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П О Д І Я

Без перебільшення можна сказати, що 16�
17 квітня Атени приймали в себе всю Євро�
пу. Загалом до грецької столиці з'їхалися гла�
ви держав та урядів 41 європейської країни;
17 квітня вони брали участь в розширеній
Європейській конференції. А напередодні,
16�го, відбулися неформальний саміт 25
країн�членів та кандидатів до ЄС і довгожда�
на церемонія підписання Угоди про вступ з
десятьма новими членами.

Підписання Угоди про вступ

Урочиста церемонія підписання Угоди про
вступ з десятьма країнами(кандидатами про(

ходила 16 квітня по обіді в критій колонаді біля
підніжжя древнього Акрополя. Естонія, Кіпр, Лат(
вія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Сло(
венія, Угорщина та Чехія віднині мають в ЄС ста(
тус спостерігачів, а повноправними членами ста(
нуть 1 травня 2004 року після ратифікації Угоди
про вступ в усіх 25 країнах розширеного Союзу.

Неформальна Європейська Рада

Зранку 16 квітня глави держав та урядів,
міністри закордонних справ країн(членів і

кандидатів до ЄС почали збиратися до Запейон(
холу в передмісті Атен. Запейон — знаменита
споруда XIX сторіччя, де 1896 року жили учасни(
ки перших Олімпійських ігор сучасності. Тра(
диційно перед початком саміту з короткою про(
мовою до європейських лідерів звернувся прези(
дент Європарламенту.

Ранкове засідання за участі президента Кон(
венту за майбутнє Європи Валері Жискар д'Есте(
на було присвячене обговоренню європейської
конституції. Якщо без емоцій, то розширення за(
гострює давні інституційні проблеми ЄС і ство(
рює нові. Саме тому Лаекенський (Брюссель)
саміт в грудні 2001 року ухвалив рішення ство(
рити Конвент, який от уже понад рік розробляє
концепцію нової Європи. В червні проект консти(
туції має бути вже готовий, а в Конвенту й досі
більше запитань, ніж відповідей. Найболючіші з
них Жискар д'Естен виніс на обговорення
Атенського саміту, а саме: про ротацію прези(
дентства в Раді, посаду "міністра закордонних
справ ЄС", парламентську конференцію за учас(
тю представників національних парламентів та
Європарламенту (ідея Жискара) тощо.

Стурбовані можливим домінуванням у розши(
реному Союзі "важкоатлетів", представники 17
маленьких держав на чолі з бельгійським прем'є(
ром Ґі Ферхофштадтом зібралися за сніданком
перед самітом, щоб виробити спільні відповіді на
запитання Президента Конвенту. Сучасна систе(
ма ротації президентства в Раді ЄС має багато не(
доліків, та вона, принаймні гарантує рівноправ(
ність. Якщо ж запровадити багаторічну посаду
Президента Європейської Ради, як пропонують
Британія, Іспанія, Франція та Німеччина, швид(
ше за все її незмінно обійматимуть саме представ(
ники цих чотирьох країн. Втім, і серед малих дер(
жав немає одностайності; Швеція й Данія, зокре(
ма, не брали участь у "бенілюксовому сніданку",
бо віддають перевагу радше міждержавним, ніж
інтеграційним засадам у відносинах. Тож одно(
значної відповіді на свої запитання Жискар не от(
римав; і відклад, про який просив, також. 20 черв(
ня в Салоніках проект конституційної угоди бути
представлений на розгляд Європейської Ради.

Декларація про Ірак

Відлуння недавньої війни, звісно ж, не обми(
нуло Атени. Нагадувала про неї і присут(

ність Генерального секретаря ООН Кофі Анана,
який упродовж двох днів проводив безперервні
консультації з главами держав та урядів.

Головна думка спільної декларації щодо Іраку,
ухваленої самітом, полягає в тому, що централь(
ну роль у повоєнному відновленні країни має
відігравати ООН. Аж до того моменту, поки в
Іраці не будуть проведені демократичні вибори. 

Референдуми про вступ тривають

Атим часом у країнах(кандидатах тривають
референдуми. Переконлива більшість —

83,69% угорців — висловились 12 квітня за
членство країни в ЄС. На жаль, активність ви(
борців була дуже низькою: в голосуванні взяло
участь менше половини (45,62%) електорату. 

Угорщина третьою після Мальти та Словенії
сказала ЄС "так". Однак на відміну від Угорщини
та Словенії, результати референдуму на Мальті
не є обов'язковими до виконання — все залежить
від уряду. Та мальтійці вже поставили останню
крапку щодо свого вступу в Союз: того ж таки 12
квітня на загальних виборах вони віддали перева(
гу Націоналістичній партії, яка тримає незмінний
курс на інтеграцію.

АТЕНСЬКА ВЕСНА 2003АТЕНСЬКА ВЕСНА 2003
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Пане Жустен, цього року впер!
ше за історію існування Пред!

ставництва в Києві, 17 травня Ви за!
прошуєте пересічних українців взя!
ти участь у святкуванні Дня Європи.
В чому полягає Ваш задум?

— Наша ціль — влаштувати народне
свято, перенести Європу на вулиці
Києва. Ми подумали, що це добра наго(
да зміцнити зв'язки між Європейським
Союзом та Україною і дати людям уяв(
лення про ЄС. Тож сподіваємося, що
буде сонячно і прийде багато людей.

Як мені відомо, в організації
святкування бере участь міс!

цева київська влада. Фінансові ви!
трати ви також розділили з мерією?

— Ні, ми звернулися до спонсорів —
місцевих та міжнародних компаній. Від
самого початку це була спільна ініціати(
ва Представництва й амбасад країн(
членів і кандидатів. Амбасади готують
до 17 травня інформаційні й культурні
експозиції, організували приїзд до Киє(
ва музичних гуртів і фольклорних ко(
лективів зі своїх країн.

Напередодні свята незручно
турбувати Вас політичними за!

питаннями... Дозволю собі тільки
одне: як просувається в правовому
полі недавня ініціатива Європейсь!
кої Комісії "Ширша Європа — Су!
сідство", і чи ви отримали офіційну
відповідь української сторони?

— Послання "Ширша Європа" містить
засади співпраці з нашими сусідами у
найближчі десять років. Варто наголо(
сити, що цей документ не має на меті
прояснювати перспективи членства тієї
чи іншої країни, він зовсім не про те.

Так!так, це ми вже зрозуміли.
Мене цікавить правовий ас!

пект: коли концепція перетворить!
ся на затверджений план дій, і на

якому етапі почнеться двостороннє
обговорення?

— Комісія передала пропозицію Раді мі(
ністрів і Європарламенту. Їхня перша ре(
акція — цілком позитивна. Держави(
члени привітали ініціативу Комісії, а ос(
таточний висновок ми очікуємо в червні.

Я думаю, що українська сторона на(
разі добре зрозуміла мету цього послан(
ня; розібралася, про що йдеться в кон(
цепції і що вона не зачіпає; переконала(
ся, що початкові сумніви й побоювання
виявилися безпідставними. Мені ви(
дається, що Україна сповнена рішучості
та готова співпрацювати, аби в повно(
му обсязі скористатися усіма мож(
ливостями, які ми пропонуємо.
Але, скажімо так, формально ми
зможемо почати здійснення на(
ших пропозиції лише після
офіційного рішення Ради.
Тож кілька тижнів ще до(
ведеться почекати.

Недавно ви від!
відали Чорно!

бильську АЕС. Я бу!
ла надзвичайно зди!
вована, довідавшись з
сайту Представницт!
ва, що ви заходили на!
віть всередину примі!
щення четвер!

«ПЕРЕНЕСТИ ЄВРОПУ
НА ВУЛИЦІ КИЄВА»
має намір Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Норбер Жустен

"Скуштувати" європейського свята зможуть всі охочі 17 травня на Хрещатику

Вперше ми зустрілися з паном Жустеном для інтерв'ю на початку
2002 року, майже одразу після його призначення. Отримавши наго�
ду поговорити з ним вдруге, мушу із задоволенням відзначити, що по�
надрічне перебування в Україні, без сумніву, позитивно відбилося на
гуморі посла: він щиро посміхається, невимушено відповідає на запи�
тання і залюбки жартує. Тож брати в нього інтерв'ю цього разу було
суцільним задоволенням.
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того реактора. Адже зазвичай іно!
земці бояться наблизитися навіть до
самої АЕС, а щоб зайти в саркофаг —
годі й думати (мої друзі!французи,
яким я пропонувала екскурсію на
ЧАЕС, страшенно хотіли, довго вага!
лися, але так і не насмілилися). Як ви
наважились?

— Чорнобиль багатьох лякає, це прав(
да. Але я цілком довірився місцевій ко(
манді радіаційного захисту. Звісно, там
не можна йти, куди заманеться і пере(
бувати надто довго. Та в супроводі й під
наглядом фахівців я почувався в без(
пеці. Вони екіпірували мене дозимет(
ром, тож усе було під контролем.

Ви вдягали захисний одяг?

— Так! Це на мене справило не(
абияке враження — ми повністю міня(
ли одяг, а ще — ці великі чоботи...

І вас ніхто отак не сфотографу!
вав? Це невиправна помилка!

А що ви побачили всередині? Руїни?

— Ні, я ж не заходив туди, де була по(
жежа. Коридори мають цілком нор(
мальний вигляд. Там працюють люди,
що постійно наглядають за станом зруй(
нованого реактора. Сподіваюсь, іншим
разом я зможу пройти далі.

А як просуваються роботи? Но!
ве укриття ще й досі на стадії

проекту?

— Я був приємно здивований прогре(
сом на будівництві заводу з переробки
рідких радіоактивних відходів та ком(
плексу для зберігання твердого палива.
Зараз головне завдання — це споруд(
ження нового саркофагу. Ми сподіває(
мося побачити результати досліджень
влітку, в червні, а роботи мають почати(
ся наприкінці року. Треба завершити
спочатку стабілізаційні роботи, а тоді
вже зводити нове укриття.

(Тут доречно нагадати, що Посол
Жустен має ступінь магістра з фізи&
ки, і до того, як обійняти посаду Голо&
ви Представництва, очолював відділ
реґіонального співробітництва та
ядерної безпеки в Директораті зов&
нішніх відносин Європейської Комісії.
А за "вагомий особистий внесок у роз&
виток співробітництва України з
країнами Європейської Співдружнос&
ті у розв'язанні питань ядерної безпе&
ки" нагороджений українським орде&
ном "За заслуги" III ступеня.) 

Завтра (інтерв'ю відбувалося
15 квітня) визначний день для

Європи: в Атенах буде підписана
угода про вступ до ЄС десяти нових
членів. Є така народна казка про ру!
кавичку, що гостинно надавала при!
тулок різним звірятам, доки остан!
нім не вліз ведмідь і не розірвав її.
Чи не боїтеся Ви, що новоприбульці

можуть стати для Союзу занадто
важким тягарем, чимось на кшталт
цього ведмедя? 

— По(перше, я хочу сказати, що це іс(
торично логічна і дуже важлива подія
— приєднання країн Центральної Євро(
пи до Європейського Союзу. Ми йшли
до неї крок за кроком і нарешті дістали(
ся такого етапу, який видавався цілком
неймовірним у 50(х роках, коли почи(
нався Союз. Звісно, це виклик. Треба
навчитися жити в Союзі з 25 членів, він
має бути єдиний, добре керований, і му(
сить визначити своє місце в світі.

Я оптиміст. Думаю, що всі країни Єв(
ропи зараз надихає бажання знайти
свою європейську індивідуальність і са(
моствердитися як єдина Європа.

Тоді повернемося в Україну,
коли Ваша ласка. Понад рік

ви живете тут постійно. Що вам
найбільше подобається і що не по!
добається у нас?

— Знаєте, бачити зблизька будівництво
нової країни, допомагати в розбудові мо(
лодій державі, яка нещодавно здобула
незалежність — це зачаровує. Я бачу
реальні зусилля України віднайти своє
місце в Європі й світі, збудувати демо(
кратичне суспільство. Дуже мені подо(
бається толерантність українського на(
роду. Всюди є політичні проблеми, іноді
сторони в їх розв'язанні доходять до
конфліктів, натомість українці завжди
обирають мирні шляхи врегулювання.

Що мені не подобається — те, що я
не розумію мови; це обмежує моє спіл(
кування. Я вивчаю російську, але це до(
волі складна мова, до того ж, мені бра(
кує часу і старанності.

Насамкінець ми попросили Посла, як
і колись його попередника, відповісти
на кілька запитань з анкети Марсе&
ля Пруста. Цей опитувальник, який
французький письменник розробив
колись для себе, допомагає зрозуміти

характер людини. Щоправда, одна з
рис характеру Норбера Жустена —
скромність — виявилась ще перед по&
чатком "анкетування": він не дуже
хотів говорити про себе і пропонував
радше адресувати ці запитанням
людям, що його знають. Та нам по&
щастило його переконати.

Яка головна риса Вашого ха!
рактеру?

— Мабуть, упертість, невідступність.

Якість, яку Ви найбільше ці!
нуєте в чоловіків?

— Твердість.

В жінок?

— Великодушність.

Ваш головний недолік?

— Їх так багато, не знаю, що й ви(
брати. Мабуть, перфекціонізм. (На на&
ше зауваження, що це швидше пере&
вага, ніж недолік, Посол порадив спи&
тати про це в тих, кому доводиться з
перфекціоністом працювати).

Ваше улюблене заняття?

— Читати й дізнаватися нового.

Ваше уявлення про щастя.

— Французькою кажуть "la vie en
rose", не знаю, чи є у вас аналогічний ви(
раз. (Ми відповіли, що є. Для нас, бачити
"життя в рожевому кольорі" швидше ха&
рактеристика відірваного від життя
ідеаліста; а може насправді, то непога&
ний спосіб почуватися щасливим?)

Що було б для Вас найбіль!
шим горем?

— Якби щось трапилось з кимсь із рідних.

Де Ви воліли б жити?

— В раю.

Ваш життєвий девіз?

— В мене його немає. Хіба що: не
мати жодних девізів.

Розмовляла Марина Марченко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День Європи

Враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, постановляю:
1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щорічно у третю суботу травня. 
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям за)
безпечити здійснення заходів щодо організації та проведення в Україні Дня Європи. 

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України разом з Міністерством
закордонних справ України забезпечити висвітлення у засобах масової інформації
здійснення заходів, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні Дня Європи. 

Президент України 
Л.КУЧМА 

м.Київ
19 квітня 2003 року
N 339/2003
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Представництво почало свою роботу
в Києві десять років тому, у вересні

1993 року. Відтоді відбулося чимало
змін; розширення просунуло ЄС до за(
хідних кордонів України. Функції Пред(
ставництва також розширилися, значно
збільшився його штат; крім головного
приміщення на вул. Круглоуніверситет(
ській, 10, нещодавно відкрився окремий
офіс програми Тасіс на вул. Круглоуні(
верситетській, 4А. 

Представництво має статус диплома(
тичної місії та офіційно представляє Єв(
ропейську Комісію в Україні. Голова
Представництва — Норбер Жустен —
вручив свої вірчі грамоти Президенту Ук(
раїни 11 грудня 2001. Він акредитований
також в Молдові та Білорусі, де від імені
Представництва діють місцеві офіси про(
грами Тасіс в Кишиневі та Мінську.

Європейська Комісія є інституцією Єв(
ропейського Союзу, так само, як Євро(
пейський Парламент, Рада Європейсько(
го Союзу, Верховний Суд та Суд аудито(
рів. Сьогодні Європейський Союз вклю(
чає 15 країн(членів із населенням близь(
ко 370 мільйонів і є найбільшим єдиним
торговельно(економічним блоком в світі.
Після очікуваного в 2004 році приєднан(
ня до ЄС 10 нових країн(членів з Цент(
ральної Європи, населення Союзу налі(
чуватиме 425 мільйонів. 

Географія розміщення Представництв
Європейської Комісії охоплює весь світ.
На даний момент їх налічується 120. 

Представництво має такі головні
функції: 

Сприяти політичним та економіч(
ним зв'язкам між країною перебуван(
ня та Європейським Союзом шляхом

підтримання ефективного діалогу з
урядовими установами та підвищення
поінформованості про Європейський
Союз, його установи та програми; 

Наглядати за виконанням Угод про
партнерство та спiвробiтництво між
Україною і ЄС та між Молдовою і ЄС; 

Інформувати громадськість щодо
розвитку Європейського Союзу, роз'(
яснювати та відстоювати окремі ас(
пекти політики ЄС; 

Брати участь у впровадженні Про(
грами Тасіс Європейського Союзу, в
рамках якої надаються гранти для вті(
лення ноу(хау в сфері розвитку ринко(
вої економіки та демократичного сус(
пільства у країнах СНД та Монголії. В
Молдові Європейський Союз також
фінансує "Food Security Programme". 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ:

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Відділ управління 
програмою TACIC 

Елен Крей�Степанов,
голова

Відділ програми TACIC в Кишиневі, Молдова Відділ програми TACIC в Мінську, Білорусь

Відділ політики,
преси та інформації
Стеффен Сковманд, 

голова

Відділ торгівлі 
та економіки

Тімо Хаммарен, 
голова 

Інституційна реформа 
і правосуддя та внутрішні

справи; громадянське
суспільство

Франческо Лучані,
голова

Соціальний захист;
освіта; СВС; 

охорона довкілля
Стефанос Гуврас,

голова

Економічний розвиток;
ядерна безпека

Відділ фінансів 
та контрактів

Андре Кіринен,
голова

Адміністративний
відділ

Маргарета Леттерхаг

О р г а н і з а ц і й н а  с т р у к т у р а  П р е д с та в н и ц т в а  Є в р о п е й с ь к о ї  К о м і с і ї  в  У к р а ї н і
Голова Представництва 

Норберт Жустен

П р е д с т а в н и ц т в о  Є в р о п е й с ь к о ї  К о м і с і ї  в  У к р а ї н і  
10, вул. Круглоуніверситетська, Київ  01024. Тел. (044) 462 00 10,  www.delukr.cec.eu.int Ел. пошта: press@delukr.cec.eu.int
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Новий проект ЄС "Багатомодульні контрольні термінали на українсько(молдовсько(
му кордоні" має на меті поліпшення пропускної здатності кордону і зменшення ви(

трат часу на перетин кордону для вантажного транспорту.
Проект розрахований на 12 місяців. Він є складовою частиною програми ЄС

"TRACECA", яка була розроблена для поліпшення якості транспортних коридорів та
гармонізації прикордонних умов в усіх країнах, де реалізується програма. Бенефіціара(
ми проекту стали Міністерство транспорту, митні органи, прикордонники та державні
залізниці в обох країнах.

Перша фаза проекту (січень 2003 року — травень 2003) передбачає всеосяжний
аналіз ситуації на всіх міжнародних шляхах та залізничних пунктах прикордонних пе(
реходів між двома країнами: інфраструктуру, ІТ(системи, персонал і транспортні пото(
ки. Подібний аналіз буде проведений для вибраних залізничних багатофункціональних
терміналів в обох країнах. Аналіз буде супроводжуватися транспортним прогнозом на
найближчі двадцять років. Після завершення першої фази консультант надасть бене(
фіціарам та Європейській Комісії свої рекомендації щодо облаштування кількох пунктів
перетину кордону та встановлення багатофункціональних терміналів. Після ухвалення
рекомендацій, на другому етапі проекту буде розроблений детальний план, який дозво(
лить урядам залучити зовнішні інвестиції для цих проектів. 

26березня 2003 року Голова Представництва Європейської Комісії в Україні, за(
ступник голови Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття", Посол Нор(

бер Жустен відвідав Чорнобильську АЕС.
Посол сказав, що хотів на власні очі побачити об'єкт "Укриття" і з перших рук отри(

мати інформацію про потенціальний об'єм стабілізаційних робіт та робіт з підготовки
будівництва нової безпечної системи локалізації. "Європейська Комісія задіяна у
вирішенні всіх проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС. Загалом, ми до(
сить задоволені рівнем співробітництва між ЄС та Україною в цьому питанні" — відзна(
чив пан Жустен.

Під час свого візиту Посол зустрівся з директором Чорнобильської АЕС Юрієм Не(
ретіним та групою фахівців. Він відвідав внутрішні приміщення зруйнованого четверто(
го блоку ЧАЕС і ознайомився з ходом робіт з виведення з експлуатації ЧАЕС,
будівництвом заводу з переробки рідких радіоактивних відходів та промислового ком(
плексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

Візит відбувся напередодні наступного засідання Асамблеї донорів Чорнобильського
фонду "Укриття" — міжнародної організації, що була створена для фінансування про(
екту "Реалізація плану "Укриття"" (РПУ).

Новий проект з підтримки засобів масової інформації розпочато в Україні. Проект на
суму 1 240 000 євро фінансується в рамках програми Європейського Союзу Тасіс.

Мета цього проекту — забезпечити більшу незалежність газет, радіо та телевізійних
станцій. Проектом буде керувати корпорація Всесвітня Служба ВВС, що розташована
в Одесі і обслуговує південний регіон України. ВВС буде співпрацювати з Центром
Медіа Ініціатив в Україні та Радою з питань телерадіомовлення Польщі. Бенефіціарами
проекту є Українська асоціація видавців періодичної преси та Незалежна асоціація те(
лерадіомовників. Проект знаходиться зараз у своїй початковій фазі. 

Метою Першого міжнародного семінару було вироблення робочого плану Проекту
в частині, яка стосується покращення законодавства України в сфері боротьби з

відмиванням грошей та співробітництва на національному та міжнародному рівні. В
семінарі взяли участь керівники вищих органів влади, правоохоронних та судових ор(
ганів України, представники міжнародних та іноземних організацій, діяльність яких на(
правлена на боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Реалізує проект Державний департамент фінансового моніторингу.

Новий проект ЄС 
з модернізації міжнародних
прикордонних переходів 
в Молдові та Україні

Голова Представництва 
Європейської Комісії в Україні
Норбер Жустен відвідав 
Чорнобильську АЕС

ЄС підтримує засоби масової
інформації в Україні

Проект Європейського Союзу
"Відмивання грошей в Україні"
розпочався з семінару, 
який відбувся в Києві 16 квітня
2003 року

За матеріалами офіційного сайту 
Представництва Європейської Комісії в Україні 
http://www.delukr.cec.eu.int/ua@@
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ПРОЕКТ "Розвиток економіч?
но ефективних машин 
малої потужності спільного
вироблення тепла та пари 
в харчовій та інших промис?
лових галузях України"

В березні 2003 року в рамках тривалого
проекту, який почався восени 1999, були
проведені дводенні семінари з розвитку
менеджменту підприємств для управ)
лінського персоналу трьох українських
учасників проекту — взуттєвого вироб)
ника "Возко" (м. Вознесенськ), Пологів)
ського олійно)екстракційного заводу та
Рубежанського рубероїдного комбінату.
Данські фахівці Ерік Пенс, Сорен Андер)
сен та Йорген Дальхоф в ході лекцій,
круглих столів, вивчення конкретних си)
туацій та дискусій прагнули зміцнити уп)
равлінську складову проекту з метою
ефективнішого використання когенера)
ційного обладнання. 

ПРОЕКТ "Ознайомлення 
з досвідом країн Європи 
у фінансуванні галузі 
охорони здоров'я"

7 квітня 2003 року в Представництві
Європейської Комісії в Україні відбулася
завершальна презентація за участі Голо)
ви Комітету Верховної Ради з питань охо)
рони здоров'я, материнства та дитинства
Миколи Поліщука, авторів підсумкового
огляду проекту, експертів Tасіс.

Учасникам представили публікацію "До)
свід країн Європи у фінансуванні галузі

охорони здоров'я". Огляд підготовили ек)
сперти компанії SOCON Ltd спільно з про)
фільним комітетом Верховної Ради Украї)
ни. Крім того, були проведені семінари і
робочі зустрічі з обговорення проблем
нинішньої системи фінансування галузі
охорони здоров'я в Україні та потреби в її
реформуванні. Також народні депутати
особисто ознайомились з досвідом Ні)

меччини та Поль)
щі в питаннях фі)
нансування служ)
би охорони здо)
ров'я. Власне ре)
зультати робочих
зустрічей, семіна)
рів і ознайомлю)
вальних поїздок і
склали підготов)
лений огляд.

ПРОЕКТ "Аудит 
державних фінансів"

Проект "Аудит дер)
жавних фінансів"
спільно зі Світо)
вим Банком та
Шведським інсти)
тутом державно)
го управління 4)5
квітня 2003 року
провели міжна)
родну конферен)
цію "Удосконален)
ня системи управ)
ління державни)
ми фінансами.
Функції Парла)

менту, внутрішнього та зовнішнього ау)
диту", де обговорювались чотири ос)
новні теми:

> роль органів фінансового контролю в
управлінні та контролі за витрачанням
бюджетних ресурсів;

> роль Парламенту в забезпеченні еко)
номного та ефективного витрачання бю)
джетних коштів;

> роль Міністерства фінансів у наданні
чітких та послідовних інструкцій стосовно
використання бюджетних ресурсів;

> співробітництво між внутрішнім та зов)
нішнім аудитом — партнерство між функ)
цією аудиту, в рамках виконавчої влади та
вищим органом фінансового контролю, що
підпорядкований законодавчому органу.

В перший день експерти з Німеччини,
Франції, Швеції та Естонії представили та
обговорили з українськими колегами на)
звані теми та описи моделей фінансово)
го контролю та аудиту, що існують в їх
країнах.

Другий день делегати форуму присвяти)
ли концепції урядової Білої книги з
фінансового контролю та аудиту, що є
однією з вимог надання позики Світово)
го Банку. Рекомендації учасників з фі)
нансового управління та контролю увій)
дуть до технічного завдання для урядо)
вої експертної робочої групи з підготов)
ки Білої книги.
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І. ВИСНОВКИ
1. Угода про партнерство та співробіт(

ництво між Європейськими Співтовари(
ствами та їх державами(членами, з од(
ного боку, та Україною, з іншого, була
підписана 16 червня 1994 року і набула
чинності у березні 1998 р. Торговельні
положення УПС стали чинні в лютому
1995 року після укладення Тимчасової
угоди. Під час саміту Україна — ЄС в
Копенгагені 4 липня 2002 р. керівники
делегацій рекомендували, щоб:

"…Комітет з питань співробітництва в
доповіді до наступного засідання Ради з
питань співробітництва оцінив стан ви(
конання УПС ".

2. Ця доповідь була підготовлена че(
рез залучення експертів обох сторін та
використання інформації, наданої підко(
мітетами УПС. У ній розглядається про(
грес в досягненні та втіленні на практиці
мети та цілей УПС за весь час її дії, беру(
чи до уваги, зокрема, переглянуті пріо(
ритети, схвалені у березні 2002 року на
засіданні Ради з питань співробітництва.
Метою доповіді є також висвітлення
сфер, що потребують підсилення роботи
для повного використання потенціалу
УПС. В той же час доповідь розкриває
можливості для поглиблення співпраці.
Крім того, були вказані питання, щодо
яких сторони мають різні оцінки.

3. Хоча доповідь не окреслює чіткий
часовий проміжок, метою було відбити
дискусії та розвиток відносин протягом
останніх 5 років, половини від початко(

во передбачених років дії УПС.
Також брались до уваги заходи, що

вжила Україна останнім часом — на по(
чатку 2003 року. З усім тим, спільно бу(
ло вирішено обмежити доповідь питан(
нями, що обговорювались в структурах
УПС, в той час як інші питання були ви(
лучені, незважаючи на їх важливість та
користь.

4. У деяких сферах структури УПС
використовувалися для ширших дис(
кусій, що виходили за рамки УПС, виз(
начені у середині 90(х років. Так склало(
ся, зокрема, з політичним діалогом, у
якому спектр відносин ЄС — Україна
був би неповним без посилання на сфе(
ру Європейської політики безпеки та
оборони (ЄПБО). Дискусії щодо наслід(
ків розширення ЄС також відбувалися,
незважаючи на брак спеціальних поло(
жень в УПС. Третьою сферою є юстиція
та внутрішні справи (ЮВС), що, як і
розширення ЄС, набула ваги у політич(
ному порядку денному Сторін тільки
після того, як Угода стала чинною.  

5. Технічна допомога згадується в
кожному розділі цієї доповіді як належ(
на, тому питання збереження такого
підходу до технічної допомоги в органах
УПС регулярно порушувалося за кож(
ною окремою сферою політики. В розді(
лі V.3 "Фінансове співробітництво" міс(
титься загальна оцінка, наводяться де(
які цифри та пояснюється, що за цей час
обидві сторони шукали можливості
ефективнішого використання допомоги
в рамках програми "Тасіс", цілеспрямо(
ваної підтримки досягнення цілей УПС.

Україна заявила про своє бажання скон(
центруватися на підтримці заходів, що
повинні вживатися відповідно до її
"Європейського вибору" та отримати до(
ступ до програм ЄС, ресурси яких мо(
жуть стати доступними після майбутнь(
ого розширення ЄС.

6. Обидві сторони погодились з тим,
що на сьогодні УПС добре використо(
вується і можна відзначити суттєвий
поступ у досягненні цілей УПС. Зокре(
ма, сторони значно просунули своє
співробітництво у таких сферах, як
політичний діалог, торгівля та інвес(
тиції, серед них прогрес у  вступі Ук(
раїни до СОТ, а також у сфері науки та
технологій, митної справи, статистики
та економіки. У сфері наближення за(
конодавства, енергетики, разом з пи(
таннями ядерної безпеки, закладено
міцні підвалини співробітництва, але
відзначено необхідність подальшої
інтенсифікації зусиль. Також встанов(
лено позитивну основу для співпраці у
сфері юстиції та внутрішніх справ поза
рамками УПС. Деякі інші галузі були
оцінені як такі, що потребують або ма(
ють потенціал для дальшого розвитку в
рамках УПС з метою поглиблення
співробітництва: навколишнє середови(
ще, транспорт, космічна галузь, телеко(
мунікації. Свобода ЗМІ в Україні — це
ще одна сфера, де необхідні подальші
зусилля.

7. Виникла низка питань, щодо яких
оцінка Україною та ЄС імплементації
УПС відрізняється, особливо у сфері
торгівлі та інвестицій. Як позитивні до(
сягнення обидві сторони визнали під(
вищення рівня двосторонньої торгівлі,
посилений обмін з метою розв'язання
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виконання УПС, здійсненої спільно експертами з Ук�
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найомити читачів у повному обсязі.
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певних проблемних питань та спорів у
торговельній сфері та підтримку про(
цесу вступу України до СОТ, зокрема
зусиль України забезпечити повну
відповідність принципам СОТ, визна(
ченим в УПС. Обидві сторони привіта(
ли зусилля та зобов'язання України
усунути нинішні невідповідності поло(
женням УПС у сфері торгівлі й інвес(
тицій та очікують невдовзі конкретно(
го прогресу.

8. В рамках УПС відбулося обгово(
рення наслідків розширення. Сторони
відзначили своє бажання отримати всі
переваги від цього процесу для підви(
щення рівня двосторонніх відносин і
підтвердили свою готовність подолати
перешкоди, що постануть перед ними
у зв'язку з цим. Україна позитивно
сприймає розширення ЄС та вітає його
як спосіб реалізації свого власного
європейського порядку денного. Сто(
ронам, проте, не вдалося домовитися,
яким чином детальніше висвітлити це
питання в доповіді. Україна висловила
стурбованість, що було зроблено мало
для вирішення можливих проблем,
пов'язаних з розширенням, включаю(
чи візовий режим, вплив на торгівлю
та співробітництво між діловими кола(
ми. Україна наголосила, що пріоритет(
ним напрямком на майбутнє буде мак(
симальне приведення свого законодав(
ства, норм та стандартів до чинних в
ЄС, а для ЄС — розглянути політику,
яка б залучала Україну до європейсь(
кої інтеграції. З боку ЄС було підкрес(
лено, що створені розширенням мож(
ливості переважатимуть ймовірні
труднощі і що всі необхідні законо(
давчі, регуляторні та інституційні при(
стосування будуть зроблені у відпо(
відний час, коли процес приєднання
буде завершено.

9. В рамках УПС обговорювалися
перспективи поглиблення співробіт(
ництва, спрямованого на забезпечення
стабільності та процвітання в Європі.
Наміри ЄС розглянути нову політику
сусідства, а також сподівання України
щодо започаткування нових форм і ме(
тодів співпраці будуть належно врахо(
вані. У цьому зв'язку можна використа(
ти досвід стосунків ЄС з країнами(кан(
дидатами. Україна наголосила на ба(
жанні укладення нової двосторонньої
угоди на зразок нинішніх європейських
угод та вважає, що досвід країн(канди(
датів є добрим прикладом для подаль(
ших дій сторін.

10. Підсумовуючи просування до
цілей УПС, як зазначено у Статті 1,
спільна оцінка прогресу на сьогоднішній
день така:

"забезпечення у відповідних рамках
політичного діалогу, який сприятиме
розвитку тісних політичних відносин":
більшою мірою досягнуто. Створені
структури успішно функціонували, а
завдання поступово стали реальніши(
ми та дієвішими;

"сприяння розвитку торгівлі, інвес(
тицій і гармонійних економічних відно(
син":  в рамках УПС інтенсифіковано
дискусії та контакти, мета повністю не
досягнута і теперішній стан виконання
знаходиться на різних рівнях. Обидві
сторони визнають, що у цій сфері мо(
же бути використано більше по(
тенціалу і що окремі положення ще не
реалізовані в повному обсязі; 

"створення основ взаємовигідного
економічного, соціального, фінансово(
го, цивільного науково(технічного та
культурного співробітництва". В той
час як фінансове, наукове та техно(
логічне співробітництво стабільно про(
гресує, соціальне та культурне має ли(
ше потенціал для дальшого розвитку,
але немає спеціальних інструментів
для цього. Окрім того, ці сфери зали(
шалися менш пріоритетними.       

"підтримка зусиль України у зміц(
ненні демократії і розвитку її еконо(
міки та завершенні її переходу до рин(
кової економіки": мета щодо зміцнен(
ня демократії підтримувалася в рам(
ках політичного діалогу, беручи до
уваги, що її досягнення є завданням
України. Щодо економічного розвит(
ку та переходу до ринкової економіки,
відповідні дискусії та переговори сто(
совно вступу України до СОТ сприяли
цьому процесу. Для досягнення всіх
цілей необхідним є продовження на(
дання технічної допомоги ЄС як до(
даткового інструменту для України у
її зусиллях досягти потрібних стан(
дартів. Україна хотіла б отримати
більше допомоги, а також застосуван(
ня сильніших інструментів та ме(
ханізмів, ніж передбачені в УПС.

11. Кожен із розділів цієї доповіді міс(
тить короткий підсумок перспектив
майбутнього співробітництва. Найваж(
ливішими є:

щодо політичного діалогу, необ(
хідно інтенсифікувати обговорення
майбутніх відносин Україна — ЄС, що
базуватимуться на ініціативі ЄС
"Ширша Європа", а також на бажанні
України досягнути нового рівня до(
говірних відносин, подібного до євро(
пейських угод; 

щодо міжнародних та регіональних
питань, діалог потрібно продовжувати
та вживати відповідних заходів для по(
силення стабільності в Європі, зокре(
ма підтримки політичної та еко(

номічної єдності Республіки Молдова,
а також розв'язання Наддністровсько(
го конфлікту;

щодо наближення законодавства,
потрібно збільшити нинішню
швидкість та масштаб робіт, а також
розробити їх графік;

щодо торгівлі, без затримок
потрібно розв'язати наявні проблеми,
необхідно враховувати наслідки роз(
ширення та забезпечувати виконання
торговельного законодавства;

щодо енергетики, основним питан(
ня є перегляд деяких аспектів проекту
Х2Р4. Зокрема, необхідно продовжу(
вати співробітництво у сфері транзиту
газу та нафти, реформування енерге(
тичного сектора, енергоефективності;

щодо транспорту, потрібно продов(
жувати збільшувати присутність Ук(
раїни в європейських транспортних
інституціях; розв'язання потребують
питання безпеки, зокрема, морського
та повітряного транспорту;

співпрацю у сфері юстиції та внут(
рішніх справ потрібно інтенсифікува(
ти в рамках Плану дій та відповідного
плану(графіку;

щодо регіонального та транскордон(
ного співробітництва, з метою поси(
лення координації та взаємодії не(
обхідно використовувати надалі фі(
нансування проектів за рахунок
ІНТЕРРЕГ та "Тасіс";

щодо науки та технологій, відпо(
відні можливості надають Угода про
НТС та відкритість Шостої рамкової
програми ЄС;

щодо освіти, слід ефективніше вико(
ристовувати програму "Темпус".

12. Крім того, обидві сторони зазначи(
ли, що потрібно ефективніше викорис(
товувати органи УПС; рішення повинні
мати зобов'язальний характер; Україна
відзначила  потребу в посиленні своїх
інституційних потужностей за допомо(
гою ЄС. Запровадження Правил розв'я(
зання спорів сприятиме цьому.

13. Раді з питань співробітництва про(
понується розглядати цю доповідь як ос(
нову  свого бачення подальшого розвит(
ку співпраці між Україною та ЄС. Крім
того, доповідь містить бачення шляхів
виконання окремих зобов'язань, що по(
требують імплементації, та можливос(
тей поглиблення співробітництва в ок(
ремих сферах УПС. Підкомітетам та ін(
шим відповідним органам пропонується
використовувати цю доповідь у своїй по(
дальшій роботі.

Березень 2003
Далі буде
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С В Я Т О

Представництво Європейської Ко�
місії в Україні запрошує українців ра�
зом відзначити свято Європи — день,
коли проголосивши свою знамениту
Декларацію, міністр закордонних
справ Франції Роберт Шуман заклав
підвалини європейської інтеграції.*

Закалендарем День Європи — 9
травня — збігається з Днем Пе(

ремоги, тому святкування в Україні
вирішили провести тижнем пізніше. 

Пропонуємо вашій увазі огляд уро(
чистих заходів, що відбудуться в Києві
в суботу 17 травня.

"Європейське містечко" гостинно
відчинить свої двері опівдні на Хреща(
тику. На його "вулицях" виставлять
свої інформаційні стенди і намети по(
сольств країн(членів Європейського
Союзу і країн(кандидатів. Відвідувачі

зможуть поспілкуватися з послами,
взяти участь у різноманітних віктори(
нах на європейську тематику та скуш(
тувати національних страв і напоїв з
різних країн Європи. "Містечко" пра(
цює з полудня до сьомої вечора.

Концерт просто неба розпочнеться на
Європейській площі о другій годині дня і
триватиме до 23:00. Це має бути справді
грандіозне шоу — ударна вісімка музич(
них груп з різних країн Європи, найбільш
знана з яких німецька "Альфавіль" вико(
нають свої хіти на головній площі ук(
раїнської столиці. "Підтягнеться" на Єв(
ропейську і українська музична тусовка:
запрошені до участі Олександр Понома(
рьов, Таісія Повалій, "ВВ" та "Мандри".
Два телеканали — Перший національ(
ний та Новий — 17 травня вестимуть
пряму трансляцію музичного шоу; а по(
чинаючи з травневих свят на теле(екра(
нах — тематичні "європейські" передачі.

Alphaville (Німеччина)
www.alphaville.de 

Це — історія музичних експериментів.
Удача сінґлу та їх перший альбом 'Forever
Young' надав можливість та наснагу про(
довжувати свої експерименти. Другий аль(
бом 'Afternoons in Utopia' (1986) є свідчен(
ням уяви, завзятості та відваги. "The

Breathtaking Blue", третій альбом (1989)
наповнений попом, роком, блюзом, джазом
та навіть класикою, поєднаними в одне
ціле, відображує цілісність особистості му(
зикантів. Четвертий альбом гурту з назвою
'Prostitute' — Одісея що веде з глибин люд(
ства через хаос, війну, ненависть, відчай до
переродження та надії. Alphaville розпоча(
ли свої турне у 1995 році, присвячуючи
своїм шоу не менше енергії та талантів, ніж
вони віддають записам своїх альбомів. З за(
планованим релізом (USA 2/99) альбому
Salvation (5th) та безупинними турами, AV
врешті решт твердо заявили про себе, як
про унікальну та потужну музичну силу,
благословенну мужністю достатньою для
сміливих експериментів, та талантом, якого
вистачає для досягнення успіху.

Racoon (Нідерланди)
www.byyourside.nl 

Проект "Racoon" з'явився завдяки об'єд(
нанню двох ветеранів діджейства та одно(
го ексцентричного патлатого дивака.
Якось вони зібралися разом і вирішили,
що місце достатньо затишне і сонячне для
того, щоб разом заграти музику. 

K�system (Фінляндія)
www.k?system.nu 

Кіммо Коупінен (23), фінський ді(джей та
продюсер, розпочав проект під назвою "K(
SYSTEM" 1999 року. Попри свою мо(
лодість Кіммо — справжній фахівець у ца(
рині танцювальної музики. Його третій
сінґл "Set U Free" одразу ж потрапив до
танцювальних чартів Скандинавії, Норвегії
та Швеції, а у Фінляндії протримався на
першій позиції упродовж 7 тижнів! 

YESKIEZSIRUMEM (Польща)
www.yeskiesi.fr.pl

YesKiezSirumem вірменською означає Я
КОХАЮ ТЕБЕ! Від заснування 1996 року
краківська фольк(група YESKIEZSIRU(
MEM здобула перемоги та премії на числен(
них польських фестивалях, найбільшим з
яких була перемога на YAPIE 2001 в Лодзі.

ДЕНЬ ЄВРОПИ:
СВЯТКУЄМО РАЗОМ!

*Докладніше див. с. 12(13
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Д�2 (Болгарія) 
Один з найпопулярніших молодіжних поп(
гуртів Болгарії заснували на початку 1999
Мітко Карнев — гітара та Дічо Христов —
вокал. Перша ж пісня D(2 "I can't stop loving
you" стала популярною. В наступних роках
також до складу входять Красімір Тодоров
— клавішні, Александр Обретенов — бас(гі(
тара, Явор Александров — ударні, Десіслав
Семерджієв — перкусія. гурт посідав перші
позиції на багатьох радіо( та телестанціях.
2002 року музиканти здобули премію "кра(
щий хіт року" з піснею "Сто години" ("100
років") та премію "альбом року" на Щорічній
Музичній Нагороді Болгарського радіо.

The Blueberries (Данія)
www.blueberries.dk 

Традиційний н'ю(орлеанський оркестр з
традиціями джазової гри початку XX сто(
річчя, з мінімальним аранжуванням, але з
великою кількістю імпровізацій, які не шко(

дять мелодії,
що завжди
лишається
в центрі ува(
ги. Оркестр
заснував 1972
року Джес(
пер Ігерап, лі(
кар(терапевт за
фахом, в "The Blue(
berries" він грає на
тромбоні. За понад двадцять ро(
ків існування чимало визначних музикантів
входило до складу оркестру. Оркестр має
неймовірну здатність створювати на танцю(
вальному майданчику особливу атмосферу

та радісний настрій.
Це зумовлено дружні(
ми стосунками всере(
дині групи та непри(
хованим задоволен(
ням, яке вони отриму(
ють від гри.

Maндри
В сучасній українській музичній культурі
київська група "Мандри" займає своєрідну
музичну нішу. Завдяки неповторному синте(
зу національних українських фольклорних
традицій, сучасній ритмічній основі, еле(
ментів міського романсу, французького шан(
сону і традицій музики реґґей, блюзу та року
гурт має найрізноманітнішу та різновікову
аудиторію слухачів. Від грудня 1997 року в
активі музикантів кілька альбомів, віде(
окліпів та численні виступи в містах України
та Європи, участь в гучних рок(фестивалях. 

Олександр Пономарьов
www.ponomaryov.kiev.ua 

Один з найпопулярніших та найулюблені(
ших співаків України. "Золотий голос" Ук(
раїни. Неодноразовий володар титулу "Спі(
вак року" та премії "Золота Жар(птиця".
Цього року буде першим в історії представ(
ником України на конкурсі Євробачення.

Павел Дж.Риба & M.T.C.Art En�
semble — (Чеська Республіка)

www.pjryba.com
41(річний бас(гітарист Павел Дж. Риба —
один з провідних джаз(музикантів Чехії.
Його невичерпний репертуар складають
джаз, класика, поп та рок, які він наповнює
власною енергетикою та музичним стилем.
Крім того, він дуже успішний композитор.
Риба почав свою кар'єру виступами з од(
ним з найкращих та найпопулярніших
джаз(рок гуртів вісімдесятих років — Jazz
Q. Він також працював з такими відомими
гуртами як Jazz Fragment, Combo FH, Mar(
syas та з квінтетом "Dobry vecer". Впро(
довж своєї кар'ери Риба записав понад 20
альбомів, разом із своїм власним гуртом
M.T.S. — Art
Ensemble що об'(
єднав Джирі Кол(
мана (перкусія
та вокал), Здене(
ка Сарку Дворак
(скрипка) гастро(
лював в Європі,
США та Китаї.

Biplan (Литва)
http://biplan.pesni.ru

Історія рок(групи починається від 1995
року. До складу гурту що й досі зали(
шається незмінним, входять чотири му(
зиканти. Крім визнання на батьківщині,
де артисти отримали всі можливі нагоро(
ди включно з Державною премією, групу
добре знають в країнах(сусідках, зокрема
з чисельних виступів на рок(фестивалях
"Максідром", "Мегахаус" та "Рок(Київ".

ВВ www.vopli.com 
Зустріч у травні 1986 Олександра Піпи, Юрія Здоренка та Олега Скрипки на 11(му по(
версі гуртожитку №15 Київського політехнічного інституту стала вирішальною. Восени
наступного року на кінофестивалі "Молодість" у фойє київського Будинку Кіно відбувся
перший публічний виступ групи "Воплі Відоплясова". За місяць — дебют на першому ук(
раїнському фестивалі "Рок Парад" в Києві і здобуття першої премії. На запрошення фран(
цузького концертного агентства "Янус" в 1990 році "Воплі" переїхали до Парижу, де і пра(
цювали до 1996 року, активно концертуючи Європою. Десь з середини своєї еміграції
"Воплі" вперше аранжують та вводять у свій репертуар народні пісні. З чималим про(
фесійним досвідом "ВВ" повертається на батьківщину, знімає свій перший кліп "Весна" і
одразу набуває статус легендарних рокерів. Чотири альбоми, два синґли, дев'ять кліпів і

безкінечний потік живих концертних вис(
тупів, заряджених неймовірною кількіс(

тю позитивних емоцій та драйву. Після
випуску платівки "Файно" в 2002 році

музиканти оприлюднили свій те(
перішній стиль, визначивши по(

няття етно(рок як поєднання
живих етнічних інструментів
та українського мелосу з важ(
ким звуком електричних гі(
тар. Вища ідея, котра керує
вевешниками, полягає у бо(
ротьбі проти панівного ест(
радного несмаку, експансії та
диктатури попсової культури.

Taїсія Повалій 
http://www.povaliy.com.ua

Таїсію Повалій вирізняє володіння по(
тужнім голосом, яким співачка володіє з
віртуозною легкістю. Дозволяючи собі
часто експериментувати у пошуках ново(
го, Таїсія багато імпровізує, що додає
кожному її виступу майже виняткової не(
повторності. За 15 років на професійній
сцені співачка записала три альбоми, от(
римала звання народної артистки Ук(
раїни. Успішно гастролювала у Бразилії,
Канаді, Аргентині.

За матеріалами офіційного сайту свята
www.europeday.com.ua. 
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Навідомому плакаті, присвяченому наро(
дженню європейської інтеґрації, зоб(

ражено двох людей, Жана Моне та Роберта
Шумана, які разом стоять  "біля витоків Євро(
пейського Співтовариства (9 травня 1950 ро(
ку)". Дата в дужках — це день, коли Шуман,
на той час міністр закордонних справ Фран(
ції, оприлюднив безпрецедентний план підпо(
рядкування "всього франко(німецького ву(
гільного та сталеливарного виробництва
спільному Вищому органові в рамках органі(

зації, відкритої для участі інших країн Євро(
пи." Моне, високопоставлений французький
урядовець, був "мозком" нової ініціативи.

Сьогодні нам важко належно оцінити смі(
ливість і далекоглядність пропозиції Шума(
на. Десятиліття, що минули відтоді, практич(
но стерли з пам'яті не тільки всю глибину не(
довіри союзників до Німеччини у перші пово(
єнні роки, але й роль вугілля і сталі у процві(
танні Європи. В простій короткій заяві Шу(
ман виклав стратегію поєднання економіч(
ного відродження Німеччини з гарантіями
національної безпеки Франції. Через визнан(
ня недавно створеної Федеративної Респуб(
ліки Німеччини економічно рівним партне(
ром і передання наддержавному органу по(
вноважень в управлінні вугільною і сталели(
варною галузями обох країн, план Шумана
наповнив змістом раніше невиразне поняття
європейської єдності та інтеграції. Практич(
не втілення Декларації Шумана призвело
спочатку до створення Європейського об'єд(
нання вугілля та сталі (ЄОВС), а потім —
Європейського співтовариства з атомної
енергії (Євратом) та Європейського Еконо(
мічного Співтовариства (ЄЕС), відомішого
під назвою "Європейське Співтовариство".
День Шумана відзначається щороку 9 трав(
ня в Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі
як день народження організації, відомої нині
як "Європейський Союз".

ПЛАН ШУМАНА

Всвоїх мемуарах Моне описує мелодраму,
яка розігралась довкола Декларації Шу(

мана. Моне надіслав свою пропозицію щодо
вугільного і сталеливарного співтовариства
одночасно Рене Плевену, французькому пре(
м'єр(міністру, та Шуману. Плевен забарився
з реакцією, і таким чином, надав можливість
Шуману виступити з ініціативою, яка відпо(
відно отримала його ім'я. Походження Шума(
на додавало гостроти пропозиції про вугілля
та сталь. Родом з Лотаринґії — провінції, яка
становила предмет суперечки між Францією
та Німеччиною, Шуман особисто постраждав
від нескінченного конфлікту між ними і

більше, ніж будь(хто інший, прагнув до при(
мирення двох країн.  Як християнський демо(
крат, він дотримувався політичних прин(
ципів, котрі підсилювали його особисті пере(
конання. Раніше скутий атмосферою реван(
шизму щодо Німеччини, яка панувала у по(
воєнній Франції, а також через природну обе(
режність і стриманість, Шуман уникав будь(
яких примирливих кроків у напрямку колиш(
нього ворога. Тепер, підбадьорений пропози(
ціями Моне і потеплінням в офіційному став(

ленні до можливості еконо(
мічної угоди з Німеччиною, він
підготував рішучу пропозицію
швидко і без розголосу.

Перш ніж оприлюднити
пропозицію, Моне та Шуман
мали заручитися підтримкою
трьох ключових сторін: фран(
цузького, німецького та аме(
риканського урядів. 9 травня
1950 року Шуман одночасно
виніс пропозицію на розгляд
свого власного кабінету в Па(
рижі та передав її в Бонн до
уваги канцлера Конрада Аде(
науера. Німецький лідер від(
реагував з ентузіазмом. Як і
Шуман, Аденауер особисто
щиро прагнув примирення
між Францією та Німеччи(
ною. До того ж, глибоко усві(
домлюючи ступінь французь(
кої недовіри до новоствореної
Федеративної Республіки, він
розумів, що поєднання суве(
ренітетів прокладе шлях до
міжнародної реабілітації Ні(
меччини. Лише тісна інтегра(
ція з сусідами давала Німеч(
чині надію остаточно позбави(
тись контролю над внутріш(
ньою та зовнішньою політи(
кою країни. За три місяці до
цього, Аденауер проявив ініціативу, запус(
тивши ідею про повне франко(німецьке
об'єднання. Хоча пробна куля Аденауера і
налякала нервових французьких урядовців,
але вона недвозначно продемонструвала го(
товність канцлера сприймати пропозиції про
інтеграцію в будь(якому вигляді.

Моне завчасно попередив американців
про французьку ініціативу. 7 травня на шля(
ху до Лондона, де британський, французь(
кий і американський міністри закордонних
справ мали обговорювати проблеми німець(
кої економіки, державний секретар Дін Ей(
чесон заїхав у Париж. Скориставшись цією
нагодою, Моне та Шуман швиденько відкри(

ли йому свій задум. Ейчесон, як їм було відо(
мо, не лише активно підтримував європейсь(
ку інтеграцію, а й наполягав на тому, що са(
ме Франція мусить стати її рушійною силою.
Раніше, в жовтні, Ейчесон поділився з Шу(
маном своєю вірою в те, що "наша політика в
Німеччині та розвиток німецького уряду,
який може посісти відповідне місце в
Західній Європі, залежить від готовності ва(
шої країни повести за собою Європу в роз(
в'язанні цих проблем."

Отже, не дивно, що Ейчесон підтримав
план Шумана і підготував проект відповідної
заяви для президента Трумена, яка мала бу(
ти поширена одразу після оприлюднення
плану. Втім, перша реакція Ейчесона була
обережною, і він одразу ж вказав на те, чому
судилося стати постійним джерелом напру(
ження між Сполученими Штатами та ЄС.
Спочатку Ейчесон побоювався, що план Шу(
мана є хитромудрим прикриттям для "гі(
гантського європейського картелю". Певною
мірою проект президентської заяви на під(
тримку він підготував, бо "передчував, що
отримавши неповну інформацію, антитрас(
товий департамент Міністерства юстиції мо(

ДЕКЛАРАЦІЯ ШУМАНА

Декларація Шумана з його 
власноручними правками

"Євробюлетень" продовжує публікацію уривків з захопливої книги відомого європознавця Дезмон�
да Дайнена "Ever Closer Union", робота над перекладом якої українською мовою триває.
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же висловити критичні зауваження, які на
цьому етапі можуть стати руйнівними."
Підозри США щодо участі ЄС у міжнародній
економічній конкуренції з роками поглиблю(
ватимуться, і Міністерство юстиції США не
позбудеться жодної зі своїх підозр.

Випадковість Ейчесонової присутності в
Парижі може навести на думку, що якби не
щасливий збіг обставин, Моне і Шуман не
попередили б його заздалегідь про свою ву(
гільну й сталеливарну пропозицію. Але під(
тримка Сполучених Штатів була надто важ(
ливою, щоб можна було дозволити собі нара(
жатися на ризик втратити її, поінформував(
ши Вашинґтон постфактум. В цьому випадку
принесла свої плоди тривала й ретельна
"культиваційна" робота, яку Моне проводив
з американським істеблішментом: він дале(
коглядно підготував ґрунт, близько затова(
ришувавши з такими ключовим фігурами в
американській політиці, як наприклад, Джон
Мак(Клой, верховний комісар в Німеччині.
Менше, ніж за місяць, Сполучені Штати
створили при своєму посольстві в Парижі
спеціальну робочу групу для реалізації пла(
ну Шумана. Вона швидко стала "осередком
відданих Моне ентузіастів, які цілковито по(
діляли його погляди, і молодих американсь(
ких інтеграціоністів... часом таких схожих,
що годі було й відрізнити."

З підтримкою Ейчесона та згодою Аденау(
ера в активі, Шуману неважко було переко(
нати колег по кабінету ухвалити запропоно(
вану схему. Її негайно оприлюднили на спіш(
но скликаній в Міністерстві закордонних
справ прес(конференції. Це був "для громад(
ської думки несподіваний удар надзвичайної
сили." Хоча французькі урядовці вже певний
час рухались у напрямку франко(німецького
економічного об'єднання, Декларація Шума(
на мала всі ознаки кардинальної зміни полі(
тичного курсу. Замість того, щоб не дозволя(
ти традиційному ворогу піднятись, Франція
збиралась будувати нову Європу на засадах
рівності з Німеччиною. Вугілля й сталь, дві
ключові галузі промислового виробництва та
військового потенціалу, мають бути виведені
з(під національного контролю, і передані в уп(
равління єдиному наддержавному органу. Як
пояснював Моне: "Якби... переможці та пере(
можені погодились здійснювати спільне уп(
равління частиною своїх ресурсів... тоді їх
скріпив би міцний зв'язок, відкрився б шлях
для подальших спільних дій, і був би поданий
чудовий приклад іншим народам Європи."

Пропозиція Шумана відкрити майбутню
організацію "для участі інших країн Європи"
була не такої великодушною, як здавалася. З
одного боку, через холодну війну автоматич(
но вилучались країни Східної Європи. З
іншого, скандинавські країни під час Конгре(
су Європи, а потім і в Раді Європи продемон(
стрували своє скептичне ставлення до ідеї
наддержавних утворень. Для Шумана і Мо(
не європейська інтеграція означала пере(
дусім франко(німецьку інтеграцію. Німеччи(
на була традиційним ворогом, економічним
генератором Європи та країною, яка стано(

вила для Франції найбільшу загрозу. Фран(
ко(німецьке примирення шляхом "євро(
пейської" інтеграції надавало, вочевидь, єди(
ну можливість уникнути повторення жор(
стоких конфліктів, які ознаменували собою
перші п'ять десятиліть двадцятого століття.
"Інші країни Європи" насправді означали для
Шумана сусідні Бельгію, Нідерланди і Люк(
сембурґ на півночі, та Італію на півдні.

Найбільше у французькій картині "нової"
Європи впадала в око відсутність Британії.
Адже як традиційний союзник Франції в
двадцятому столітті, Британія без сумніву
була першою, до кого Франція мала б звер(
нутися за підтримкою міжнародної ініціати(
ви про замирення з Німеччиною. Справді,
перший план європейської інтеграції Моне
— відчайдушна пропозиція про англо(фран(
цузьке об'єднання (цей план — поєднати
країни, щоби протистояти нацистам, виник у

червні 1940 року, перекл.), був орієнтова(
ний саме на Британію. Так само, вже під час
війни Робер Маржолен, заступник Моне,
висловлював "глибоке переконання", що
"ключ до політико(економічної реорганізації
континентальної Європи треба шукати у
франко(британських відносинах." Навіть ще
1948 року "західноєвропейська інтеграція
без Британії була неприйнятною для Ва(
шинґтона", де мало ухвалюватись остаточне
рішення щодо майбутнього Європи. Однак
до 1950 року і Франція, і Сполучені Штати
вже викреслили Британію зі своїх планів
стосовно європейської інтеграції. Очевидне
небажання британців долучатися до євро(
пейської інтеграції, незважаючи на пам'ят(
ний виступ Черчілла на підтримку Сполуче(
них Штатів Європи, переконало Вашинґтон і
Париж, що рухатися вперед доведеться без
допомоги Лондона.

Британія воліла лишатись осторонь через
особливості політичної культури, яка понад
усе цінує національну незалежність і цу(
рається наддержавних утворень. Також
вплинула довга історія нечастих прямих
втручань у справи континентальної Європи
та унікальний досвід часів війни, коли країні
пощастило уникнути вторгнення. До того ж,
Британія бачила себе в ролі посередника
між Сполученими Штатами та континен(
тальною Європою, і попри заспокійливі за(
певнення Вашинґтона, боялась поставити
під загрозу цей аспект англо(американських

"особливих відносин". Крім того, британські
урядовці вважали, що надто активна участь
в процесі європейської інтеграції може за(
шкодити неухильному політичному й еко(
номічному курсу Лондона на трансформацію
колишньої імперії у співдружність.

Той факт, що Шуман поінформував Бри(
танію про свою епохальну декларацію лише
за кілька годин до її проголошення, яскраво
ілюструє байдужість Франції щодо участі
Лондона в майбутньому вугільно(сталели(
варному співтоваристві. Британський пре(
м'єр(міністр Ернест Бевін був розлючений, і
ще згодом подвійно, коли з'ясувалося, що
Ейчесон, який прибув у Лондон за день до
прес(конференції Шумана, все знав про
підготовку декларації. Втім, якщо французи
й відчували певну провину через те, що вони
знехтували Бевіном, вона швидко розвіялась
після того, як британський уряд принизив

значення декларації. Владна Лейбористська
партія відклала публікацію важливого стра(
тегічного документа, присвяченого євро(
пейській політиці, для того, щоб вмістити в
ньому оцінку французької пропозиції. Коли
ж цей документ нарешті з'явився в червні
1950 року, там недвозначно висловлювалося
небажання Британії брати участь в євро(
пейській інтеграції і майже не приховува(
лась ворожість уряду щодо плану Шумана.

Все ж французький уряд тримав двері
відчиненими для участі британців у перего(
ворах стосовно вугілля й сталі. Інші потен(
ційні учасники, особливо країни Бенілюксу,
сподівалися що Британія таки зробить ви(
рішальний крок. Але щоб переступити поріг,
всі учасники мусили визнати принцип пере(
розподілу суверенітетів, незалежно від того,
у що саме він виллється на практиці. Моне
наполягав, що коли вже сам принцип над(
державності брати під сумнів, то запропоно(
вана організація швидко піде тим же шля(
хом, що й безплідна OЄEC (Організація єв(
ропейської економічної співпраці). Внаслі(
док серії засідань кабінету та дипломатичних
консультацій з французами, британський
уряд дійшов легко передбачуваного прикро(
го висновку. На завершальному засіданні ка(
бінету "здається всі досягли згоди, відчуваю(
чи себе ображеними, дати негативну відпо(
відь [Франції]."

Переклад Марини Марченко

2003, Квітень. Євробюлетень

Роберт Шуман Жан Моне
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Є В Р О П Е Й С Ь К А  М О З А Ї К А

МАЙБУТНЄ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ 
ВІДНОСИН

Громадська Рада з зовнішніх відносин США
(Council on Foreign Relations, CFR),

стурбована найсерйознішим за останні 50
років розладом у трансатлантичних відно(
синах, вирішила створити спеціальний ко(
мітет з вироблення нової американської по(
літики щодо Європи. Співголовами коміте(
ту призначені колишній міністр фінансів
Лоуренс Самерс та колишній держсекре(
тар США Генрі Кіссінджер.

Комітет проаналізує ситуацію і оголо(
сить свій висновок: чи варто Сполуче(
ним Штатам щось міняти у своєму став(
ленні до Європи, і зрештою, чи відповіда(
ють сьогодні інтересам США близькі від(
носини з Європою.

Призначення співголовами республі(
канця Кіссінджера і демократа Самерса га(
рантує, що до дум(
ки комітету дослу(
хаються всі. "Я не
можу уявити собі
двох людей, які кра(
ще підходили б для
виконання цього за(
вдання, ніж Генрі
Кіссінджер та Ларі
Самерс," — заявив
президент Ради з
зовнішніх відносин Леслі Ґелб.

Щодо Кіссінджера, то важко собі уявити
ще й суперечливішу постать. Він був рад(
ником президентів Айзенгавера, Кеннеді
та Джонсона, працював в урядах Ніксона і
Форда, а за Рейгана очолював міжпартій(
ну комісію з Центральної Африки. Водно(
час його, лауреата Нобелівської премії ми(
ру 1973 року за підписання мирної угоди з
В'єтнамом, називають воєнним злочинцем
і звинувачують у бомбардуваннях Кам(
боджі 1969 року і Ханоя 1972 року. Ствер(
джують, що саме він підмовив ЦРУ спро(
вокувати державний заколот 1973 року в
Чилі, щоб скинути демократично обраного
президента Альєнде... 

Хто ж він насправді? Відомого своєю до(
тепністю Кіссінджера, як то кажуть "розі(
брали на цитати", майстерним добором
яких неважко створити той чи інший на(
разі потрібний образ. Одна з найвідомі(
ших: "Незаконне ми робимо без затримки,
неконституційне забирає трохи більше ча(
су". Або ще: "Дев'яносто відсотків політи(
ків створюють погану репутацію іншим де(
сяти відсоткам." Єдине, чого 80(річному
асу американської зовнішньої політики не
закидав ніхто — це нефаховість. Тож мож(
на сподіватися, що й з американо(європей(
ськими відносинами він розбереться, адже
вибору немає, треба якось жити разом на
одній кулі. А "відсутність альтернативи,"
— за висловом самого Кіссінджера, — "чу(
дово прояснює розум."

ЄВРОПА СТУРБОВАНА 
ПЕРЕТІКАННЯМ МІЗКІВ 
ЗА ОКЕАН

Яквідомо, на Лісабонському саміті
2001 року ЄС поставив перед со(

бою амбітну мету побудувати найди(
намічнішу і найконкурентоспроможні(
шу в світі економіку, базовану на знан(
нях. Звісно, йдеться не про статичні під(
ручникові знання, а про не менш ди(
намічні й конкурентоспроможні наукові
дослідження. А для розвитку науки
потрібні великі гроші та підготовлені ка(
дри. За першим зупинки не буде: Барсе(
лонський саміт в березні 2002 року
вирішив довести фінансування науко(
вих досліджень в ЄС до 3% ВВП. Щоб
засвоїти ці кошти Європі найближчим
часом знадобиться додатково 500 000
науковців(дослідників. Отут і виникає
проблема. "Дедалі більше дослідників,
які отримали освіту в Європі, їдуть до
США і залишаються там," — б'є на спо(
лох член Європейської Комісії з науко(
вих досліджень Філіп Бюскен. "Це
значні втрати людських ресурсів та
відтік мізків з Європи. Такий стан справ
відображає недостатню привабливість і
брак соціального визнання професії на(
уковця в Європі."

Якщо говорити мовою цифр, ЄС випу(
скає більше докторів наук, ніж Сполуче(

ні Штати, та отримує значно меншу від(
дачу: в Європейському Союзі реально
працює лише 5,36 дослідників на тисячу
робітників, а в США цей показник дорів(
нює 8,66, в Японії — 9,72. Кепські спра(
ви й з ґендерною рівністю — жінок(на(
уковців у Європі лише 29% (з них на по(
вну ставку працює менше половини).
Тривожні перспективи вимальовуються і
з опитування "Євробарометра" про став(
лення молоді до науково(дослідницької
діяльності: 42,4% опитаних вважають
кар'єру науковця непривабливою, а 40%
не влаштовує професорська зарплатня.

Збільшення зарплатні не входить до
компетенції Союзу, а от підвищення пре(
стижу та роз(
ширення кар'(
єрних можли(
востей йому до
снаги. В рам(
ках започатко(
ваної Комісією
програми "Схема Марії Кюрі" (http://
europa.eu.int/comm/research/fp6/mariec
urie?actions/home_ en.html) передбачена
низка заходів дбайливого вирощування і
збереження цінних наукових кадрів.
Крім того, щоб кадри не шукали кращої
долі за океаном, невдовзі запрацює Ін(
тернет(портал "мобільності дослідни(
ків", іншими словами, мережа працевла(
штування науковців у межах ЄС.

КОТОНУСЬКА УГОДА НАБУЛА ЧИННОСТІ

1квітня набула чинності підписана в червні 2000 року в м. Котону (Бенін) угода
між ЄС і 77 африканськими, карибськими і тихоокеанськими (АКТ) країнами про

торгівлю, політичне співробітництво та надання допомоги. Вона визначає засади
відносин Співтовариства з країнами, що розвиваються, на найближчі двадцять років
і має на меті скорочення бідності, упередження жорстоких конфліктів та поліпшен(
ня державного управління в цих країнах.

Частково положення Котонуської угоди почали застосовуватись уже з серпня
2000 року та через проблеми з фінансуванням її ратифікація в країнах ЄС затяглася.
Наразі Угода ратифікована і набула чинності в повному обсязі. Перша п'ятирічка за(
стосування Котонуської угоди кош(
туватиме країнам(членам 16 міль(
ярдів євро. Ці ресурси детально
розписані в 74 національних і ре(
ґіональних програмах та стратегіч(
них планах, вже затверджених і го(
тових до виконання.

Як і її попередниця, конвенція Ло(
ме, і навіть ще виразніше, Котонусь(
ка угода — інструмент зовнішньої
політики, за допомогою якого ЄС не
лише допомагає економічно, а й
впливає на політичний розвиток
АКТ(країн. Надаючи їм односто(
ронні експортні переваги — біль(
шість товарів з цих країн перетина(
ють кордони ЄС на засадах гене(
ральної системи преференцій (GSP)
— Європейський Союз вимагає на
замін конструктивного політичного
діалогу та здійснення демократич(
них і соціальних реформ.



Звиданням книги "Правове регулювання
сфери фінансових послуг у праві Євро(

пейського Союзу та перспективи адаптації
законодавства України" Центр порівняль(
ного права при Міністерстві юстиції Ук(
раїни (http:// www.clc.org.ua) завершив
роботу з реалізації першої стадії (сфера
"фінансові послуги") довгострокового про(
екту "Моніторинг законодавства України

у пріоритетних
сферах адап(
тації". Основ(

на ідея Проекту — вдосконалення ук(
раїнського законодавства шляхом рецепції
основних досягнень європейського права.
Проект мав на меті продемонструвати
дієвість механізму вдосконалення ук(
раїнського законодавства, використовую(
чи зобов'язання України за 51 статтею
Угоди про партнерство і співробітництво. 

В ході реалізації Проекту у сфері фінан(
сових послуг особлива увага зверталась на
"проблемні" місця українського правового
регулювання як на вихідний пункт адап(
тації законодавства України до законодав(
ства ЄС. Адже саме в такому ракурсі з ідеї
адаптації можливо отримати максимальну
користь. Тобто, говорячи про вдоскона(
лення законодавства України, що регулює
фінансові послуги, перш за все маємо на
увазі вдосконалення конкретних правових
норм, які є "хворими", а не говоримо про
те, що "поганим" є весь закон. І тому вико(
нання закріпленого в УПС (стаття 51)
юридичного зобов'язання України перед
ЄС "вжити заходів для забезпечення того,
щоб її законодавство поступово було при(
ведене у відповідність до законодавства
Співтовариства" було б найрозумніше роз(
почати з вирішення у такий спосіб жит(
тєво важливих проблем, що існують сьо(
годні в українському законодавстві.

Європейське право — це досить новий
напрям розвитку вітчизняної юриспру(
денції. Ще не так багато років тому питан(
ня про існування ЄС та про необхідність
вивчення права ЄС в Україні не було акту(
альним. Сьогодні ж ситуація докорінно

змінилась. По(перше, Україна зв'язана з
більшістю країн(членів ЄС низкою міжна(
родних договорів, які мають виконуватись
належним чином. По(друге, ідея адаптації
законодавства України до законодавства
ЄС знаходиться зараз в центрі уваги полі(
тичних діячів України. Законодавство ЄС з
самого початку було покликано забезпечи(
ти гармонізацію та розвиток національних

правових систем
держав(членів ЄС.
Таким чином, в ос(
новних принципах
європейського пра(
ва закладено діє(
вий механізм, який
можна і потрібно
використовувати

сьогодні для вдоско(
налення українського законодавства вза(
галі та сфери фінансових послуг зокрема.

Книга — це одна з перших в Україні
спроб комплексного дослідження права
ЄС в одній з пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства
ЄС, а саме в сфері фінансових послуг. Ок(
рім викладу правових механізмів регулю(
вання ринку фінансових послуг в Євро(

пейському Союзі, видання містить опис
проблем законодавства України у сфері
фінансових послуг, рекомендації щодо їх
розв'язання через рецепцію до національ(
ного законодавства відповідних норм пра(
ва ЄС та глосарій правових термінів ЄС у
сфері фінансових послуг. Завершує Кни(
гу переклад основних правових актів ЄС,
що визначають "правила гри" на ринку
фінансових послуг.

Станіслав Шевчук, Ірина Кравчук.
Ніццький договір та розширення ЄС
— К.: "ЛОГОС" 2001. — 196 с.
Тел. (044) 490&33&39

Книжка є
п е р ш и м

виданням з
повним пере(
кладом Ніцць(
кого Договору
на території
СНД. Також
включає у се(
бе деякі інші
документи ЄС
— такі як Хар(
тія основних
прав Європей(

ського Союзу та промови державних дія(
чів Європейського Союзу. Разом з цими
документами до книги включені аналітич(
ні матеріали, які стосуються Ніццького
Договору, основних вимог до членства, а
також проблем розширення Європейсько(
го Союзу.

2003, Квітень. Євробюлетень
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ЦЕНТР ПОРIВНЯЛЬНОГО ПРАВА
ПРИ МIНIСТЕРСТВI ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
Україна, 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 9; офіс 15 
тел. (044) 490(33(39
http://www.clc.org.ua

Найостанніша (березень
2003 року) з публікацій
серії "Європейська доку!
ментація" доступна корис!
тувачам інтернету за адре!
сою europa.eu.int/comm/pub?
lications/booklets/eu_docu?
mentation/06/index_en.htm. 

Успішна історія Європей(
ського Союзу значною

мірою забезпечена злагодже(
ною взаємодією найважливі(
ших структур Співтоварист(
ва, передовсім Європейсько(
го Парламенту, Ради та Комі(
сії, діяльність яких забезпе(
чують чисельні інституції.

Книжка, орієнтована на пе(
ресічного читача, знайомить з
організацією та діяльністю всіх
установ Європейського Союзу. 

Регулювання сфери фінансових
послуг у праві Європейського Со!
юзу та перспективи адаптації за!
конодавства України — Харків:
"Консум", 2002. — 912 с.
Тел./факс (0572) 23&76&75, 
170&119. Тел. (044) 490&33&39



Представництво Європейської Комісії в Україні
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РОЗШИРЕННЯ ЄС ?
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ЄВРОПИ ?
ПОЧАТОК НОВОЇ ЕРИ

"Ми, представники гро�
мадян і держав Євро�

пейського Союзу, зібралися
сьогодні на цьому символічно�
му місці коло підніжжя Акро�
поля, щоб відзначити історич�
ну подію — підписання Угоди
про вступ з Естонією, Кіпром,
Латвією, Литвою, Мальтою,
Польщею, Словаччиною, Сло�
венією, Угорщиною та Че�
хією." Так починається Декла�
рація неформального саміту
ЄС, який відбувся 16 квітня
2003 року в Атенах.

Стародавня Агора, де один за
одним (за абеткою) глави дер�
жав та урядів 25 країн після три�
хвилинної розчуленої промови
ставили свої підписи під Угодою
про вступ, традиційно асоці�
юється з атенською демокра�
тією. Європейські лідери прий�
шли сюди слідами Сократа і
Платона, щоб підтвердити без�
перервність історії. "Наша Єв�
ропа — це Європа для всіх," —
такими словами завершується
Атенська декларація.
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