Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ º ñï³ëüí³
ñòðàòåã³÷í³ ³íòåðåñè

Â иключати взагалі можливість, що Україна

вступить у ЄС, – неправильно. Хіба, справ�

ді, сама Україна передумає і вирішить, що

краще бути в євразійському просторі. Але цей

вибір був би дуже поганий. І для Росії теж, бо

замість того, щоб зосереджувати свої ресурси

на модернізаціі, займатися демократизацією,

вона б тоді – якщо б Україна пристала до її

блоку – зосереджувалася на відбудові імперії.

А для України це жах, як було б некорисно: в

Росії немає передових технологій, немає

привабливого політичного ладу, немає поєд�

нання політичних свобод, економічної ефек�

тивності і соціальної справедливості, які є в

ЄС. Коли будуть передумови для переговорів

про членство України в ЄС, то рівень життя

тут буде такий, який не змушуватиме україн�

ців звідси тікати. Чим цікава Україна для Єв�

ропи? Україна має добрий рівень освіти, є до�

сить великий промисловий потенціал. І якщо

б Україна увійшла до ЄС, зникла б небезпека

відтворення на сході Європи імперії, яка б

гостро конкурувала чи навіть конфліктувала

з ЄС. Ця імперія не в інтересах ЄС. Зближен�

ня України з ЄС, певна форма асоціації було б

певною формою забезпечення більшої ста�

більності у Європі. Можливо, рівень усвідом�

лення єврочиновниками необхідності вход�

ження України до ЄС менший, ніж нам по�

трібно. З одного боку, вони надто обережно

ставляться до України, бояться, коли Україна

гостро ставить питання про бажання стати

кандидатом, асоційованим членом. Але це то�

му, що існує замало контактів між Україною і

Європейським Союзом. 

...Україна – бідна держава? Але якщо пола�

тати наше законодавство, щоб спокійно мог�

ли приходити іноземні інвестиції... Минулого

року 53 мільярди доларів інвестицій пішли у

Китай, бо інвестори розуміють правила гри.

В Україні є і внутрішні заощадження. І ВВП

України міг би зростати на 10% щороку. Якщо

ВВП щороку збільшується на 10%, він под�

воюється за сім років. У вісім разів – за 21 рік.

І тоді Україна економічно не є перевантаже�

ною для ЄС. А до 2028 року Україна могла б

збільшити ВВП у 16 разів. І тоді Україна мог�

ла б розраховувати на повноцінне членство в

ЄС. Не за 10 років, і не за 20 років. Але не все

залежить від економіки. Залежить і від того,

як відбудуться наступні вибори, чи демокра�

тичним шляхом, чи буде подолано олігархіч�

ну політичну і економічну системи. І на нас

би зовсім інакше дивилися б в Брюсселі... По�

літичні жести могли б переважити питання

економічного характеру. І ЄС змінив би

логіку: «А, от вони ідуть у правильному на�

прямі, все стає більш демократичним, зна�

чить, більш вільною буде і економіка, тому да�

ваймо їй статус...» Не всі політичні рішення

ухвалюються через політичні причини, і не

всі економічні рішення – через економічні

причини. Це співзалежні елементи системи.

Богдан ГАВРИЛИШИН,

член Римського клубу
(«Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»)

Ðèìñüêèé êëóá (Club of Rome) � öå îá�ºäíàííÿ
100 íàóêîâö³â, ÿê³ âèðîáëÿþòü ïðàêòè÷í³ ïðî-
ïîçèö³¿ äëÿ ðîçâ�ÿçàííÿ ïðîáëåì, ùî ïîñòàþòü
ïåðåä ëþäñòâîì.

Ïîë³òè÷í³ æåñòè ìîãëè á ïåðåâàæèòè 
åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ

Ç гідно з теорією поділу влади

(стаття 6 Конституції Украї�

ни), будь�яке відхилення від кон�

ституційних стандартів з боку су�

дової гілки влади в ідеалі мало б

збалансовуватися ефективними

діями законодавчої гілки влади.

Останні події викликають сумні�

ви щодо здатності українського

парламенту виконувати таку

роль. Складається враження, що

політичні реформи відволікли

увагу парламенту від вже давно

необхідного завершення право�

вої реформи. Парламент пови�

нен згадати про свої обіцянки

прийняти Цивільно�процесуаль�

ний кодекс, Кримінально�проце�

суальний кодекс та інші процесу�

альні кодекси, а також усунути

розбіжності між Господарським

кодексом та Цивільним кодек�

сом, які набули чинності 1 січня

2004 року. Необхідно також на�

решті імплементувати право на

суд присяжних, гарантоване

Конституцією та законом «Про

правосуддя». Крім цього, настав

час виконавчій владі вирішити

проблему з невиконанням судо�

вих рішень. Реформи повинні

розпочатися всередині самого

парламенту, де низка депутатів

ще й досі нехтують рішенням

Конституційного суду від 1997

року і продовжують суміщати де�

путатські мандати з іншими дер�

жавними посадами.

Рік, що розпочався, має вирі�

шити, чи рухатиметься Україна

вперед як демократична держава,

що функціонує на засадах грома�

дянського суспільства і захищає

права людини згідно з принци�

пами верховенства права, чи зро�

бить «крок назад», як нещодавно

було помічено Венеціанською

Комісією. Аби уникнути останнь�

ого варіанту, судова влада має

зберегти свою незалежність і до�

класти усіх зусиль для просуван�

ня вперед. Простіше кажучи, у

суспільстві не буде поваги до

суддів, поки судді самі не почнуть

поважати себе. Крім цього, на го�

ризонті вже постає інша важлива

проблема. Суди загальної юрис�

дикції, які наділені повноважен�

нями щодо розгляду виборчих

спорів, охоплені плутаниною у

питаннях юрисдикції предметної

та територіальної (судового ок�

ругу, де має відбуватися процес).

Якщо ці надзвичайно важливі

юридичні питання не будуть ви�

рішені до президентських ви�

борів, призначених на жовтень

2004 року, вони можуть створити

перешкоди для мирної та кон�

ституційної передачі президент�

ських повноважень. Поки ще не

пізно, судді повинні виконати

своє конституційне завдання. Не

спекулюючи на можливому сум�

ному розвитку подій, маємо за�

гальну надію, що хмари над полі�

тичним обрієм України розві�

ються і 2004 рік запам’ятається

як рік, коли Україна зробила

«крок вперед».

Богдан ФУТЕЙ,

суддя Федерального Суду Претензій

США у Вашінгтоні

(«Ukraine Report»)

Âåðõîâåíñòâî ïðàâà â Óêðà¿í³: âïåðåä ÷è íàçàä?
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Ïàðëàìåíò, ÿêèé íå ìàº àíàëîã³â ó ñâ³ò³

Вибори до Європейського Парламенту

(не плутати з ПАРЄ – Парламентською Асам�

блеєю Ради Європи), що відбулися 1979 року,

є одним з кульмінаційних моментів євро�

пейської інтеграції та одним з визначних

актів в історії минулого століття. Фактично

вперше за всю історію людства громадяни

брали участь у формуванні одного зі струк�

турних елементів міжнародної організації.

Іншим характерним чинником Європарла�

менту є його наднаціональність (наддержав�

ний характер). Вперше шляхом проведення

прямих виборів формувався орган, наділе�

ний чіткими ознаками наднаціональності,

тобто покликаний здійснювати керівні

функції стосовно країн�членів. Навіть сьо�

годні Європарламент, що не має аналогів у

світі, називають найдемократичнішою

міжнародною інституцією, тобто такою, по�

вноваження якої виходять безпосередньо від

народів країн�членів. 

Перехід до такої системи формування

Асамблеї (1962 року Європейську парла�

ментську асамблею перейменовано на Євро�

пейський Парламент) відбувався поступово.

Йому передували численні об’єднавчі проце�

си на континенті, яким офіційно було покла�

дено початок 1952 року, коли свою роботу

розпочала Загальна Асамблея Європейського

об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС), що

налічувала 78 представників. Вони делегува�

лися до міжнародної інституції національни�

ми парламентами країн�членів зі свого скла�

ду. Подібна система формування Асамблеї

відображала функції, які вона виконувала в

ЄОВС – громадський контроль за діяльністю

керівних органів Об’єднання. Римський до�

говір 1957 року про створення Європейсько�

го економічного співтовариства (ЄЕС) роз�

повсюдив повноваження Асамблеї ЄОВС та�

кож на діяльність керівних інституцій самого

ЄЕС і Європейського співтовариства з атом�

ної енергії. Згідно з Договором 1957 року

Асамблея могла здійснювати дорадчі та кон�

трольні функції, які були незрівнянно вужчи�

ми за повноваження будь�якого національно�

го парламенту, оскільки не передбачали го�

ловної функції законодавчого органу – нор�

мотворчої.  

Таким чином Європейська парламентська

асамблея практично мала другорядне зна�

чення поряд із «локомотивами інтеграції» –

Радою міністрів і Єврокомісією – з номіналь�

ним статусом одного з головних органів. Об�

меження повноважень Асамблеї сьогодні

можна пояснити небажанням країн�членів

Співтовариств надміру ускладнювати і без то�

7 � 10 ÷åðâíÿ 1979 ðîêó âñ³ ãðîìàäÿíè
êðà¿í-÷ëåí³â ªâðîïåéñüêèõ Ñï³âòîâà-
ðèñòâ, ÿê³ çà ñâî¿ì íàö³îíàëüíèì çàêî-
íîäàâñòâîì ìàëè âèáîð÷å ïðàâî, ìîãëè
âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðøîìó ïðÿìîìó âñå-
çàãàëüíîìó ãîëîñóâàíí³ äî ªâðîïåéñü-
êîãî Ïàðëàìåíòó, ùî ñêëàäàâñÿ òîä³ ç
410 ÷ëåí³â. Ç òîãî ÷àñó ìèíóëî âæå
ìàéæå äâàäöÿòü ï�ÿòü ðîê³â. Ê³ëüê³ñòü
ïðåäñòàâíèê³â ó íüîìó çðîñëà äî 626 ³
ìàº çá³ëüøèòèñÿ ï³ñëÿ ³íòåãðàö³¿ äî ëàâ
ªÑ íîâèõ êðà¿í. Öüîãî ðîêó â³äáóäóòüñÿ
âæå øîñò³ çà ë³êîì âèáîðè äî ªâðîïàð-
ëàìåíòó, îäíàê äëÿ îñìèñëåííÿ çíà÷è-
ìîñò³ ö³º¿ ïîä³¿ âàðòî çâåðíóòèñÿ äî âè-
òîê³â ö³º¿ âàæëèâî¿ ïîä³¿.

ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò � öå àñàìáëåÿ
ïðåäñòàâíèê³â á³ëüøå í³æ 370 ì³ëüéîí³â ãðî-
ìàäÿí ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïî÷èíàþ÷è ç
1979 ðîêó â³í íàáóâ õàðàêòåðó ñïðàâæíüîãî
ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó, îñê³ëüêè ñòàâ
îáèðàòèñÿ ïðÿìèì çàãàëüíèì ãîëîñóâàííÿ, ³
ñüîãîäí³ 626 ì³ñöü ªâðîïàðëàìåíòó ðîç-
ïîä³ëåíî ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè â³äïîâ³äíî
äî ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ. Ïàðëàìåíò º ãî-
ëîâíèì îðãàíîì ªâðîñîþçó ïîðÿä ç òàêèìè
³íñòèòóö³ÿìè, ÿê ªâðîïåéñüêà ðàäà (ñàìì³ò
ãëàâ äåðæàâ òà óðÿä³â, ùî óõâàëþº íàéãî-
ëîâí³ø³ ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ), Ðàäà ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñîþçó (êîëèøíÿ Ðàäà ì³í³ñòð³â, ùî
çä³éñíþº ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü çàêîíîäàâ-
÷èõ ôóíêö³é), ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ (ãîëî-
âíèé âèêîíàâ÷èé îðãàí Ñîþçó), Ñóä ªâðî-
ïåéñüêèõ Ñï³âòîâàðèñòâ òà Ñóä àóäèòîð³â
(âèêîíóº ôóíêö³¿ ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè).

ªâðîïàðëàìåíò âèêîíóº ñâî¿ ôóíêö³¿ â
òàêèõ îñíîâíèõ ñôåðàõ:

� ðîçãëÿäàº ïðîïîçèö³¿ Êîì³ñ³¿ ³, ñï³ëüíî
ç Ðàäîþ, áåðå ó÷àñòü ó çàêîíîäàâ÷îìó ïðî-
öåñ³ ÷åðåç ÷èñëåíí³ ïðîöåäóðè, îáðàííÿ
ÿêèõ çàëåæèòü â³ä ïðåäìåòíèõ ïîâíîâàæåíü
ñàìîãî ªâðîïàðëàìåíòó é Ðàäè ªÑ (ïðîöå-
äóðà ñï³ëüíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïðîöåäó-
ðà ñï³âïðàö³, ïðîöåäóðà óçãîäæåííÿ, êîí-
ñóëüòàòèâíèé âèñíîâîê òîùî);

� çä³éñíþº êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Êîì³-
ñ³¿ òà Ðàäè øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ¿é óñíèõ òà
ïèñüìîâèõ çàïèò³â, ìàº ïðàâî âèðàæåííÿ
âîòóìó íåäîâ³ðè Êîì³ñ³¿, ìîæå ñòâîðþâàòè
ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ïîðó-
øåíü çàêîíîäàâñòâà Ñï³âòîâàðèñòâà â îê-
ðåìèõ ñôåðàõ (ÿê³ íå âõîäÿòü äî êîìïå-
òåíö³¿ Ñóäó ªÑ);

� çàòâåðäæóº êàíäèäàòóðó íà ïîñàäó
Ïðåçèäåíòà Êîì³ñ³¿, ùî âèñóâàºòüñÿ êðà¿íà-
ìè � ÷ëåíàìè ªÑ. Êð³ì òîãî, ñêëàä âñ³º¿
Êîì³ñ³¿, ùî òàêîæ âèñóâàºòüñÿ óðÿäàìè äåð-
æàâ-÷ëåí³â çà ïîãîäæåííÿì ³ç êàíäèäàòîì

íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà, ï³äëÿãàº çàòâåðä-
æåííþ â ö³ëîìó ªâðîïàðëàìåíòîì;

� â áþäæåòí³é ñôåð³ ªâðîïàðëàìåíò ìàº
ïðàâî îñòàííüîãî ñëîâà â çàòâåðäæåíí³ ùî-
ð³÷íîãî áþäæåòó Ñï³âòîâàðèñòâà, çä³éñíþº
ïîòî÷íèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì áþäæåòó,
à òàêîæ çàòâåðäæóº çâ³ò Ñóäó àóäèòîð³â ùî-
äî âèêîíàííÿ áþäæåòó (àëå íå çàòâåðäæåí-
íÿ íå îçíà÷àº âèíåñåííÿ âîòóìó íåäîâ³ðè);

� â ãàëóç³ çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè ªâðîïàðëàìåíò ìàº ïðàâî îòðèìó-
âàòè äîêëàäíó ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ íàéâàæ-
ëèâ³ø³ çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ïîä³¿ çà ó÷àñòþ
ªâðîñîþçó (ì³æíàðîäí³ ïåðåãîâîðè, óêëà-
äåííÿ ì³æíàðîäíèõ óãîä). Êð³ì òîãî, ³ñíóº
êàòåãîð³ÿ óãîä çà ó÷àñòþ ñï³âòîâàðèñòâà, óê-
ëàäåííþ ÿêèõ ìàº ïåðåäóâàòè îòðèìàííÿ
êîíñóëüòàòèâíîãî âèñíîâêó Ïàðëàìåíòó. Ö³
óãîäè ï³ñëÿ ¿õ óêëàäåííÿ ï³äëÿãàþòü òàêîæ
ðàòèô³êàö³¿ (íàïðèêëàä, óãîäè ïðî àñîö³à-
ö³þ, ïðèºäíàííÿ íîâèõ äåðæàâ).
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У цьому палаці проходять засідання і Європейського Парламенту, і Парламентської Ассамблеї Ради Європи



19ªâðîáþëåòåíü. Ñ³÷åíü 2004

1973 – перше розширення Європейсь+

ких Співтовариств. Цього року до Євро+

пейського Економічного Співтовариства

вступили Данія, Ірландія та Сполучене Ко+

ролівство, для яких встановлено 5+річний

перехідний період. Британія та Данія свого

часу були країнами+засновницями та

провідними членами Європейської Асоціації

вільної торгівлі. Громадяни ж Норвегії, з

якою попереднього року було підписано

угоду про вступ, під час референдуму висло+

вилися проти вступу до ЄЕС. 

1977 – довкола морських берегів країн+

учасниць ЄЕС встановлюється зона рибо+

ловлі у 200 морських миль завширшки,

рівнодоступна для всіх країн+учасниць

Співтовариств.

1981 – після 22+річного перехідного

періоду Греція набуває членства в ЄЕС. Про+

тягом цього часу у країні було здійснено

масштабні демократичні та економічні пере+

творення. Ефективна робота в напрямі

європейської інтеграції припала переважно

на період після 1974 року, коли в результаті

всенародного референдуму до влади прий+

шов демократичний уряд.

1986 – Іспанія та Португалія вступають

до ЄЕС. Неможливість інтеграції обох країн

у Співтовариство до середини 80+х років по+

яснювалася перебуванням при владі в них

диктаторських режимів. 

1995 – Австрія, Фінляндія та Швеція ста+

ють членами ЄС. Всі три держави до середи+

ни 90+х років дотримувалися політики нейт+

ралітету. У Швеції такий курс був започатко+

ваний ще під час Першої світової війни.

Протягом другої половини ХХ століття не+

участь у масштабних політичних союзах по+

яснювалася бажанням дистанціюватися від

блоків, які брали участь у «холодній війні».

Подібними чинниками переважно керувало+

ся керівництво Фінляндії. Нейтралітет

Австрії було продиктовано Державним дого+

вором 1955 року, підписаного країнами+пе+

реможницями Другої світової війни. 

1999 – офіційна дата випуску євро в

безготівковий обіг. 31 січня, на основі Маа+

стрихтської угоди, Австрія, Бельгія,

Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург,

Ірландія, Нідерланди, Португалія та Іспанія,

об’єднавшись у нове фінансове співтовари+

ство, – Європейський Валютний Союз – виз+

нають євро своєю офіційною валютою. Бри+

танія відмовилася, хоча й відповідала виз+

наченим Угодою «критеріям конвергенції»

(критеріям злиття). 2 січня 2001 року чле+

ном єврозони стає також Греція.

дата/cіченьго непросту законодавчу процедуру об’єд�

нання. Це позначилося й на способі форму�

вання складу Асамблеї, оскільки не було сен�

су запроваджувати прямі вибори до органу,

який не виконував у Співтовариствах майже

ніяких ключових функцій, визначених уста�

новчими документами. Крім того, треба мати

на увазі й те, що з кінця 50�х років до кінця

70�х не всі держави – члени Співтовариств

визначилися з інтенсивністю та рівнем пере�

творень, яких потребувало створення спіль�

ного ринку, проголошеного Римським дого�

вором головною метою. Зокрема, переважала

думка про необхідність збереження суто еко�

номічного характеру об’єднання.   

Хоча задля справедливості варто відзна�

чити, що Римський договір у принципі пе�

редбачав обрання Асамблеї на основі «пря�

мого загального голосування за єдиною для

всіх держав процедурою». Однак до 1979 ро�

ку формування Європарламенту проводило�

ся за положенням, яке передбачало, що вона

складається з делегатів, які призначаються

відповідними парламентами зі складу їх

членів. Такий порядок мав зберігатися до ви�

дання органами Співтовариств акту, що за�

проваджує єдину виборчу систему.

Ще в травні 1960 року Асамблея схвалила

перший проект конвенції, яка передбачала

прямі вибори до вищого представницького

органу Співтовариств. Однак до реалізації

цього проекту минуло більше 15 років. За цей

довгий час кардинально змінився підхід до

інституційної ролі парламенту в системі ор�

ганів Співтовариств, на що істотно вплинула

перемога федералістичної концепції в побу�

дові урядами провідних держав – членів

Співтовариств своїх відносин у межах

об’єднання. Причиною посилення інтег�

раційних тенденцій була необхідність кон�

солідації політики стосовно головних конку�

рентів на світовому ринку – США та Японії –

а також створення ефективніших механізмів

ухвалення рішень на загальноєвропейському

рівні з метою подолання кризових явищ,

подібних енергетичній кризі початку 70�х

років, що найбільше вразила саме розвинені

західноєвропейські країни. Істотне посилен�

ня інтеграційних тенденцій призвело до

суттєвого розширення повноважень голо�

вних органів Європейських Співтовариств.

Відтак, контроль за цими інституціями, що

мав здійснюватися Європарламентом, був не�

можливий без запровадження дієвих ме�

ханізмів його участі в ухваленні важливих

рішень. Це призвело до розширення бюджет�

них повноважень Парламенту 1975 року,

створення Суду Аудиторів (європейський

аналог рахункової палати) і впровадження з

1977 року в практику так званих «процедур

узгодження» (за участі Європарламенту) під

час ухвалення законодавства органами

Співтовариств. 

Однак одним із головних і закономірним

наслідком розширення повноважень органів

об’єднання стало запровадження нової фор�

ми громадського контролю за їх діяльністю –

прямих загальних виборів до Європейського

парламенту. Це поряд із розширенням його

законодавчих функцій істотно посилило по�

зиції цієї інституції в системі органів Євро�

пейських Співтовариств.

У вересні 1976 року Рада міністрів схвали�

ла Акт «Про обрання Європейської парла�

ментської асамблеї загальними прямими ви�

борами». Після цього положення Акту мали

бути затверджені державами�членами, що

викликало певні складнощі й затримки,

пов’язані з необхідними змінами національ�

ного законодавства. Хоча в цілому Актом бу�

ло запроваджено лише деякі правила. Інші

питання залишено для самостійного регулю�

вання законодавством держав�членів.

У ст. 1 Акту констатувалося, що населен�

ня держав, які об’єдналися в Співтовариство,

обирає своїх представників до Європейсь�

кого парламенту прямими загальними вибо�

рами. Актом визначено також кількість

представників, що обираються від кожної

держави. Вона визначалася з урахуванням,

хоча й приблизним, кількості населення

кожної держави. Депутати обираються до

Європарламенту строком на п’ять років. Во�

ни не мають права виконувати будь�які

інструкції. Це означає, що імперативний

мандат заборонений. 

Найважливіше положення містилося в

ст. 7 Акту, в якій було зазначено, що до ухва�

лення Співтовариством норм, які встановлю�

вали б єдину для всіх країн виборчу систему

й процедуру, вибори в кожній країні мають

проходити відповідно до схваленого нею

вітчизняного виборчого законодавства, тому

в цій сфері коректніше вживати терміни не

про виборче право Співтовариства, а про ви�

борче право окремих держав по обранню де�

путатів Європейського парламенту.

Це національне законодавство має багато

спільного. Виборча система в усіх державах�

членах – пропорційна. Виключенням є лише

Великобританія, у якій переважно, крім

Північної Ірландії, зберігається мажоритарна

система. Суттєвою перешкодою для створен�

ня єдиного виборчого закону Співтовариства

стала позиція Великобританії, яка не погод�

жується на запровадження пропорційної си�

стеми на виборах Європарламенту і блокує її

прийняття, побоюючись, що це могло би

сприяти запровадженню пропорційної сис�

теми й для обрання палати громад британсь�

кого парламенту. Відтак, сьогодні головною

проблемою на шляху запровадження уніфі�

кованої виборчої системи для ЄС є націо�

нальне законодавство окремих держав. 

Однак, переговори з цього приводу трива�

ють так само, як триває і конституційний про�

цес у Європейському Союзі, і сьогодні євро�

пейський політикум активно намагається ви�

рішити справу, розпочату ще в 70�х роках.

Валентин ІВЧЕНКО
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На очах у залу 69�річний актор перетво�

рюється на себе ж, але 20�річного – перша

роль «третього гриба» у спектаклі з Жераром

Філіпом, перші мрії про успіх,  перші закоха�

ності... О Боже, вона не дозволяє навіть диви�

тися на неї нижче її очей! Крах сподівань і –

знову стрибок у часі, миттєве перевтілення у

стомленого пана похилого віку, що сумує над

могилою друга, без всяких жартів розмірко�

вуючи про вічні цінності, про чоловічу друж�

бу, про життя і смерть. В цьому спектаклі, як

писали критики, знову у всій повноті виявив�

ся трагікомічний талант Рішара, так довго

приховуваний за маскою безтурботного ве�

селуна.  Спектакль «Повернення у спогадах»

смішний і сумний одночасно, але все�таки

більше смішний. 

Рішар був і залишається одним з найви�

датніших коміків епохи, що вже минає, який

завжди грав тотальних тюхтіїв, простаків, не�

здар, телепнів та маруд. Вайлуватих, кудлатих,

як кульбабка, з неповторною, завжди якоюсь

трохи винуватою усмішкою й інколи прихова�

ною, а інколи й відвертою печаллю в променя�

стих очах, яка ніколи не полишає справжніх

блазнів, заручників глядацького сміху.

Насправді ніхто не пророкував П’єру Ріша�

ру такої зіркової кінокарьєри. Хоча смішне і

трагічне оточувало П’єра з дитинства. Кажуть,

що один його дід був аристократом, другий –

браконьєром. Онук дворянина і син промис�

ловця мав продовжити родинну традицію і

очолити сімейну текстильну компанію. Одні

джерела свідчать, що справи в компанії йшли

цілком успішно, інші запевняють, що батько

Рішара, навпаки, не мав особливого підпри�

ємницького хисту, вмів радше витрачати

гроші на розваги, що, зрештою, привело

сімейний бізнес ледь не до занепаду, а батьків

Рішара – до розлучення. Хоч би як там було,

але всупереч сподіванням рідних, П’єр Рішар

Морис Шарль Леопольд Дефей (таке повне

ім’я актора) вирішує «рятувати фінансові

справи родини» зовсім в інший спосіб. Він по�

дається до Парижа, де вступає на театральні

курси Шарля Дюлена, потім переходить до

танцювальної трупи Моріса Бежара, котрий

вважає його перспективним танцівником. Але

Рішара приваблює драматичне мистецтво –

він проходить стажування у Національному

народному театрі, причому тоді, коли там

працювали знаменитий Жерар Філіп та не

менш відомий Філіп Нуаре (останній і піджи�

вив інтерес Рішара до комедії), а потім іде на

естраду, виступаючи там з гумористичним

скетчами. Кажуть, що саме тоді й народився

нині усім відомий екранний образ Рішара –

сором’язливий і розсіяний незграба. 

Вперше Рішар знявся в кіно 1968 року у

режисера Іва Робера в його картині «Блаже�

ний Александр». Робер розвинув перший

успіх 33�річного актора, знявши його в відо�

мих комедіях про пригоди «високого блон�

дина»: «Високий блондин в чорному череви�

ку» (1972) і «Повернення високого блондина

в чорному черевику» (1974).  А далі практич�

но кожна наступна стрічка за участю Рішара

мала оглушливий успіх. І не тільки тому, що

його запрошували зніматися кращі режисе�

ри. Глядацька любов, ще з часів Чапліна, до

різноманітних «маленьких», незграбних, але

зворушливих людей непереборна і вона не

могла не перекинутися на такого ось «недо�

статньо красивого для трагедії» (як колись су�

воро прорекли метри) смішного невдаху, ко�

трий, втім, умів виявляти, коли треба, кмітли�

вість і почуття людської гідності. 

Фільм «Іграшка» (1976) став рекордсме�

ном прокату. Наскільки смішна, настільки й

сумна історія людини�«іграшки» полонила

серця і радянських глядачів, які добре

пам’ятали Рішара по фільмах про «високого

блондина». З не меншим успіхом пройшли

екранами світу «Укол парасолькою» (1980),

«Невдахи» (1981), «Папаші» (1984).  

Шалену популярність П’єра Рішара в СРСР

не змогли здолати жодні вітри перемін та

зміни суспільно�історичних формацій. Коли

1995 року актор приїхав в Україну  із спектак�

лем «Вбивство у Вальпараїсо» театру «Алеф»,

натовпи шанувальників ледь не змели

київський Будинок кіно. Пригадую виступ

Рішара на котрійсь з прес�конференцій, його

знамениту мудру, трохи винувату усмішку.

Він потім зізнавався, що був украй зворуше�

ний тим, що його впізнають на вулицях

зовсім незнайомі люди:  «Мені подобається

на всьому просторі колишнього Радянського

Союзу. Хоч як дивно, мене тут пам’ятають,

люблять, чекають у гості, зустрічають усміш�

ками, обнімають, цілують...».

«Взагалі я вважаю, що мені дуже таланить,

– казав Рішар під час відвідин Києва. – Я зай�

маюсь справою, яку люблю. Мені нема на що

скаржитися». Цікаво, що в повсякденному

житті Рішар аж ніяк не невдаха. Іронія долі:

він таки став бізнесменом. Наприкінці 80�х

Рішар засновує кінокомпанію «Фіделіна

фільм», що займається виробництвом і про�

катом картин. Кажуть, актор має також непо�

гані прибутки з власного маєтку «Шато Бель�

Евек», де виробляють червоне вино (понад 60

000 пляшок на рік). Причому усі справи він

успішно веде сам. Але, звичайно, творчість,

спілкування з шанувальниками залишаються

тим стрижнем, який дозволяє актору досі

триматись не тільки в гарній фізичній, а й в

емоційній формі. Імідж відлюдька та «самот�

нього вовка», який останнім часом припису�

вали актору, він ламає тріумфальними «вихо�

дами на публіку», черговим з яких став спек�

такль «Повернення у спогадах». Актор у ньо�

му продовжує обігрувати свою екранну маску

невдахи: то мовби випадково розбиває графі�

ни, то вивихує ногу, то падає на рівному місці.

Словом, живе як риба без води. Або ж – як та�

лановитий актор, який іде зі сцени і раптом

відчуває, що йому не вистачає повітря. І зре�

штою після довгої розлуки з глядачами по�

вертається до них...

Олена КАЧУРЕНКО

«Âèñîêèé áëîíäèí ó ÷îðíîìó ÷åðåâèêó», êîòðèé ïîíàä 20 ðîê³â íå çí³ìàâñÿ ó âåëèêî-
ìó ê³íî, ïîâåðíóâñÿ äî ãëÿäà÷³â, íà öåé ðàç òåàòðàëüíèõ � ó ìîíîñïåêòàêë³
«Ïîâåðíåííÿ ó ñïîãàäàõ». Ñïåêòàêëü ïîñòàâëåíî çà âëàñíèìè ìåìóàðàìè Ð³øàðà «ßê
ðèáà áåç âîäè». Á³ëüø âäÿ÷íîãî ìàòåð³àëó, ÿê âëàñíà á³îãðàô³ÿ, àêòîðó ãîä³ áóëî é
øóêàòè. Àäæå âñå òâîð÷å æèòòÿ Ð³øàðà � öå ñóö³ëüíà êëàñèêà êîìåä³éíîãî æàíðó.

культура

Імідж відлюдька
та «самотнього вовка»,
який останнім часом
приписували актору,
Рішар ламає тріумфальними
«виходами на публіку»,
черговим з яких став
спектакль «Повернення
у спогадах»

Ï�ºð Ð³øàð � ç³ðêà, ÿêà í³êîëè íå çãàñíå



Ó Лiвадiйськом палацi�музеї в Криму

офiцiйно вiдкрито меморiальний кабiнет�

бiблiотека Уїнстона Леонарда Спенсера Чер�

чилля – найвидатнішого, на думку британців,

їхнього земляка усіх часів. 

Рівно 59 років тому, 4 – 11 лютого 1945

року, саме тут, у Лівадійському палаці, прохо�

дила Кримська (Ялтинська) конференцiя –

нарада глав урядiв трьох союзних держав у

Другiй свiтовiй вiйнi Йосипа Сталiна (СССР),

Франкліна Рузвельта (США) i Уїнстона Чер�

чилля (Велика Британiя), на якій були визна�

ченi основнi принципи пiслявоєнного миру i

системи мiжнародної безпеки. 

Ідея створення меморіального кабінету�

бібліотеки Черчилля виникла у вдови колиш�

нього мiнiстра закордонних справ в урядi

Черчилля Ентонi Ідена, а з відповідним про�

ханням до мiнiстерства закордонних справ

Великої Британiї звернулася дочка Черчилля

ледi Соумз. Матерiали для музею були пере�

данi сiм’єю Черчиллiв, Центром архiвiв У.Чер�

чилля, Мiжнародним товариством У.Черчил�

ля, мiнiстерством закордонних справ Великої

Британiї. За їх сприяння Лiвадiйський палац�

музей отримав для меморiальної кiмнати

збiрник книг, написаних У.Черчиллем i про

нього, iншi воєннi й повоєннi видання, а та�

кож документи про британську мiжнародну

полiтику. Крiм того, МЗС Великої Британiї пе�

редало музею телевiдеотехнiку, яка дозволить

вiдвiдувачам побачити документальну спад�

щину Черчилля, почути його виступи, поба�

чити копiї документiв того часу. Ледi Соумз

передала також бюст свого батька У.Черчил�

ля, який зайняв центральне мiсце в кабiнетi�

музеї. 

Присутнiй на церемонії відкриття Над�

звичайний i Повноважний Посол Великої

Британiї в Українi Роберт Блiнклi висловив

упевненiсть, що завдяки меморiальній

кiмнаті Черчилля українцi зможуть ще бiльше

дiзнатися про цю велику людину. У музей за�

галом було передано понад 60 книг, понад 30

документiв, 2 документальних вiдеофiльми i

25 комп’ютерних дискiв з архiвними доку�

ментами, над якими ще працюватимуть ученi

музею.

Â Óêðà¿í³ âiäêðèòî ìóçåé
íàéâèäàòí³øîãî áðèòàíöÿ
âñ³õ ÷àñ³â 24 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó. 

Ëåäi Ñîóìç â³äêðèâàº ïàì�ÿòíèê áàòüêîâ³ â Áóäàïåøò³

Ñüîãîäíi Ëiâàäiéñüêèé ïàëàö, ÿê i â ìèíóëi ÷àñè, ñòàâ öåíòðîì ïðîâåäåííÿ ìiæíàðîäíèõ çóñòði÷åé, ÿêi òåïåð òóò
âiäáóâàþòüñÿ ðåãóëÿðíî
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