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На початку року Україна опинила�

ся в епіцентрі подій, в результаті яких
суттєво змінилися перспективи інтег�
рації країни до європейської спільно�
ти. З цієї причини в попередніх випус�
ках "Євробюлетеню" ми більше уваги
приділяли тому, що стежили за цими
знаковими подіями та аналізували їх
"по гарячих слідах". 

Наразі прийшов час більш докладно
розповідати про життя в Євросоюзі, про
турботи європейської спільноти, про
економічні, політичні, соціальні проце�

си, що йдуть на теренах континенту. У
цьому випуску ви знайдете цікаві ма�
теріали щодо найближчих перспектив
розвитку Європи, зміцнення об’єднан�
ня країн задля покращення життя їх
громадян. На наших очах континент ви�
ключно мирним шляхом перетворює�
ться на новий за змістом, спільний, мо�
гутній, економічно досконалий, хоч и
дуже складний організм, що живе за
єдиними законами та правилами. 

Тому для України саме вчасно вив�
чати ці перетворення. Представництво
Єврокомісії в Україні провадить низку

заходів, що спрямовані на роз’яснення
ідей Евросоюзу та механізмів його
створення. Про популяризацію цих
знань йдеться в статтях у другій поло�
вині випуску.

Редакція "Євробюлетеню" з почат�
ку року отримала листи від читачів,
які свідчать, що ми на вірному шляху в
своєму прагненні донести до громадян
України інформацію про Европейсь�
кий Союз. Ми друкуємо частину з них
на сторінці 25.
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Доповідь Жозе Мануеля Барро

зу висвітлювала наступні питання:
I. Пакт про стабільність та зрос


тання;
II. Огляд Лісабонської стратегії на

середній термін;
III. Шлях до стабільного розвитку

ЄС;
IV. Кліматичні зміни;
V. Стан справ по будівництву ITER

(міжнародного термоядерного
експериментального реактору);

VI. Підготовка до самміту ЄС у ве

ресні 2005 р.;

VII. Питання щодо Лівану.

II. Пакт про стабільність
та зростання

Європейський Союз підтримує
висновки та пропозиції, викладені

у звіті Союзу від 20 березня 2005
р., який має назву "Вдосконалення
виконання пакту про стабільність
та зростання". Комісія схвалює за

пропоновані корективи щодо дія

льності Союзу.

II. Перегляд Лісабонської
стратегії: "Партнерство
заради економічного
зростання та зайнятості"

Минуло п'ять років з початку дії
Лісабонської стратегії, але оцінка її
результатів неоднозначна. Поряд із
беззаперечним прогресом трапля

ються недоліки та явні невдачі. Це
занадто висока ціна за провалені
або незавершені реформи, коли
йдеться про зростання економічно


го потенціалу Європи. Європейсько

му співтовариству потрібно оновити
засади конкурентності, підвищити
потенціал розвитку, продуктивність,
посилити громадську згуртованість,
перенести основні акценти на на

укові досягнення, інновації та оп

тимізацію людського ресурсу.

Європейська сфера наукових
досягнень повинна гарантувати
розвиток нових факторів конку

рентності. Європа має бути осно

вою для подальшого розвитку на

уки, освіти та всіх форм інновацій.
Знання — це додаткова вартість та
можливість створення кращих ро

бочих місць. Країни
члени ЄС по

винні активізувати впровадження
інновацій в цій специфічній сфері.

Європейський Союз наголо

шує: при впровадженні стратегії
економічного прогресу та зайня

тості пріоритетним залишається
захист навколишнього середовища
та підвищення життєвого рівня, зо

крема, через розвиток еко
інно

вацій та еко
технологій, а також
постійний контроль за використан

ням природних ресурсів.

Сфера, приваблива
для інвестицій

Щоб залучити інвесторів та ство

рити сприятливі умови для бізнесу,

У Брюсселі в кінці березня відбулася
зустріч голів країн ЄС та їх урядів. На ній
Президент Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу зробив доповідь про  стратегічні
цілі ЄК на період 200562009 рр.
Голови держав та урядів привітали тісну
угоду між Європейським Союзом,
Європарламентом та Єврокомісією
стосовно пріоритетів Співтовариства,
з урахуванням законотворчих ініціатив
останніх років.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ЄВРОКОМІСІЇ 

РОКИ

НА2005��2009 
Жозе Мануель Баррозу,
Президент Європейської
Комісії. Фото ЄС
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ЄС повинен наповнити внутрішній
ринок і вдосконалити законодавст

во. Європейський Союз наголошує,
що важливою складовою політики
конкуренції має стати зменшення
дотацій для країн
членів ЄС.

Малі та середні підприємства
відіграють ключову роль в еконо

мічному зростанні. Вони беруть ак

тивну участь у розвитку промисло

вої галузі. Єдиний ринок повинен
також базуватися на фізичному
внутрішньому ринку, вільному від
логістичних обмежень. Розвиток
швидкісних мереж — передумова
для розвитку економіки, що ба

зується на сучасній інформації. 

Європейський Союз схвалює
спрямування діяльності Єврокомі

сії на соціальну сферу. 

Підвищення показників зайня

тості та збільшення вікової межі
виходу на пенсію, разом із рефор

мою системи соціального захисту,
забезпечить збереження ниніш

нього рівня соціального захисту
громадян. У майбутній редакції
Лісабонської стратегії Комісія відо

бразить нові шляхи забезпечення
постійного фінансування існуючої
соціальної моделі.

Мета повної зайнятості, про

дуктивності праці, рівних прав на
робочих місцях та посилення
соціальних зв'язків повинна бути
сформульована у зрозумілих пріо

ритетах: зробити так, щоб праця
стала реальним вибором для кож

ного, залучати більше людей на
ринок праці, покращувати їх адап

тацію, інвестувати у людський ка

пітал, модернізувати систему соці

ального захисту, пропагувати рівні
можливості для чоловіків та жінок.

Пріоритетними також мають
бути: надання рівних можливостей,
активна вікова стратегія, соціальна
інтеграція та перехід праці "з тіні"
до статусу законного заняття, нові
форми організації праці, краще
поєднання гнучкості з безпекою.

Людський капітал — найбіль

ше багатство Європи. Продовжую

чи виконання Програми Освіти та
Виховання
2010, країни ЄС повинні
спрямувати зусилля на підвищення
загальних стандартів освіти та
зменшення кількості підлітків, які
залишають школу, не закінчивши
навчання.

Сфера освіти в Європі має сти

мулюватися за допомогою студен


тського обміну та збагачення форм
навчання. Європейський Союз на

голошує на важливості розповсю

дження Європаспортів (Europass)
та затвердження Директиви про
визнання професійної кваліфікації
від 2005 р.

ЄС та всі країни
члени Співто

вариства повинні дотримуватися
політики соціальної адаптації, з її
всебічним підходом, фокусуван

ням на цільових проблемних гру

пах, наприклад, на дітях із малоза

безпечених сімей. Повернення до
сталого розвитку завбачає демо

графічний динамізм, посилення
соціальної інтеграції та більш пов

не використання людського потен

ціалу, уособленням якого є євро

пейська молодь. Для цього Євро

пейський Союз затвердив Євро

пейський Молодіжний Пакт —
один з інструментів, який слугува

тиме досягненню цілей Лісабонсь

кої стратегії.

Важливо, щоб результатом дій
ЄС та країн
членів Співтовариства
став вагомий і практичний внесок
до економічного зростання та зай

нятості. Ця мета така: спрощення
ідентифікації пріоритетів при збе

реженні загального балансу стра

тегії між різними компонентами,
посилення впровадження цих пріо

ритетів на ґрунті більш повного за

лучення країн ЄС.

III. Стабільний розвиток

Європейський Союз погоджує

ться прийняти декларацію про го

ловні принципи поступального
розвитку на наступному засіданні у
червні 2005 р. Нова, всебічна,
більш амбіційна стратегія, визна

чення цілей, пріоритетів та проце

дура ефективного моніторингу по

винні базуватися на позитивному
довгостроковому баченні та мають
повністю інтегруватися на внутріш

ньому та зовнішньому вимірах.

IV. Кліматичні зміни

Європейський Союз розуміє,
що кліматичні зміни призводять до
загальних негативних наслідків
для навколишнього середовища,
до економічних та соціальних нега

раздів. З великим задоволенням
він констатує початок дії Кіотсько

го протоколу.

Європейський Союз схвалює
комюніке Єврокомісії під назвою
"Перемога у битві проти світових
кліматичних змін" та просить ЄК
продовжувати економічний аналіз
стратегій зменшення викидів вуг

лецю в атмосферу.

V. ITER (міжнародний 
термоядерний
експериментальний 
реактор)

Європейський Союз наголошує
на необхідності до кінця 2005 р.
розпочати будівництво міжнарод

ного термоядерного експеримен

тального реактора на території Єв

ропи та закликає Єврокомісію зро

бити все можливе, щоб підписати
міжнародну угоду з цього приводу
до липня 2005 р.

VI. Підготовка 
до саміту ЄС 
у вересні 2005 р.
Європейський Союз схвалює

презентований генеральним секре

тарем ООН у березні 2005 р. звіт,
який називається "В більшій свобо

ді: до розвитку, безпеки та людсь

ких прав для всіх". Європейський
Союз підтверджує, що Співтовари

ство має твердий намір разом з
ООН грати провідну роль у світовій
політиці та у підготовці до саміту
зокрема.

ЄС із задоволенням відзначає,
що діалог триває та розширюється
на всіх рівнях із країнами, з якими
Євросоюз підтримує стратегічні
відносини з наміром їх всебічного
розвитку після успішного прове

дення саміту у вересні 2005 р.

VII. Ліван

Європейський Союз підтверд

жує рішення стосовно ситуації в
Лівані (березень 2005 р). ЄС за

свідчує прихильність до суверен

ного, незалежного та демократич

ного Лівану.

Докладніше на сайті:
http://europa.eu.int/news/index_en.htm
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П
ід час засідання експерти дій

шли згоди щодо технічного
об'єму робіт у рамках проек

ту технічної допомоги ЄС об


сягом 2 млн. євро, спрямованих на
завершення технічних, правових і
економічних досліджень, необхід

них для спорудження цього важли

вого транспортного коридору.

Підтримуючи цей інфраструк

турний проект, Європейський Союз
демонструє свою готовність до
впровадження Плану дій Україна

ЄС, де нафтопровід "Одеса
Броди

Плоцьк" визначено як один із

ЄС ДАЄ НОВИЙ ПОШТОВХ 
ПРОДОВЖЕННЮ НАФТОПРОВОДУ 
«Одеса�Броди» 

ДО Плоцька

У травні 2003 року була підписана
Спільна декларація Кабінету Міністрів
України, Ради Міністрів Республіки
Польща та Європейської Комісії на
підтримку Проекту Євроазіатського
нафтотранспортного коридору. Цією
Декларацією було засновано тристо6
ронню європейсько6польсько6україн6
ську експертну робочу групу, завдан6
ням якої було розробити проект нафто6
транспортної системи "Одеса6Броди6
Плоцьк". На круглому столі "Одеса6
Гданськ: північний вимір каспійської
нафти" державні нафтові підприємст6
ва Польщі (PERN "Przyjazn" S.A.) та Ук6
раїни (ВАТ "Укртранснафта") погодили6
ся створити спільну групу для розроб6
ки концепції проекту продовження
нафтопроводу від Брод до Плоцька. 

У листопаді 2003 року уряди Украї6
ни та Польщі підписали Міжурядову
Угоду щодо використання обладнання
нафтотранспортної системи "Одеса6
Броди" та її інтеграції з польським об6
ладнанням. Ця Угода була посвідчена
Європейською Комісією. Врешті у липні
2004 року представники ВАТ "Укртран6
снафти" та PERN "Przyjazn" завершили
реєстрацію ТОВ "Міжнародне трубо6
провідне підприємство "Сарматія". 

Технічна допомога ЄС дозволить
завершити виконання всіх вимог, не6
обхідних для початку будівництва наф6
топроводу. 

Д о в і д к а

Після підписання Плану дій Україна6ЄС
експерти з Європейської Комісії, Польщі та
України зустрілися у Києві 11 березня 2005
року на тристоронньому технічному засіданні,
щоб розглянути стан розвитку проекту
нафтопроводу "Одеса6Броди6Плоцьк". 

пріоритетів у контексті інтеграції
європейської та української енер

гетичних інфраструктур. 

http://www.delukr.cec.eu.int

Фото Фотобанк



лення режиму рівних можливостей
для підприємців і, як наслідок, роз

ширення можливостей населення
користуватися перевагами ринко

вої економіки. 

http://www.delukr.cec.eu.int/site
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Ц
ей захід організовано в рам

ках програми технічної допо

моги ЄС за проектом "Право

ва та інституційна основа за


хисту конкуренції в Україні" у спів

праці з Представництвом Європей

ської Комісії в Україні та Антимоно

польним комітетом України. 

До участі в круглому столі були
запрошені члени Уряду, народні
депутати України, представники
відповідних міністерств та ві

домств, а також міжнародні екс

перти з питань конкурентної полі

тики та законодавства. Засідання
відкрив Посол та Голова Представ

ництва Європейської Комісії в Ук

раїні, Молдові та Бєларусі п. Ієн
Боуг, а в обговоренні запропонова

ної тематики взяли участь пред

ставники Генерального Директора

ту Європейської Комісії з питань
конкуренції, відомі експерти з Ні

меччини, Польщі та інших країн

членів ЄС.

Дискусія з питань формування
системи контролю за наданням
державної допомоги в Україні є
своєчасною з огляду на відповідні
зобов'язання України за Угодою
про партнерство та співробітницт

во між Європейськими Співтовари

ствами та Україною, а також з огля

ду на ухвалений 21 лютого ц.р.
План дій Україна
ЄС, який визначає
основні напрямки двосторонніх
відносин між ЄС та Україною на на

ступні три роки.

Контроль за наданням держав

ної допомоги суб'єктам господа

рювання є одним із ключових ком

понентів сучасної конкурентної по

літики ЄС. Європейська Комісія
визначає механізми запобігання
надання державами
членами ЄС
допомоги та пільг окремим суб'єк

там господарювання, якщо це мо

же призвести до невиправданого
спотворення конкуренції на спіль

ному ринку. Політика у сфері кон

тролю за наданням державної до

помоги тісно пов'язана з багатьма
іншими політичними, економічни

ми та соціальними інтересами сус

пільства, такими як забезпечення
населення послугами загального
користування, вирівнювання доб

робуту населення в регіонах,
різних за рівнем економічного роз

витку, зайнятості населення, інно

ваційного розвитку промисловості,
захисту довкілля та збереження
національних культурно
історич

них надбань народу.

Організатори круглого столу
сподіваються, що доповіді євро

пейських експертів та дискусія з
українськими політиками й уря

довцями привернуть увагу органів
влади до необхідності скорішого
впровадження ефективної системи
контролю за використанням бюд

жетних коштів, наданням пільг та
субсидій окремим суб'єктам госпо

дарювання. Формування такої сис

теми в Україні є елементом станов


ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ — 
ПІД НАДІЙНИЙ 
КОНТРОЛЬ
У середині березня в приміщенні
Національного Банку України відбувся
круглий стіл на тему "Контроль за
наданням державної допомоги суб'єктам
господарювання як складова державної
конкурентної політики". 

Ò óáåðêóëüîç — öå ³íôåêö³éíà õâîðîáà ç
ñåðéîçíèìè íàñë³äêàìè äëÿ òèõ, õòî â³ä

íå¿ ñòðàæäàº. Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ òóáåðêóëüîçîì â
Óêðà¿í³ ï³äâèùèâñÿ. Çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³
êîæíîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü âèÿâëåíèõ íîâèõ âè-
ïàäê³â á³ëüø í³æ ïîäâîþºòüñÿ. Õî÷à òóáåð-
êóëüîç ³ âèë³êîâóºòüñÿ, ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³
ïîìåðëè â³ä ö³º¿ õâîðîáè, äóæå çá³ëüøóºòü-
ñÿ. Òóáåðêóëüîç — öå õâîðîáà, ÿêà ìîæå ïå-
ðåäàâàòèñÿ â³ä ëþäèíè äî ëþäèíè. Áóäü-õòî
ìîæå çàõâîð³òè íà òóáåðêóëüîç. Á³ëüø³ñòü
ïàö³ºíò³â — öå ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ íàëåæàòü äî
ñåðåäíüîãî êëàñó. Áàãàòî ç òèõ, õòî ïîìåð,
í³êîëè íå îòðèìóâàëè ë³êóâàííÿ. Öÿ ñèòó-
àö³ÿ ïîòðåáóº íîâîãî ï³äõîäó. 

Çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äîñÿãíóòî çíà÷íèõ óñï³õ³â ó ïðåä-
ñòàâëåíí³ íîâî¿ ñòðàòåã³¿ áîðîòüáè ç òóáåð-
êóëüîçîì, ÿêà â³äïîâ³äàº ºâðîïåéñüêèì ñòàí-
äàðòàì.

КИїВ ПРИЙМАє
єВРОПЕЙСЬКі
СТАНДАРТИ
ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ 
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К
омісар ЄС Пітер Мандельсон
заявив: "Ця угода стала важ

ливим кроком у посиленні та
лібералізації економічних і

торгівельних відносин між ЄС та
Україною. Треба розчистити дорогу
для більш перспективних еконо

мічних зв'язків, від яких виграють
обидві сторони".

Угода, підписана 22 грудня
2004 року, продовжила умови дво


Основні аспекти нової угоди:
— Україна та ЄС продовжують

підтримувати тарифи, які не пере

вищують 4% для пряжі, 8% для
тканин та 12% для одягу.

— Більше не діють кількісні об

меження та угоди з експортно
ім

портного ліцензування.

— Обидві сторони утримують

ся від схвалення будь
яких нета

рифних заходів, які можуть зава

дити торгівлі текстилем та одягом.

— Обидві сторони будуть зміц

нювати тісну адміністративну спів

працю.

Угода також містить пункт про
призупинення пільгових умов у ра

зі недотримання домовленостей. 

Подробиці на сайті:
http://europa.eu.int/comm/trade/goods

/textile/index_en.htm

Після розширення ЄС став найбільшим торгівельним
партнером України (33% загального обсягу торгівлі).
Зв'язки швидко зростають: починаючи з 1995 року, в
середньому на 12% щороку, за 11 місяців 2004 р. — на
20%. В 2003 році український експорт до 25 країн ЄС
склав  5,8 мільярдів, а імпорт —  8,8 мільярдів.

Український експорт текстилю та одягу до країн ЄС у
2003 сягнув  472 мільйонів, відповідно імпорт —  732
мільйонів. Україна експортувала одягу та готових виро6
бів на  425 мільйонів, текстилю на  47 мільйонів.

В 2003 році загальний імпорт текстилю та одягу країн
ЄС склав  75 мільярдів, а експорт —  44 мільярди. Голов6
ні текстильні партнери ЄС — Китай, Туреччина та Індія. 

І с т о р і я  п и т а н н я

ЄС та Україна підписали двосторонню
угоду про торгівлю текстилем. Згідно угоди,
знімаються останні обмеження на
торгівлю текстильними виробами та одягом.
Обидві сторони погодилися знизити митні
збори. Ще на початку 2001 року було знято
кількісні обмеження, а тепер, ізпідписанням
угоди, створені найбільш сприятливі 
умови дляімпорту таекспорту 
текстильних виробів і одягу.

ЄС та Україна  
ЗНЯЛИ ОБМЕЖЕННЯ

НА ТОРГІВЛЮ
ТЕКСТИЛЕМ

сторонньої угоди, яка діяла з 1993
року. Після підписання поперед

ньої угоди торгівля текстилем та
одягом розвивалася дуже позитив

но для обох сторін, особливо після
скасування обмежень на початку
2001 року. Теперішня угода під

тверджує пріоритетні умови для
обох партнерів та знімає необхід

ність експортного ліцензування
для української сторони.
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П
роект був започаткований у
другій половині лютого 2004
року. Після виконання його
протягом року Європейська

Комісія вирішила продовжити фі

нансування ще на один рік, до 31
Грудня 2005 року. 

Протягом 2004 року у рамках
проекту було проведено 11 навчаль

них сесій для 738 учасників, стосов

но статусу, ролі та коду поведінки
суддів (2 сесії), судового управління
та управління справами, оформлен

ня та написання судових рішень,
інформаційно
комунікаційних тех

нологій для судів (2 сесії), судової
статистики (2 сесії), доступу до
міжнародного правосуддя та міжна

родних комерційних контрактів.  

Крім того, з травня 2004 року
відбулося декілька міжнародних
консультацій з Державною судо

вою адміністрацією, де були розг

лянуті такі питання: 

a) оцінка інформаційно
комуні

каційних технологій для судів; 

б) два семінари, направлені на
надання рекомендацій щодо ство

рення структури Судової адмініст

рації та заходів для покращення її
функціональності; 

в) три семінари стосовно оцін

ки української судової статистичної
системи; 

г) оцінка системи української
судової адміністрації та управління
справами; 

д) семінар по забезпеченню ре

комендацій по прискоренню судо

вої реформи; 

е) семінар щодо потреб Акаде

мії Суддів, оцінка можливостей та
стратегії розвитку; 

є) оцінка доступності правових
інформаційних джерел в Україні. 

Як наслідок проведення кон

сультацій був створений детальний
стратегічний план та аналітичні зві

ти, що були передані ДСА та Акаде

мії Суддів із метою рекомендувати
можливі покращення. 

В рамках проекту декілька груп
працівників української судової си

стеми здійснили наступні навчаль

ні тури: 

а) до Фінляндії, Данії та Англії.
Метою подорожі було ознайомлен

ня із судовим управлінням, уп

равлінням справами, судовою ста

тистикою та застосуванням інфор

маційно
комунікаційних технологій
у судових системах цих країн;

б) навчальний тур до Москви
для 5 спеціалістів з інформаційно

технічного забезпечення; 

в) тур із судового навчання у
Францію
Іспанію та 

г) тур із судового навчання до
Нідерландів. 

Загалом до 15 листопада 2004
року навчальні тури відвідали 36
українських посадовців та членів
проекту.

Проект визначив ряд докумен

тів, що містять тексти Європейсь

кого законодавства та судові спра

ви, які будуть перекладені та роз

міщені у законодавчій базі для
суддівського користування в Украї

ні. Окрім цього Проект фінансує
технологічне та інформаційно
ко

мунікаційне оснащення (комп'ю

терну техніку, обладнання для зву

козапису тощо), так само як і біблі

отечні видання для ДСА та Академії
Суддів із метою їх подальшого ви

користання судами та під час на

вчання суддів. 

Під час наступної роботи запла

новано ряд інших програм. Так, се


ред запланованої діяльності най

більш важливими є такі аспекти:

а) стратегічний та оператив

ний моніторинг Академії Суддів
України, Вищого господарського
суду України та системи госпо

дарських судів;

б) законодавче та політичне
консультування з приводу Закону
України "Про судоустрій України" та
інших законодавчих актів, що сто

суються судової системи;

б) консультування з питань, що
стосуються кадрової політики, ма

теріального компенсування та оп

лати праці, кваліфікаційних екза

менів та внутрішнього навчання. 

В рамках Проекту також плану

ється: 

а) забезпечити допомогу при
перекладі обраного Європейського
законодавства, розробленні на

вчального курсу з написання судо

вих актів на носіях CD
формату;

б) здійснити оцінку потреб та
можливостей для проходження
дистанційного навчання для
суддів; 

в) розробити програму та за

безпечити доступ до судових про

грам;

г) ініціювати оцінку та ство

рення громадської поінформова

ності, наприклад, підготовку та
проведення громадського опиту

вання з питань функціонування
судової системи, розвиток кампа

нії щодо доступу до правосуддя, а
також 

д) проведення семінарів з пев

них питань для суддівської ауди

торії (суддів, помічників суддів,
працівників Державної Судової Ад

міністрації) у навчальних регіона

льних центрах Академії Суддів. 

Для наближення законодавства України до Європейського Союзу
та прискорення проведення суддівської реформи в Україні
Європейським Союзом був запропонований проект по навчанню
суддів господарських судів із національного та міжнародного
законодавства, а також допомоги Державній Судовій
Адміністрації (ДСА) щодо вдосконалення управління судами,
комп'ютерної та статистичної служб.  

РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ТА
ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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"Пекін + 10"

Пленарні дебати Європейсько

го Парламенту стосувалися підго

товки до Четвертої Світової Жіно

чої Конференції ООН, більш відо

мої як "Платформа дій "Пекін + 10",
що була підписана 189 країнами
десятиріччя тому. Ця платформа
встановила дванадцять ключових
областей, на яких повинні зосере

дитися уряди країн із тим, щоб до

сягти рівності за статевою озна

кою. Серед них боротьба проти
жіночої бідності, гарантії доступу
до освіти й влади, дотримання ос

новних прав людини та ін.

Боротьба з насильством у сім'ї

Європейський Парламент зав

жди турбувався цією проблемою. 8
березня був презентований проект,
що пропонує оголосити 2006
й рік
Європейським Роком боротьби з
насильством проти жінок. Затвер

дження проекту очікується протя

гом цього року. У своїй резолюції
Європейський парламент катего

рично засуджує насильницькі дії
турецької поліції проти недавньої
кампанії в Стамбулі за святкування
Міжнародного Жіночого Дня.

Європейський Парламент вітає
прийняття в грудні 2004 директиви
про здійснення принципу статевої
рівноправності в доступі та викори


станні товарів і послуг. Як відомо,
25% усіх тяжких злочинів у Європі
здійснюють чоловіки, які застосо

вують насилля проти дружин або
сексуальних партнерок. Домашнє
насильство існує в усіх країнах і в
усіх соціальних прошарках.

Програма "Дафна"

З 1997 року в рамках програми
"Дафна" більше 150 проектів за

гальною вартістю 17 млн. стосува

лися жінок, які стали жертвами на

сильства. Програма "Дафна", її
проекти й резуль

тати діяльності
визнані усюди в
Європі та поза її
межами. Це уні

кальний внесок
у боротьбу про

ти насильства й
приклад дієвої
практики в цій об

ласті.

П р о г р а м а
"Дафна" ніколи не
встановлювала
меж для визна

чення насильства,
але завжди заохо

чувала всіх, хто
готував проекти, досліджуючи всі
різновиди насильства, його вплив і
наслідки. Від самого початку про

грама "Дафна" глибоко вивчила

проблему і знайшла сучасні відпо

віді на більшість питань, включаю

чи насильство в родині, насильст

во в школах та інших установах,
насильство на роботі, комерційну
сексуальну експлуатацію, гомосек

суальні домагання та ін., а також
багато форм насильства, які торка

ються окремих вразливих соціаль

них груп, наприклад, інвалідів, ет

нічних меншин, людей, які живуть і
працюють на вулицях.

Особливість програми "Дафна"
полягає в тому, що вона працює
безпосередньо з жертвами насиль


ства та особами
групи ризику. Її
допомогу отри


мують жінки,
молодь, діти.
Їм надається
м о ж л и в і с т ь
прийняти акти

вну участь у
плануванні та
самих акціях, а
не бути сто

ронніми спосте

рігачами. На
сьогодні більше
1000 організа

цій були засно

вані програмою

"Дафна" або приймали участь у її
акціях. 

http://europa.eu.int/news/index_en.htm

ІЗ НАСИЛЬСТВОМ ПРОТИ ЖІНОК 

Мільйони жінок в усьому світі стають жертвами
насильства всіх видів: жорстокого поводження
в родині, залякування на роботі, морального тиску,
сексуального насильства або примусу
до проституції. Європейський парламент і ЄК
приєдналися до неурядових організацій
у вирішенні проблеми ролі та сприйняття жінки
в країнах Європейського Союзу.

Боротьба ЄС
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Т
акі дані було викладено у до

кументі під назвою "Звіт гро

мадян щодо результатів впро

вадження Європейської хартії

прав пацієнтів", представленому не

щодавно на конференції, організо

ваній Союзом громадян
активістів. 

У Звіті зафіксовано факти, кот

рі засвідчують, що серед загально

го вдосконалення медичного обс

луговування в ЄС ще й досі існують
деякі обмеження, на які скаржать

ся громадяни країн
членів. Зокре

ма, це стосується недостатньо дос

коналого медичного страхування,
різного роду адміністративних та
економічних ускладнень, доступу
до медичних послуг та труднощів у

проходженні лікування в інших
державах
членах ЄС. 

У так званому "чорному списку"
перші позиції займають Португалія,
Ірландія та Велика Британія. Разом
з тим відзначено, що існують дер

жави, де такі питання майже не
стоять, — це Австрія та Греція. 

За даними Звіту, в деяких краї

нах — таких, як Ірландія та Італія,

У цілій низці країн Європейського Союзу громадяни
певних категорій мають обмежений доступ до
закладів охорони здоров'я та медичних інновацій.
Є також численні випадки скарг на недієву систему
інформування щодо існуючого вибору захисту
їхнього здоров'я. 

— підтвердилось існування пере

шкод, котрі насправді обмежують
права певних груп населення пов

ністю скористатися перевагами,
наданими за програмою держав

ного страхування. 

Інші факти дещо схожого хара

ктеру було зафіксовано у Фінляндії,
Франції, Німеччині, Ірландії, Швеції,
Португалії та Великій Британії.

ПАРЛАМЕНТ
АВСТРії ТА
ЄВРОПЕЙСЬКА
КОНСТИТУЦіЯ 

Ï àðëàìåíò Àâñòð³¿ ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ, çà ÿêèì òðàâåíü

çàòâåðäæåíî ì³ñÿöåì ïðîâåäåí-
íÿ ãîëîñóâàííÿ ùîäî Êîíñòèòó-
ö³¿ ªâðîïè. Îñòàòî÷íèé äåíü
ïðîâåäåííÿ äåïóòàòñüêîãî âîëå-
âèÿâëåííÿ ùå íå çàòâåðäæåíî. 

Äëÿ ðàòèô³êàö³¿ Êîíñòèòóö³¿
ïîòð³áíî îòðèìàòè äâ³ òðåòèíè
ãîëîñ³â â îáîõ ïàëàòàõ ïàðëàìåí-
òó. Àíàë³òèêè ïåðåäáà÷àþòü, ùî
àâñòð³éñüê³ çàêîíäàâö³ ï³äòðèìà-
þòü Îñíîâíèé Çàêîí ªâðîïè. 

Àâñòð³þ â³äíîñÿòü äî òèõ
äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, ÿê³ âèð³øèëè
çàòâåðäèòè Êîíñòèòóö³þ ïàðëà-
ìåíòñüêèì øëÿõîì. ²íø³ êðà¿íè
âèíîñÿòü ïèòàííÿ ï³äòðèìêè
ªâðîïåéñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ íà çà-
ãàëüíîäåðæàâíèé ðåôåðåíäóì.
Îñíîâíèé Çàêîí ïîâèíí³ ðà-
òèô³êóâàòè âñ³ 25 êðà¿í áëîêó
äî ê³íöÿ æîâòíÿ 2006 ðîêó. 

Ó ëþòîìó öüîãî ðîêó ïåð-
øîþ ïðîâåëà ðåôåðåíäóì ²ñïà-
í³ÿ, äå ãðîìàäÿíè ïåðåâàæíîþ
á³ëüø³ñòþ ï³äòðèìàëè Êîíñòè-
òóö³þ, õî÷à ÿâêà ãðîìàäÿí íà
ãîëîñóâàííÿ áóëà íèçüêîþ. 

Ã ðîìàäÿíèí Áîëãàð³¿ ìîæå áó-
òè çàñóäæåíèé äî øåñòè

ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ, ÿêùî áóäå äî-
âåäåíî, ùî ç éîãî ïðîâèíè ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó ªâðîïåéñüêî-
ãî Ñîþçó áóëî âèêîðèñòàíî íå
çà ïðèçíà÷åííÿì. Òàêèé çì³ñò
íîâî¿ ïîïðàâêè äî Êðèì³íàëüíî-
ãî êîäåêñó Áîëãàð³¿. Çà ³íøîþ
ïîïðàâêîþ äî êîäåêñó, òîé, õòî
íàäàâ íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ
çàäëÿ îòðèìàííÿ ãðàíò³â â³ä ªÑ,

ðèçèêóº ïðîâåñòè ð³ê ó â'ÿçíèö³
òà ñïëàòèòè øòðàô ó ðîçì³ð³ 1,5
òèñ. ºâðî.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî Áîëãàð³ÿ
âñòóïèòü äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþ-
çó ó 2007 ðîö³. Ïåðåäâñòóïí³ ðå-
ôîðìè â êðà¿í³ ô³íàíñóþòüñÿ
ïåðåâàæíî ÷åðåç ïðîãðàìè ªÑ.
Íåùîäàâíî áîëãàðñüêà ïðåñà
ïîâ³äîìèëà ïðî äåê³ëüêà âè-
ïàäê³â íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàí-
íÿ òàêèõ êîøò³â.

У БОЛГАРії СУДИТИМУТЬ
ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОШТіВ ЄС
НЕ ЗА ПРИЗНАчЕННЯМ

ª Ê íàä³ñëàëà ïîïåðåäæåííÿ
Ãðåö³¿, ÿêà íåõòóº ºâðîïåéñü-

êèì çàêîíîäàâñòâîì ç àâ³àö³éíî¿
áåçïåêè. Ìåòà ³ñíóþ÷èõ çàêîí³â
— ïîêðàùèòè áåçïåêó öèâ³ëüíî¿
àâ³àö³¿ øëÿõîì çàïîá³æíèõ ì³ð, ó
òîìó ÷èñë³ — âïðîâàäæåííÿì
ïðîãðàì íàö³îíàëüíîãî êîíòðî-
ëþ çà ÿê³ñòþ ïîëüîò³â. ² õî÷à ùå
19 ëèïíÿ 2003 ðîêó Ãðåö³þ çî-
áîâ'ÿçàëè âèêîíóâàòè âèùåçãà-
äàí³ þðèäè÷í³ íîðìè, äî öüîãî
÷àñó â êðà¿í³ íå áóëî çàòâåðäæå-
íî æîäíî¿ ïðîãðàìè íàö³îíàëü-
íîãî êîíòðîëþ çà ïîëüîòàìè.

Ïðîãðàìà êîíòðîëþ ÿêîñò³
ïîëüîò³â ñòåæèòü çà åôåêòèâí³ñ-
òþ íàö³îíàëüíèõ ïðîãðàì áåçïå-
êè öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ òà ¿õ â³äïî-
â³äí³ñòþ ì³æíàðîäíèì ñòàíäàð-
òàì. Êîíòðîëüí³ ïðîãðàìè âêëþ-
÷àþòü ðåãóëÿðíèé ìîí³òîðèíã
ä³ÿëüíîñò³ àåðîïîðò³â òà ïîâ³ò-
ðÿíèõ ïåðåâ³çíèê³â, ùî ïðàöþ-
þòü ó êðà¿íàõ ªÑ. Ìîí³òîðèíã
òàêîæ äîçâîëÿº íàö³îíàëüíèì
³íñïåêòîðàì ïðîâîäèòè ³íñïåê-
òîðñüê³ ïåðåâ³ðêè ðîáîòè àåðî-
ïîðò³â.

ГРЕЦіЮ ПОПЕРЕДЖУЮТЬ

ЄВРОПЕЙЦІ ЗАЗНАЮТЬ ОБМЕЖЕНЬ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
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У
середині березня Єврокомісія оп

рилюднила Green Paper — "Зеле

ний документ про демографічні
зміни". Статистика свідчить, що до

2030 року ЄС утратить 20,8 млн. (6,8%)
працюючих громадян. У 2030 році при

близно дві особи у віці 15
65 років по

винні будуть забезпечувати одного пен

сіонера віком старше 65 років. Через 25
років у Європі буде 18 млн. дітей та під

літків — значно менше, ніж сьогодні.

Старіння європейського суспільства
стосується не тільки працівників перед

пенсійного віку та пенсійної реформи. Цей
процес матиме вплив на всі аспекти нашо

го життя: на діяльність бізнесових структур
та організацію роботи, міське планування,
дизайн квартир, суспільний транспорт, по

ведінку виборців, інфраструктуру ринку,
купівельну спроможність міських жителів
та ін. Люди житимуть довше та матимуть
якісніше медичне обслуговування, але при
цьому буде знижуватися народжуваність
та відсоток працюючих осіб.

У 2030 р. кількість працівників перед

пенсійного віку (55
64 роки) сягне 24 млн.
Тоді покоління "бебі
бумерів" вийде на
пенсію, а на території ЄС проживатиме
34,7 млн. осіб віком старших 80 років (по

рівняно з 18,8 млн. сьогодні). З 1960 р.
середня тривалість життя жінок збільши

лася на 5 років і чоловіків — на 4 роки. До
2050 р. кількість пенсіонерів старших 80
років зросте на 180%. 

У 2003 р. рівень народжуваності впав
до 1,48, що набагато менше рівня, не


обхідного для репродукції суспільства в
цілому (2.1 дитини на жінку). Статистика
прогнозує, що населення ЄС зменшиться
з 469,5 млн. у 2025 р. до 468,7 млн. у
2030 р. І навпаки, у 2000
2025 рр. насе

лення США зросте на 25,6%.

Серед 10 країн світу з найнижчим
рівнем народжуваності є й три країни

члени ЄС: Чеська республіка (1,17 дити

ни на жінку), Словаччина (1,2) та Сло

венія (1,22), а також одна країна
канди

дат (Болгарія — 1,24). В Італії, Іспанії,
Німеччині та Польщі рівень народжува

ності менший 1,3 дитини на жінку.

Три фактори зумовлюють демо

графічне старіння: 

— зниження репродуктивної здатності,
— зростання тривалості життя,
— старіння покоління "бебі
бумерів".
Населення кількох країн
членів ЄС

уже сьогодні зменшується: Угорщини,
Латвії, Литви, Словаччини, Чеської рес

публіки.

Серед 6 найбільш населених країн ЄС
тільки у Великій Британії та Франції у
період 2005
2050 рр. населення зросте
(відповідно на 8% і 9,6%). У багатьох
країнах падіння народжуваності компен

суватиметься за рахунок іммігрантів.

Підвищення тривалості життя

За даними на 2000 рік середня три

валість життя у країнах ЄС була:

для чоловіків — 74,8 рік
для жінок — 81,1
Варто зазначити, що Європа — пер


ший у світі континент, який переживає
процес демографічного старіння. Насе

лення сусідніх регіонів — в Африці та на
Близькому Сході — почне старіти значно
пізніше: воно набагато молодше. Серед

ній вік жителів сусідніх країн складає 20
років і менше, порівняно з 35 роками в

Європі. У Китаї населення також поста

ріє, зменшення кількості населення поч

неться з 2025 р.

Старіюча робоча сила

У 2005
2030 рр. кількість осіб старших
65 років зросте на 52,3%, а у віковій групі
15
64 років — зменшиться на 6,8%. Відсо

ток непрацюючої молоді та пенсіонерів по
відношенню до працюючих зросте з 49% у
2005 р. до 66% у 2030 р. Щоб перекрити
втрати, необхідно підняти рівень зайня

тості більш як на 70%.

Ці демографічні зміни матимуть за

гальний вплив на рівень життя, соціальні
стандарти, стосунки між поколіннями.
Сучасна Європа ніколи не досягне еко

номічного зростання, якщо не підніме
рівень народжуваності. Така ситуація —
результат змін у структурі сім'ї: багато

річне навчання та пізнє працевлаштуван

ня, часті переміни місця роботи, дороге
житло та відсутність необхідних пільг.

"Самі тільки політики неспроможні ви

рішити цю проблему, — вважає Комісар
ЄС із проблем сім'ї пан Шпідла. — Вони
повинні разом із суспільством змінити
існуючі штампи, коли жінок, які поверта

ються до робочого місця після народжен

ня дитини, називають "поганими матеря

ми", а чоловіків, котрі виховують дитину,
— "м'якими" або "безхребетними".

ЄК планує проведення Європейської
конференції з проблем сім'ї та народжу

ваності. В ній приймуть участь провідні
експерти, політики високого рівня та сус

пільні діячі. Девіз конференції зазначе

ний у "Зеленому документі про демогра

фічні зміни". Він звучить так: "За нову
солідарність між поколіннями!" 

Подробиці на сайті:
http://europa.eu.int/comm/employment_social

ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
НАС ІЗ ВАМИ

Євросоюз опинився
на порозі
безпрецедентних
демографічних змін,
які матимуть значний
вплив на суспільство. 

Старіння Європи: 

Фото Фотобанк
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У січні 2005 р. у країнах
членах ЄС
промислове виробництво зросло в деся

тьох і зменшилося в дев'ятьох країнах.
Найбільший ріст виробництва зареєстро

вано в Ірландії (+4.5 %), Польщі (+3.4 %),
Німеччині (+3.2 %), Чеській республіці
(+1.8 %) і Словаччині (+1.7 %), а змен

шення — в Португалії (
5.0 %), Фінляндії
(
4.1 %), Латвії (
2.6 %), Естонії (
2.3 %) і
Литві (
2.2 %).

Щорічна статистика

У січні 2005 р., порівняно із січнем
2004 р. виробництво напівфабрикатів
зросло на 3.0 % в обох зонах. Випуск за

собів виробництва зріс відповідно на 3.0
% в Єврозоні і на 2.7 % у 25 країнах ЄС.

ВИПУСК ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄВРОЗОНІ 

За даними Євростату, у січні 2005 р., порівняно
з груднем 2004 р., випуск промислової продукції
з урахуванням сезонних коливань у Єврозоні
підвищився на 0.5 % .

Ц
і результати базуються на даних
про урядовий дефіцит і борги за
2004 рік, переданих 25 країнами ЄС
до Єврокомісії. Це повідомлення

базується на системі ESA95 національ

них рахунків. Додаткові дані були надані
Євростатом (Eurostat). Однак стосовно
деяких країн
членів ЄС Євростат повинен
провести подальшу перевірку дефіциту
та боргу.

В 2004 році найбільший урядовий
дефіцит у відсотку до валового внут

рішнього продукту було зареєстровано
в Греції (
6.1 %), на Мальті (
5.2 %), у

Польщі (
4.8 %), Угорщині (
4.5 %), на
Кіпрі (
4.2 %). За той же період шість
країн
членів ЄС повідомили  про урядо

вий прибуток: Данія (+2.8 %), Фінлян

дія (+2.1 %), Естонія (+1.8 %), Швеція
(+1.4 %), Ірландія (+1.3 %) і Бельгія
(+0.1 %). У цілому, чотирнадцять країн

членів ЄС відзначили поліпшення ба

лансу щодо валового внутрішнього
продукту, а десять — погіршення по

казників.

У 2004 році найнижчий рівень урядо

вого боргу до валового внутрішнього
продукту був зареєстрований в Естонії

(4.9 %), Люксембургу (7.5 %), Латвії
(14.4 %) і Литві (19.7 %). Дев'ять країн

членів ЄС мали відношення урядового
боргу вище 60 % валового внутрішнього
продукту у 2004 році, так само, як і у
2003 р. Греція (110.5 %), Італія (105.8
%), Бельгія (95.6 %), Мальта (75.0 %),
Кіпр (71.9 %), Німеччина (66.0 %),
Франція (65.6 %), Австрія (65.2 %), і
Португалія (61.9 %). Додаткова інфор

мація на сайті: 

http://europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

БЮДЖЕТИ КРАЇН ЄС ТА ЇХ ВИКОНАННЯ

В
иробництво збільшилося на 0.5 % у
грудні, після зменшення (0.4 %) у
листопаді. Продукція в 24 країнах
ЄС збільшилася на 0.4 % у січні

2005, після підвищення на 0.2 % у грудні й
падіння на 0.1 % у листопаді. У січні 2005
р., порівняно з цим же місяцем 2004 р.,
промислове виробництво зросло на 2.2 %
у Єврозоні та на 1.7 % у 25 країнах ЄС.

Щомісячна статистика

У січні 2005 р., порівняно з груднем
2004 р., випуск засобів виробництва зріс
на 1.4 % у Єврозоні та на 1.2 % у 25 кра

їнах ЄС. Виробництво товарів народного
споживання з необмеженим терміном
придатності зросло відповідно на 1.3 % і
1.2 %, напівфабрикатів — на 0.4 % в
Єврозоні та на 0.6 % у 25 країнах ЄС. Ви

пуск товарів з обмеженим терміном при

датності збільшився відповідно на 0.2 % і
0.3 %. Енергетичний сектор зменшив по

казники відповідно на 0.9 % і 1.3 %.

Виробництво товарів народного спожи

вання з необмеженим терміном придат

ності зменшилося відповідно на 2.1 % і
0.7 %. Випуск товарів з обмеженим термі

ном придатності збільшився відповідно
на 2.1 % і 1.2 %. Виробництво енергії
збільшилося на 1.1 % в Єврозоні, але
зменшилося на 1.0 % у 25 країнах ЄС. У
січні 2005 р. найбільший ріст виробництва
промислової продукції був зареєстрова

ний у Литві (+7.8 %), Чеській республіці
(+6.8 %), Словаччині (+5.5 %), Ірландії
(+4.8 %) та Польщі (+4.7 %), а зменшення
— в Данії (
1.6 %), Італії (
1.5 %), Латвії
(
1.3 %) та Нідерландах (
1.0 %). 

http://europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

збільшився на 0,5

Урядовий дефіцит країн Єврозони і 25 країн ЄС склав відповідно 2.7 %
і 2.6 % валового внутрішнього продукту, а урядовий борг — 71.3 % і 63.8 %.
У 2004 р., порівняно з 2003 р., урядовий дефіцит покращився, в той же час
урядовий борг збільшився. В Єврозоні урядовий дефіцит зменшився з 2.8 %
валового внутрішнього продукту в 2003 р. до 2.7 % у 2004 р., а в 25 країнах
ЄС зменшився з 2.9 % у 2003 р. до 2.6 % у 2004 р.
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Є
вропейська група з питань
етики — це незалежна,
мультидисциплінарна, кон

сультативна група, до складу

якої входять дванадцять осіб. Гру

па інформує Європейську Комісію
стосовно етичних цінностей, на які
слід звернути увагу при впровад

женні новітніх наукових та техно

логічних розробок.

На перший погляд, вживляння
імплантатів ІCT не містить етичної
проблематики, якщо йдеться, на

приклад, про кардіостимулятори.
Однак, хоча імплантати ІCT можуть
застосовуватися для відновлення
та реабілітації втрачених фізичних

здібностей, разом із ними
існують інші пристрої, ви


користання яких ви

дається проблема

тичним з етичної
точки зору, особли

во якщо такі прист

рої можна придбати

через інтернет. Імп

лантати ІCT можуть

по
різному використову

ватися в неетичних цілях —

для всіх видів соціального спосте

реження або маніпуляцій. Уже ма

ли місце випадки, коли провадило


ся вживляння мікрочипів з метою
індивідуального або соціального
контролю.

Нейронауки розвиваються ду

же швидко. Вже розроблено моз

кові імплантати з метою зменшен

ня тремтіння, яке виникає при хво

робі Паркінсона. Досвід свідчить,
що імплантати ICT можуть вплива

ти на нервову систему, зокрема на
мозкову діяльність і, відповідно, на
людську особистість, на індивіду

альність і незалежність. Як вважа

ють представники Європейської
групи з питань етики, використан

ня обох типів імплантатів вимагає
повної інформова

ності та згоди клієн

та. Ця інформація
повинна стосуватися
не тільки можливої
користі чи шкоди
для здоров'я при
вживлянні чипів, але
й можливості вико

ристання їх для виз

начення місця пере

бування особи або доступу до
інформації, записаної на цих мік

ропристроях.

Свобода досліджень повинна
бути обмежена з огляду на важ

ливість недоторканості особи. Ети

чні зауваження з цього приводу не
треба розуміти як перешкоду роз

витку науки й технологій, це —
бар'єр проти можливого злочинно

го використання.

Європейська група з питань
етики висловлює спільну точку зо

ру: немедичне використання ім

плантатів ICT — це потенційна за

гроза людській гідності та демо

кратичному суспільству.

Оскільки дані про стан ор

ганізму вносяться на імплантати,
слід виробити принципи захисту
цієї інформації. Необхідно гаранту

вати приватність і конфіденцій

ність такої бази даних. Не тільки
індивідуум має право на захист цієї
бази даних, але й суспільство по

винно подбати про те, щоб існуючі

онлайнові системи та системи зов

нішнього спостереження не обме

жували права людини. Це особли

во важливо, коли чіпи входять до
системи нагляду за станом здоро

в'я і періодично або постійно відбу

вається передача даних. Треба ка

тегорично заборонити використан

ня імплантатів ICT для отримання
дистанційного контролю над во

лею людини.

Імплантати ICT ні в якому разі
не можна використовувати для
створення двокласового суспільст

ва або для поглиблення прірви між
розвинутими державами та інши


ми країнами. Часткове
використання імплан

татів може бути доз

волено для нагляду за
дітьми та підлітками,
щоб повернути їх у
"нормальне" суспільс

тво (мова йде про хво

рих та проблемних
дітей без генетичних
відхилень), за їх ба


жанням і згодою. Слід ще зауважи

ти, що доступ до імплантатів пови

нен базуватися на медичній не

обхідності, а не на фінансових
можливостях людини чи її соціаль

ному статусі.

Сьогодні правова база викорис

тання імплантатів не повністю за

хищає права особи. Європейська
група з питань етики у сфері науки
і нових технологій вважає, що ви

користання імплантатів у медичних
цілях повинно регулюватися так
само, як і застосування наркотиків
— при медичній необхідності. Ви

користання імплантатів лише част

ково врегульовано директивою
90/385/EEC Європейської Ради.
Європейська група з питань етики
рекомендує Єврокомісії виступити
із законодавчою ініціативою з цьо

го питання. 

Більш докладно: 
http://europa.eu.int/comm/european_

group_ethics/index_en.htm 

Як до них ставляться ЄК
та Європейська група з питань етики

У середині
березня

Європейська
група з питань

етики у сфері
науки і нових

технологій
оприлюднила

свою оцінку
стосовно етичних

аспектів
використання

імплантатів ІCT
(інформаційно6
комунікаційних
технологій), які

вживлюються в
людське тіло. 

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЖИВЛЯННЯ ІМПЛАНТАТІВ.

Вже
мали місце

випадки, коли
проводилося вживляння

мікрочипів з метою
індивідуального
або соціального

контролю.
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використання 
імплантатів у медичних

цілях повинно
регулюватися так само,

як і застосування
наркотиків
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Е
кономіка Європи залежить від
коливань цін на нафту. На неї
впливають проблеми глобаль

ного потепління та зростання

попиту на енергію. Сьогодні водень
та його паливні елементи широко
визнані як зручний і нешкідливий
для навколишнього середовища
енергетичний носій, застосування
якого зменшує викиди газів, що
сприяє покращенню якості повітря
та безпеці енергопостачання.

Як енергоносій водень особли

во важливий для транспортного
сектора. Платформа водневих тех

нологій і чистого палива, за
підтримки Європейської Комісії,
об`єднує всіх головних дійових
осіб водневого сектора — промис

ловців, вчених науково
дослідних
інститутів, представників влади та
неурядових організацій.

"Потенціал водневого палива
захоплює. Ми вже маємо прототи

пи — зразки транспортних засобів,
які працюють на водні. За оцінками
експертів, комерціалізація та масо

ве виробництво такого палива мо

же розпочатися до 2020," — сказав
Джейнз Потокнік, європейський
уповноважений у справах науки й
досліджень. — Зібравши разом усі
зацікавлені сторони, за підтримки
Європейської Комісії, Платформа
водневих технологій сприятиме
кращому використанню дослідни

цьких ресурсів".

Платформа схвалила два доку

менти, які забезпечать середньо—
та довгострокове співробітництво
в цьому секторі. Перший документ
стосується стратегічних дослід

жень, програм розробки та демон


страції прототипів. Його дія розра

хована на найближчі 10 років. До

слідження проводитимуться на су

часному технологічному рівні, що
сприятиме досягненню лідерства у
світовому масштабі.

Також документ пропонує бюд

жетні статті для головних напрям

ків досліджень: виробництво, збе

рігання та транспортування водню.
Мета цих заходів — зменшення
об'єму паливної системи в 10
100
разів, покращення ефективності та
надійності сучасних паливних сис

тем у 2 рази, зменшення коштів на
транспортування водню в три і
більше разів для конкурентоспро

можності з існуючими паливними
системами.

Другий документ — стратегія
розгортання — описує перші кро

ки й ключові віхи для виходу на ри


Водень – 
ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

нок портативних, стаціонарних і
транспортних паливних систем до
2020 року. Документ також наголо

шує на важливості участі в проекті
об'єднаних державних та приват

них товариств, створення яких за

охочує Платформа. Це необхідно
для того, щоб перейти від існуючої
стадії досліджень та демонстрації
прототипів до виходу на ринок то

варів масового споживання з вико

ристанням нових паливних та вод

невих технологій.

Засіданню Генеральної Асамб

леї передував показ прототипу
водневого транспортного засобу й
виставка, на якій демонструвалися
сучасні досягнення у водневих тех

нологіях. 

Деталі на сайті:
ttps://www.hfpeurope.org

На другій сесії Генеральної Асамблеї, яка відбулася
17–18 березня, Європейська Платформа водневих
технологій і чистого палива надала свої пропозиції про
середньо6 та довгостроковий розвиток використання
водню і паливних елементів із метою екологічно чистого
транспортування та переробки енергії.

ЄВРОКОМіСіЯ НЕ ВіРИТЬ "MіCROSOFT"

Ï ðåäñòàâíèêè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ çàÿâèëè, ùî "M³crosoft Corp." íå âèêîíóº
ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ïîðóøåíü êîìïàí³ºþ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñò-

âà ªâðîñîþçó. Ó 2004 ðîö³ ªÑ çîáîâ'ÿçàâ "M³crosoft" âèïëàòèòè øòðàô íà çàãàëü-
íó ñóìó 497 ìëí. ºâðî ³ âèïóñòèòè íà ðèíîê âåðñ³þ "W³ndows" áåç âáóäîâàíîãî
äîäàòêà äëÿ ðîáîòè ç ìóëüòèìåä³à "W³ndows Med³a Player". Êîì³ñ³ÿ ïðîâåëà äî-
ñë³äæåííÿ ñåðåä ðîçäð³áíèõ ïðîäàâö³â ³ âèðîáíèê³â êîìï'þòåð³â, ùîá ç'ÿñóâàòè,
÷è âèêîíóº "M³crosoft" âêàç³âêè ºâðîïåéñüêîãî ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó ³ ÷è åôåê-
òèâí³ çàõîäè, âæèò³ àìåðèêàíñüêîþ êîìïàí³ºþ.

"Ó íàñ º ñóìí³âè ó òîìó, ùî "M³crosoft" âèêîíóº âñ³ íàø³ âèìîãè", — çàÿâèâ
ïðåñ-ñåêðåòàð ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Äæîíàòàí Òîää.

Ó ñâîþ ÷åðãó êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè "M³crosoft" Òîì Áðîóêñ çàÿâèâ: "Ìè ìàºìî
íàì³ð ïðîäîâæóâàòè íàøó ñï³ëüíó ðîáîòó ç ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ".  

ßêùî ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ âèð³øèòü, ùî "M³crosoft" íå ïðèéìàº äîñòàòí³õ
êðîê³â äëÿ âèêîíàííÿ ¿¿ ðîçïîðÿäæåíü, àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ ìîæå áóòè
îøòðàôîâàíà íà ñóìó, ÿêà ñêëàäàº 5% ¿¿ äåííîãî âèòîðãó.

За матеріалами Інтерфаксу.
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Т
ам зібралися представники
25 національних груп, відпо

відальних за ринок електрон

них комунікацій. ЄРГ ухвали


ла загальну постанову Voice over
Internet Protocol (VoIP), яка має
спростити розповсюдження інтер

нет
телефонії в країнах Європи.
Європейська Комісія схвалює по

легшений доступ до інтернет
теле

фонії у межах ЄС, що має здійсню

ватися, як то кажуть, "одним лег

ким дотиком". Це найкращий спо

сіб підтримати здорову ринкову
конкуренцію між інтернет
провай


дерами та традиційними телефон

ними мережами.

"Я підтримую відкрите, на кон

курсній основі, поширення інтер

нет
телефонії (VoIP) в усіх 25
країнах
членах ЄС. Я вітаю спільне
позитивне вирішення цього питан


ня з боку представників
усіх країн ЄС, — наго

лосила комісар ЄС

Вівієн Редінг, яка від

повідає за інформацій


ний простір та медіа. — Я
очікую, що VoIP сприятиме
ринковим інноваціям та
більш різноманітному сер


вісу, матиме ще більший
вплив на споживачів і бізнес

структури, ніж електронна по

шта. VoIP — це тільки верхів


ка айсберга. Сервіс на
базі IP
мережі стане ос

новою для широкого
спектру комунікаційних
послуг, виграшних не

тільки для споживачів, а
й для економіки в цілому.
Я переконана, що з роз


витком цього ринку Європей

ська Комісія та національні регуля


ЄС ВИСТУПАЄ ЗА ДОСТУП
ДО ІНТЕРНЕТ=ТЕЛЕФОНІЇ 
НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

"Договір про Інтернет Протокол
має радикально змінити
існуючу ринкову структуру," —
підкреслювалося на засіданні
Європейської Регулятивної
групи (ЄРГ) у Брюсселі. 

тивні органи упевняться, що роз

повсюдження нових IP
послуг в
усіх країнах ЄС не зустріне пере

шкод чи обмежень".

До цього часу інтернет
теле

фонія відігравала другорядну
роль (як електронна пошта та Ін

тернет десяток років тому), але
сьогодні вона здобула визнання і
серед пересічного споживача, і у
ділових колах. Із широким роз

повсюдженням інтернет
техно

логій телефонні мережі будуть
повністю реконструйовані, в ре

зультаті чого структура електрон

них комунікацій ЄС стане більш
гнучкою й економічною. У червні
2004 року Комісія провела публіч

ні консультації, щоб прояснити, як
регулюватиметься розповсюд

ження VoIP
послуг. Відтепер комі

сар Редінг та її підлеглі будуть тіс

но співпрацювати з національни

ми регулятивними органами для
того, щоб упевнитися, що інтер

нет
телефонія матиме можливість
розкрити свій потенціал для інно

вацій та доступу в сектор елек

тронних комунікацій на конкурс

ній ринковій основі. 

Фото Фотобанк
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Д
иректорат Центру просив
Єврокомісію, країни
члени,
комісії морських і річкових
басейнів та всіх інших учас


ників проекту розробити деталізо

вані прогнози можливих наслідків
зміни клімату. Звіт був оприлюдне

ний на тлі численних наукових
свідчень глобального потепління.
Згідно з даними Міжнародної гру

пи зі зміни клімату, середня світо

ва температура земної поверхні
підвищилася на 0.6 ± 0.2°C у пері

од з 1861 до 2000 р. Це безпреце

дентний факт минулого тисячоліт

тя. За прогнозами, у 21 столітті цей
показник зросте на 1.4 °C — 5.8 °C.

Потепління матиме істотний ре

альний і потенційний вплив на вод

ні екосистеми — світові океани,
європейські озера й моря, серед

земноморські прибережні лагуни.
У звіті акцентується увага на зміни
в біологічних, хімічних і фізичних
особливостях європейських вод

них басейнів. Існуючі непомітні
зміни в кліматі, які ведуть до під

вищення рівня морів на 1
2 мм/рік,
мають сильний вплив на водну
екологію, підсилюють прибережну
ерозію, змінюють поживні речови

ни, що призводить до втрат чис

ленних морських організмів.

У звіті також задокументовано
інтенсифікацію гідрологічного
циклу через надзвичайні погодні
події — повені, посухи і таке інше.
У минулому столітті щорічна кіль

кість атмосферних опадів у північ

ній Європі збільшилася на 10

40 %, а у середземноморському
басейні зменшилася на 20 %. Про

гнозується зростання небезпек,
пов'язаних із масштабними погод

ними явищами. Це вочевидь впли

не на конкуруючі потреби різних
водних секторів, особливо у міс

тах, та на зміни сільськогосподар

ського циклу — найуразливішої
сфери людської діяльності, яка за

лежить від погодних умов.

Міжнародна Група зі змін клі

мату, Європейська агенція з навко

лишнього середовища й Арктична
рада розробили рекомендації що


до середньо— та довгострокових
дій у цій сфері. Також детально об

говорювався вплив кліматичних
змін на екологічний статус водних
басейнів Європи.

Програма протидії повеням

Єврокомісія розробляє кризо

вий менеджмент у рамках програ

ми протидії повеням. Повені впли

вають на економічне життя і навко

лишнє середовище та підривають
просування Європи на шляху ста

лого розвитку та конкуренції. У
1998
2002 роки Європа постражда

ла від 100 найбільш руйнівних по


веней, в тому числі від катастро

фічних затоплень у руслах Дунаю
та Ельби у 2002 році. З 1998 р. по

вені спричинили смерть 700 осіб,
переселення півмільйона чоловік та
економічні збитки на 25 млрд євро.

Програма протидії повеням
складатиметься з трьох різних, але
тісно пов'язаних акцій: 

— обмін досвідом та знаннями,
підвищення готовності; 

— розвиток цільового доступу
до оптимального використання
коштів; 

— розвиток законодавчої ініці

ативи.

Ризик повеней, ймовірно, збі

льшиться протягом наступних ро


ків. По
перше, до цього призве

дуть зміни у кліматі, по
друге, по

страждає більша кількість людей,
які проживають у гіпотетичних
районах затоплення, а також біль

ша кількість підприємств у цих же
районах зазнають збитків.

До того ж ризик повеней знач

но підвищують вирубка лісів, мелі

оративні роботи, знищення річищ,
погане планування. Тому вкрай не

обхідно точно окреслити райони
можливого затоплення й місця, до
яких може дістати повінь. Така
інформація важлива не тільки для
спеціалістів, а й для жителів про

блемних районів, які повинні
завжди бути напоготові.

ЄК збирається розробити про

позиції, які включатимуть розроб

ку карт можливої повені, плани
евакуації та ризиковий менедж

мент. До роботи долучати

муться всі структури в рам

ках відповідних проектів,
наприклад, проекту Спільної
сільськогосподарської
політики та політики но

вих зв'язків у межах ЄС.
Детальна інформа

ція на сайті: 

http://europa.eu.int/comm/
environment/water/flood_risk/index.htm

Директорат об'єднаного
центру досліджень ЄК
оприлюднив новий загальний
звіт на тему "Зміні клімату та
європейський водний вимір".
Співавторами дослідження
виступили більш ніж 40
провідних європейських
учених. Звіт буде використано
для оцінки існуючої "водної
політики" і перевірки
пристосування реального
або очікуваного впливу 
на зміни клімату.

ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЄС

Фото Фотобанк
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ській місцевості, споживачі з від

носно низьким рівнем доходів про

довжують купувати  більш дешеві
підроблені продукти. Це завдає
шкоди їхньому врожаю, що, в свою
чергу, призводить до серйозних
екологічних ризиків і становить за

грозу для здоров'я людей. Збут
підробної продукції перешкоджає
розвитку ринкових відносин і ста

вить під сумнів застосування прин

ципів ринкової економіки, таких як
чесна конкуренція.

В ході проекту з'ясувалося, що
таку складну проблему можна ви

рішити лише за допомогою держа

ви. Саме тому комітет ВР України з
питань аграрної політики та зе

мельних відносин звернувся до
Європейського Союзу з проханням
про підтримку. ЄС пішов назустріч
Україні. "Співробітництво в сфері
захисту навколишнього середови

ща та охорони здоров'я є одним з
пріоритетних напрямків співпраці
ЄС з Україною. ЄС сьогодні вже фі

нансує декілька паралельних про

ектів, які спрямовані на контроль
стандартів сільськогосподарської
продукції відповідно до вимог СОТ

СФС", забезпечення  належного
економічного управління та
загального усвідомлення спо

живачами своїх прав", — за

уважив Ремі Дюфло, другий
секретар, начальник секції
Представництва Європейської
Комісії в Україні. 

Нинішній проект було роз

роблено з урахуванням по

переднього досвіду. Пріо

ритетними задачами його
стануть забезпечення за

хисту прав споживачів і

виробників, координація між
зацікавленими сторонами (приват

ним сектором, громадянським
суспільством, державними органа

ми) у протидії незаконному вироб

ництву та збуту підробної про

дукції. На другому етапі організато

ри запропонують зміни до законо

давства, визначать законодавчі та
нормативні акти відповідно до
практики ЄС і міжнародних стан

дартів. 

У проекті беруть участь як дер

жавні установи, так і неурядові ор

ганізації. 

Для отримання 
додаткової інформації

просимо звертатися 
до Ольги Єрьоміної за 

тел. (044) 490 5966.

П
роблема фальсифікації на
ринку ЗЗР є складною і ви

магає участі всіх уповнова

жених органів, які регулю


ють ринок ЗЗР в Україні. В рамках
проекту, що здійснюється за фі

нансуванням Європейського Сою

зу, об'єдналися такі державні орга

ни та неприбуткові установи, як
Комітет ВР України з питань аграр

ної політики та земельних відно

син, Міністерство аграрної  політи

ки України, Головна державна
інспекція захисту рослин, Україн

ська Асоціація Захисту Рослин, Аг

рохімічний комітет Європейської
Бізнес Асоціації та інші. 

Підроблена продукція має нега

тивний вплив на всі сфери життя
держави: економіку, екологію та
здоров'я громадян. Сьогодні бли

зько 20% засобів захисту рослин є
підробними, незаконно імпортова

ними або незаконно переупакова

ними, 50% продукції в маленьких
упаковках — підробка. Річні втрати
надходжень до бюджету у вигляді
податків складають 30 мільйонів
гривень; утрати прибутків закон

них виробничих і збутових підпри

ємств оцінюються у 18 мільйонів
євро. Оскільки вирішальним фак

тором для населення України зали

шається ціна, особливо для меш

канців маленьких міст та населе

них пунктів, розташованих у сіль


БОРОТЬБА
З ПІДРОБКАМИ
ЗАСОБІВ
ЗАХИСТУ РОСЛИН

25 березня ц. р. пройшла акція
в рамках проекту Tacis/Bistro
"ПРОТИДІЯ ВИРОБНИЦТВУ ТА
ВЖИВАННЮ ПІДРОБЛЕНИХ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН". 
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У
березні Єврокомісія ухвалила про

позицію щодо видачі осіб, звину

вачуваних у скоєнні злочинів, які
були затримані в інших країнах


членах ЄС. Документ, розроблений згід

но з новими кримінальними процедура

ми, є наступним за White Paper — "Білим
Документом" про обмін інформацією на
звинувачуваних у скоєнні злочинів і дії
правоохоронних органів стосовно затри

маних. Нагадаємо, що "Білий Документ"
було ухвалено ЄК у січні ц. р. 

У "Білому Документі" викладено умови
циркуляції та використання інформації про
затриманих на території ЄС. Він визначає
два напрямки майбутньої діяльності ЄС:
покращення обміну інформацією та під

твердження щодо застосування інформації

за межами країни затримання. Ця пробле

ма вирішиться при використанні комп'юте

ризованої системи обміну інформацією
про кримінальних злочинців, яку ЄК пла

нує презентувати наприкінці червня ц. р.

Слід зауважити, що покращення
обміну інформацією не принесе користі,
якщо країни
члени ЄС не будуть належ

ним чином користуватися нею, і навпаки,
ефективне використання інформації бу

де значним стимулом для покращення
взаємодії між країнами.

В кожний країні ЄС попередні дані
про звинувачуваних можуть  використо

вуватися на досудовій стадії нового
кримінального розслідування, протягом
самого судового процесу і частково на
стадії відбування покарання. Пропозиція

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРДЕР
НА АРЕШТ ДОВОДИТЬ
СВОЮ ЕФЕКТИВНіСТЬ

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ çàãàëîì ïîçèòèâíî îö³íþº çà-
ñòîñóâàííÿ â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêîãî îðäåðà íà

àðåøò, ÿêèé ç 1 ñ³÷íÿ ìèíóëîãî ðîêó çàì³íèâ â ªÑ ïðîöåäóðó åêñò-
ðàäèö³¿. "Íåçâàæàþ÷è íà ïåâí³ ïî÷àòêîâ³ çàòðèìêè, ªÎÀ íèí³ ñïðàöüîâóº
ó á³ëüøîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ íüîãî âèïàäê³â, — çàÿâèâ â³öå-ïðåçèäåíò
ªâðîêîì³ñ³¿, êîì³ñàð ªÑ ³ç ïèòàíü þñòèö³¿, ñâîáîäè òà áåçïåêè Ôðàíêî
Ôðàòò³í³. — ² éîãî âïëèâ º ïîçèòèâíèì ó ñåíñ³ äåïîë³òèçàö³¿, åôåêòèâíîñò³
òà øâèäêîñò³ ïðîöåäóð ïåðåäà÷³ ëþäåé, ÿê³ ðîçøóêóþòüñÿ äëÿ äîïèò³â ó
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ". 

Ó ïåðøîìó çâ³ò³ ùîäî ³ìïëåìåíòàö³¿ ªÎÀ, ÿêèé îïðèëþäíèëà êîì³ñ³ÿ,
çàçíà÷åíî: ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó áóëè âèäàí³ 2 603 ªâðî-
ïåéñüê³ îðäåðè íà àðåøò, 653 îñîáè çààðåøòîâàí³ ³ 104 âèäàí³ äî ³íøèõ
êðà¿í-÷ëåí³â.

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm

ЄВРОСОЮЗ РОЗПОЧАВ

ПОТУЖНУ
АНТИТЮТЮНОВУ
КАМПАНІЮ

У ЄС БУДУТЬ НОВі ПРАВИЛА
ВЗАєМНОГО ВИЗНАННЯ ШТРАФіВ

ª âðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò ñõâàëèâ çàêîí, ÿêèé çàïðîâàäæóº â ªâðîñîþç³
ºäèí³ âîä³éñüê³ "ïðàâà". Âîíè ìàòèìóòü ôîðìó êðåäèòíî¿ êàðòêè ³ ïî-

ñèëåíèé çàõèñò â³ä ï³äðîáêè, ïîâèíí³ áóäóòü ïîíîâëþâàòèñÿ âëàñíèêàìè
êîæí³ 10 ðîê³â. Ïðîöåñ çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïîñâ³ä÷åíü ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ
òðèâàòèìå ïðîòÿãîì 20 ðîê³â. Òèì ÷àñîì ì³í³ñòðè þñòèö³¿ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ
äîñÿãëè óãîäè ùîäî âçàºìíîãî âèçíàííÿ øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà÷àòèìå, ùî ïîðóøèâøè ïðàâèëà á³ëüø
í³æ íà 70 ºâðî â ³íø³é êðà¿í³ ªÑ, âîä³¿ íå çìîæóòü ñõîâàòèñÿ â³ä ñïëàòè
øòðàôó ó ñåáå âäîìà. Íîâ³ ïðàâèëà ìàþòü íàáóòè ÷èííîñò³ äî 2007 ðîêó.

http://www.europarl.eu.int http://www.euobserver.com

визначає умови, які дозволяють викори

стовувати нову інформацію щодо затри

маного, перевезеного в іншу країну ЄС.

І нарешті, нова пропозиція встанов

лює низку правил для занесення в
національний кримінальний список об

винувачуваного, затриманого в іншій
країні ЄС, із метою уникнення значних
розбіжностей у судовій практиці, які при
певних обставинах можуть спричинити
збитки звинувачуваному. Але це правило
не обов'язкове для країн
членів ЄС. 

http://europa.eu.int/comm/press_room/
index_en.htm

УХВАЛЕНА ПРОЦЕДУРА ВИДАЧІ ОСІБ,
ЗВИНУВАЧУВАНИХ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНІВ

ª Ñ ðîçïî÷àâ àíòèòþòþíîâó êàì-
ïàí³þ ï³ä íàçâîþ "ÄÎÏÎÌÎ-

ÆÈ: çà æèòòÿ áåç òþòþíó", íà ÿêó
ïðîòÿãîì 2005-2008 ðîê³â áóäå âè-
òðà÷åíî 72 ìëí. ºâðî. "Ñïðè÷èíåí³
ïàë³ííÿì õâîðîáè òà ñìåðò³ êîøòó-
þòü êðà¿íàì ªÑ 100 ìëðä. ºâðî
ùîð³÷íî, — íàãîëîñèâ êîì³ñàð ªÑ
³ç ïèòàíü çäîðîâ'ÿ òà çàõèñòó ñïî-
æèâà÷³â Ìàðêîñ Êèïð³àíó. — Ïðî-
ïàãóþ÷è ìîëîäèì ëþäÿì â³ëüíå â³ä
öèãàðîê æèòòÿ, êàìïàí³ÿ òàêîæ àê-
öåíòóº íà íåáåçïåö³ ïàñèâíîãî
êóð³ííÿ é ï³äòðèìóº òåíäåíö³þ çà-
áîðîíè ïàë³ííÿ â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ". Àíòèòþòþíîâ³ çàõîäè ïå-
ðåäáà÷àþòü ñïåö³àëüíèé òóð óñ³ìà
25 êðà¿íàìè-÷ëåíàìè, ÿêèé ñóïðî-
âîäæóâàòèìåòüñÿ ïîòóæíîþ ðåêëà-
ìîþ íà òåëåáà÷åíí³ òà â ê³íî. "ÄÎ-
ÏÎÌÎÆÈ" ðîçðàõîâàíà íàñàìïå-
ðåä íà ï³äë³òê³â òà ìîëîäèõ ëþäåé
â³êîì äî 30 ðîê³â. Çà ñòàòèñòèêîþ,
650 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí êðà¿í ªÑ ïîìè-
ðàþòü ùîðîêó â³ä ïîâ'ÿçàíèõ ³ç
ïàë³ííÿì õâîðîá. 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_deter�
minants/life_style/Tobacco/help_en.htm
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18 áåðåçíÿ ó Â³ëüíþñ³ (Ëèòâà) â³ä-
áóâñÿ ñåì³íàð ³ç êîîðäèíàö³¿ ï³ä-

òðèìêè äåìîêðàòèçàö³¿ òà ïîáóäîâè
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Á³ëîðóñ³.
Â ðîáîò³ ñåì³íàðó, îðãàí³çîâàíîãî
ªâðîêîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòîãî ëèòîâñü-
êèì óðÿäîì, âçÿëè ó÷àñòü 130 îñ³á. Âî-
íè ïðåäñòàâëÿëè êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ,
ªâðîêîì³ñ³þ, ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò
òà ³íøèõ ñïîíñîð³â, ì³æíàðîäí³ íåóðÿ-
äîâ³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðåäñòàâíèê³â á³ëî-
ðóñüêîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ïðîòÿãîì ðîáîòè ñåì³íàðó ªâðîïåéñü-
êèé Êîì³ñàð ³ç çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè
Áåí³òà Ôåððåðî-Âàëüäíåð çóñòð³ëàñÿ ç
Ïðåçèäåíòîì Ëèòâè Âàëäàñîì Àäàìêó-
ñîì, ïðåì'ºðîì Áðàçàóñêàñîì, ñï³êåðîì
ïàðëàìåíòó Ïàëàóñêàñîì, ì³í³ñòðîì çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Âàë³îí³ñîì.

Ïàí³ Áåí³òà Ôåððåðî-Âàëüäíåð
çâåðíóëàñÿ äî ó÷àñíèê³â ñåì³íàðó. Âî-
íà íàãîëîñèëà: "ªÑ áàæàº áà÷èòè Á³ëî-
ðóñü ñóñ³äîì, ÿêèé ïîâàæàº äåìîêðà-
òè÷í³ ö³ííîñò³, ïðàâîâ³ íîðìè òà ïðàâà
ëþäèíè. Êîì³ñ³ÿ ïîñèëèòü äîïîìîãó
Á³ëîðóñ³, ï³äòðèìóâàòèìå ãðîìàäÿíñü-
êå ñóñï³ëüñòâî é äåìîêðàòèçàö³þ, âðà-
õîâóâàòèìå ïîòðåáè á³ëîðóñ³â. Ñåì³-
íàð ïîâèíåí íàäàòè íîâèé ñòèìóë
îá'ºäíàíèì çóñèëëÿì ñï³âòîâàðèñòâà
ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
òå, ùîá äîïîìîãòè Á³ëîðóñ³ óñï³øíî
âèð³øèòè ñêëàäíó ñèòóàö³þ â êðà¿í³".

Êîì³ñàð òàêîæ çàçíà÷èëà: "ß ùèðî
ñïîä³âàþñÿ, ùî â ìàéáóòíüîìó ìè
çìîæåìî ðîçøèðèòè íàøó ñï³âïðàöþ
ç Á³ëîðóññþ íà çàñàäàõ íîâî¿ ïîë³òè-
êè äîáðîñóñ³äñòâà. Àëå äëÿ öüîãî óðÿä
Á³ëîðóñ³ ïîâèíåí ñïî÷àòêó ÿñíî ïðî-
äåìîíñòðóâàòè â³ääàí³ñòü ºâðîïåéñü-
êèì ö³ííîñòÿì äåìîêðàò³¿, ïðàâàì
ëþäèíè òà ïðàâîâèì íîðìàì".

Â 2005–2006 ðð. ªÊ ãîòóºòüñÿ çá³-
ëüøèòè äîïîìîãó Á³ëîðóñ³ ïðèáëèçíî ç

10 ìëí. äî 12 ìëí. ùîðîêó. Á³ëüøå
5 ìëí. êðà¿íà îòðèìàº â 2005 ð. Êî-

øòè ï³äóòü íà ï³äòðèìêó ãðîìàäÿíñü-
êîãî ñóñï³ëüñòâà: ï³äñèëåííÿ íåóðÿäî-
âèõ îðãàí³çàö³é, ïðîïàãàíäó ïîâàãè äî
ïðàâ ëþäèíè ³ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñ-
òåé, ï³äòðèìêó êóëüòóðíîãî ðîçìà¿òòÿ
òà áîðîòüáó ç á³äí³ñòþ é íåòåðïèì³ñòþ.

Ç 1997 ð. ªÑ îáìåæèâ óðÿäîâ³ êîí-
òàêòè ì³æ ªÑ ³ Á³ëîðóñ³ºþ ³ ïðèçóïè-
íèâ äîïîìîãó (êð³ì ãóìàí³òàðíèõ ïðî-
åêò³â). Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó ªÑ
çàáîðîíèâ âèäà÷ó â³ç ÷èíîâíèêàì, ÿê³
íåñóòü áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ôàëüñèô³êàö³þ ðåçóëüòàò³â ñîöîïè-
òóâàíü à òàêîæ ðåïðåñ³é ïðîòè äåìîí-
ñòðàíò³â. Á³ëüø äåòàëüíî íà ñàéò³:

http://europa.eu.int/comm/external_relations/
belarus/intro/index.htm

МіЖНАРОДНИЙ
СЕМіНАР іЗ
ПіДТРИМКИ
ДЕМОКРАТИЗАЦії
У БіЛОРУСі

Ê îì³ñàð ³ç çîâí³øí³õ ñòîñóíê³â Áåí³-
òà Ôåððåðî-Âàëüäíåð äàëà îö³íêó

çâ³òó ì³æíàðîäíî¿ ì³ñ³¿ ñïîñòåð³ãà÷³â çà
ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðàìè ó Ìîëäîâ³,
ÿê³ â³äáóëèñÿ 6 áåðåçíÿ 2005 ð.

"ß â³òàþ çâ³ò ì³æíàðîäíî¿ ì³ñ³¿
ñïîñòåð³ãà÷³â ÎÁÑª, ÿêà ïðàöþâàëà
ðàçîì ³ç Ðàäîþ ªâðîïè òà ªâðîïåéñü-
êèì Ïàðëàìåíòîì. Ó çâ³ò³ çàçíà÷åíî,
ùî âèáîðè ó Ìîëäîâ³ ïðîéøëè â ö³ëî-
ìó çã³äíî íîðì ÎÁÑª, Ðàäè ªâðîïè òà
çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè, àëå ç
äåÿêèìè ïîðóøåííÿìè, ÿê³ âïëèíóëè
íà çìàãàëüíèé ïðîöåñ âèáîð³â.

ªâðîêîì³ñ³ÿ íàãîëîøóº, ùî äåìî-
êðàòè÷íå ïðîâåäåííÿ âèáîð³â áóëî
êëþ÷îâèì çîáîâ'ÿçàííÿì, ÿêå Ìîëäî-
âà ïðèéíÿëà íà çíàê ï³äòâåðäæåííÿ

Ïëàíó ä³é ó ðàìêàõ ïîë³òèêè ºâðî-
ïåéñüêîãî äîáðîñóñ³äñòâà. ªÊ çâåð-
òàºòüñÿ äî óðÿäó Ìîëäîâè ç âèìîãîþ
óñóíóòè âèÿâëåí³ ì³æíàðîäíèìè ñïî-
ñòåð³ãà÷àìè íåäîë³êè ó âèáîð÷³é êàì-
ïàí³¿ òà ¿¿ îñâ³òëåíí³ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿. 

Â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ªÊ
áóäå ïðîäîâæóâàòè äîïîìàãàòè Ìîë-
äîâ³ â ïðîñóâàíí³ íà øëÿõó äåìîêðà-
òè÷íèõ ðåôîðì. ²ç ñâîãî áîêó ªâðî-
êîì³ñ³ÿ ô³íàíñóâàëà ïåðåáóâàííÿ 25
ñïîñòåð³ãà÷³â ç³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà
êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ".

Більш докладно на сайті: 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/
news/ferrero/2005/ip05_070305_moldova.htm

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 
У МОЛДОВІ

Ï ðîáëåìè ëåãàë³çàö³¿ óêðà¿íö³â,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà çàðîá³òêàõ ó

Ïîëüù³, îáãîâîðþâàëèñÿ íà çóñòð³÷³
â³öå-êîíñóëà Óêðà¿íè â Ïîëüù³ Àíà-
òîë³ÿ Áðèæàòîãî ç ïðåäñòàâíèêàìè
óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè. 

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç óêðà¿íñüêèìè
ãðîìàäÿíàìè â³öå-êîíñóë, çîêðåìà,
â³äçíà÷èâ, ùî çàðàç ê³ëüê³ñòü íåëå-
ãàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ òðóä³âíèê³â ó
Ïîëüù³ ñÿãàº ïðèáëèçíî 15 òèñÿ÷, à
âë³òêó î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ ïîíàä 150
òèñÿ÷. 

Ïàí Áðèæàòèé ïîâ³äîìèâ, ùî "ó ö³
äí³ âåäåòüñÿ ðîáîòà íàä âíåñåííÿì
çì³í ó ñï³ëüíó Óãîäó ïðî âçàºìíå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ, ÿêà âðàõîâóâàòèìå

ñåçîíí³ñòü ðîá³ò, öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü
óêðà¿íöÿì ìàòè ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ,
à òàêîæ óïîðÿäêóº â³çîâ³ ïðîáëåìè ³
çàáåçïå÷èòü ëåãàëüíó çàðîá³òíó
ïëàòíþ". 

Äèðåêòîð âàðøàâñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ ðåïàòð³àö³¿ é ³íîçåìö³â
Ðîáåðò Áàðàí ïîâ³äîìèâ, ùî ïîëüñü-
êèé óðÿä, àäàïòóþ÷èñü äî ñòàíäàðò³â
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ðîçãëÿäàº ïè-
òàííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ äëÿ ³íîçåì-
ö³â ñòàòóñó äîâãîñòðîêîâîãî ðåçèäåí-
òà, öå äîçâîëèòü ¿ì ïðàöþâàòè ³ ìàòè
ñòðàõóâàííÿ íå ò³ëüêè â Ïîëüù³, àëå é
â ³íøèõ êðà¿íàõ ªâðîñîþçó. 

За матеріалами Deutsche Welle

ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛіЗАЦії УКРАїНЦіВ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ПОЛЬЩі

ª âðîïåéñüêèé Ñîþç íå ìàº íàì³ð ó
âèíîñèòè íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ

ç ïèòàíü ïðàâ ëþäèíè ïðîåêò ðåçî-
ëþö³¿ ïðî íåäîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè
ó ×å÷í³ ï³ñëÿ çàãèáåëè Àñëàíà Ìàñõà-
äîâà. Ïðî öå çàÿâèâ äåðæñåêðåòàð ³íî-
çåìíèõ ñïðàâ Ôðàíö³¿ Ðåíî Ìþçåëüº.
Ïðîòå, çà ñëîâàìè Ð. Ìþçåëüº, ªâðîñî-
þç ìàº íàì³ð âèñëîâèòè ñòóðáîâàí³ñòü

ó çâ'ÿçêó ç ïîðóøåííÿìè ïðàâ ó òàêèõ
êðà¿íàõ, ÿê Ðîñ³ÿ, Êèòàé òà ²ðàí.

Çà ñëîâàìè Ðåíî Ìþçåëüº, â 2005
ðîö³ ªÑ — ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç ³íøèìè
êðà¿íàìè — ïëàíóº âèíåñòè íà ðîç-
ãëÿä Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ ø³ñòü ðåçîëþö³é -
ñòîñîâíî Á³ëîðóñ³, Ï³âí³÷íî¿ Êîðå¿,
Ïàëåñòèíñüêî¿ Àâòîíîì³¿, Àôãàí³ñòà-
íó ³ Êîëóìá³¿.

ЄС НЕ ВИСТАВЛЯТИМЕ 
В ООН ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦії 
ЩОДО ЧЕчНі
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Ïосол Ієн Боуг, Голова Представ�
ництва Європейської Комісії в

Україні, відвідав Донецьк 23 берез�
ня 2005 та провів зустрічі із мером
міста паном Олександром Лук'ян�
ченком, представниками обладмі�
ністрації та облради, місцевими біз�
несменами, студентами та пресою. 

Цей візит став нагодою ознайо�
мити керівництво Донецької об�
ласті та населення із зобов'язання�
ми ЄС щодо поглиблення політич�
ного співробітництва і економіч�
ної інтеграції з Україною. Пан По�
сол обговорив з керівництвом міс�
та підготовку до цьогорічного свя�
ткування Дня Європи у травні.
Нагадуємо, що крім Києва, свят�
кування відбудеться у Донецьку та
в Одесі. Святкування організову�
ється за підтримки Представницт�
ва ЄК в Україні. 

Через день, 25 березня, Посол
ЄК пан Ієн Боуг відвідав Одесу, де
провів зустрічі із мером, представ�
никами обладміністрації та облас�
ної ради, бізнесменами. Цей візит
також викликав значний інтерес се�
ред населення міста.

ПОСОЛ ЄС ПАН
ІєН БОУГ ВіДВіДАВ
ДОНЕЦЬК і ОДЕСУ

П
рограма Європейської комісії під
назвою Тасіс надає АМК підтримку
у вигляді технічної допомоги в
рамках Угоди про Партнерство та

Співпрацю (УПС) між ЄС та Україною.
Метою проекту Тасіс "Правова та інсти

туційна основа захисту конкуренції в Ук

раїні (Антимонопольний комітет)" є під

тримка Уряду України у розробці та вико

нанні законодавства у сфері економічної
конкуренції і державної допомоги та суб

сидій, яке б відповідало вимогам УПС і
Світової Організації Торгівлі.

Однією зі складових частин проекту є
інформаційна кампанія, метою якої є по

ширити розуміння переваг економічної
конкуренції серед підприємців, експертів
та широкого загалу, таким чином розви

ваючи "культуру конкуренції" в Україні. У
державі майже 50% дорослого населен

ня вважає економічну конкуренцію нега

тивним явищем, і тому існує негайна по

треба роз'яснення її переваг. Ще однією
важливою метою кампанії є інформуван

ня підприємців про роль АМК, як
профілюючої держустанови, куди слід
звертатися у разі порушень конкуренцій

ного законодавства. Серед очікуваних
результатів кампанії — вищий рівень до

тримання конкуренційного законодавст

ва, більша відкритість діяльності АМК та
краще розуміння його ролі у суспільстві
та бізнес середовищі.

Саме у цьому контексті представники
АМК взяли участь у міжнародній вистав

ці ПродЕкспо, яка проходила в Києві
1—4 березня цього року. Сектор харчо

вої промисловості є одним із лідерів за
кількістю порушень конкуренційного за

конодавства, тому АМК обрав цю вистав

ку як засіб донесення до представників
сектора інформації про свою діяльність і
про можливості співпраці.

Стенд АМК відвідало понад 5000 лю

дей, а представники комітету роздали
понад 3000 одиниць інформаційних ма

теріалів. Інтерес до стенду АМК був дуже
високим, і відвідувачі висловили пози

тивне ставлення щодо присутності орга


ну державної влади на виставці, надання
ним інформації і того, що АМК іде на
прямий контакт із підприємцями. На вис

тавці АМК представляли Варвара Ко

вальська та Оксана Адамович (прес

служба), а також експерт третього уп

равлiння дослiджень i розслiдувань
Євгенія Гавриш.

У рамках цієї інформаційної кампанії
АМК планує взяти участь у подібних за

ходах протягом 2005 року в інших клю

чових секторах економіки з найвищим
рівнем порушень конкуренційного зако

нодавства. Діяльність також буде прово

дитися за допомогою всеукраїнської
радіо
кампанії, розповсюдження нових
інформаційних матеріалів і відкриття но

вої динамічної інтернет сторінки АМК.

Проект Тасіс "Правова та інституційна
основа захисту конкуренції в Україні (Ан

тимонопольний комітет)" стартував у
серпні 2003 року. Його реалізацією зай

мається міжнародний консорціум під
керівництвом German Foundation for
International Legal Cooperation (IRZ) за
участі EIR Development Partners (EIR) та
the Finnish Institute of Public Management
(HAUS). За подальшою інформацією
прохання звертатися до керівника групи
експертів проекту — п. Кріса Штаудта
(Chris Staudt) телефонами 8
044

2516055, 8
044
4281342 або електрон

ною поштою libpc@i.com.ua.

ПОШИРЮЄМО культуру
конкуренції В УКРАЇНІ

Чому конкуренція в економіці вважається
позитивним явищем? З її допомогою формується
сприятливе середовище для економічного
зростання та збільшення робочих місць, а також
збільшується асортимент та підвищується якість
товарів та послуг. Стратегія економічної
конкуренції покликана породити дух змагальності
в економіці, а за наявності належним чином
керованого підприємницького середовища такі
явища як конкуренція, продуктивність і зростання
підтримуються і розвиваються. Саме ці питання
постають перед Антимонопольним комітетом
України (АМК) у процесі розробки і реалізації
стратегії економічної конкуренції у державі.



ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №3, БЕРЕЗЕНЬ, 200522

Ï Ð Î Ã Ð À Ì È  ª Ñ  Â  Ó Ê Ð À ¯ Í ²

З
устріч відбувалася за участі
керівника проекту,  координа

тора програм преси та інфор

мації Представництва ЄК в Ук


раїні Давидової В.К., представників
офіційних регіональних партнерів у
Київській області "Центру дослід

ження міжнародних відносин", у
Дніпропетровській —  освітньої кор

порації "Лінгва", у Донецькій —
"Програми підвищення рівня життя
сільського населення в Україні (До

нецький офіс)", у Житомирській —
"Житомирського євроклубу", у Пол

тавській — євроклубу Полтавської
гімназії №28, в Івано
Франківській
та Тернопільській областях "Галиць

кого євроклубу", у Рівненській —
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

Головним питанням на зустрічі
було обговорення стану підготовки
до проведення заходів, спрямова

них на поширення інформації про
ЄС, цілі та напрямки його діяль

ності, перспективи відносин Украї

ни та ЄС серед школярів сільської
місцевості України. 

Координатором програм преси
та інформації Представництва ЄК в
Україні Давидовою В.К. була пред

ставлена концепція ініціативи, ета

пи та способи її реалізації. В рам

ках підготовчого етапу акцент було
зроблено на поширенні інформації
про ініціативу, а також залучення
до цих заходів максимально мож

ливої кількості районних та облас

них шкіл. Було здійснено розсилку
листів
запрошень до участі в захо

дах Інформаційних днів ЄС в Ук

раїні на 290 адрес усіх обласних та
районних відділів освіти восьми
областей
учасниць ініціативи, єв

роклубів та окремих шкіл.

Представник Галицького єврок

лубу Ухман В. поділився досвідом
залучення молодіжних та соціаль

них організацій Івано
Франківської
та Тернопільської областей. Отри

мана велика кількість запитів із ра

йонних відділів освіти.  Перелік
шкіл
учасниць двох областей скла

дає 104 школи.

В Рівненській області (пред

ставник Гавриш Н.П.) в усі райони
було розіслано інформацію про
проведення заходів ЄС. Передбаче

но проведення обласних конкурсів,
брейн
рингів, днів ЄС в районах. 

Цікавими ідеями поділилися
представники з Житомирської та
Донецької областей Дікова
Фа

ворська О.М. та Демидович О. Во

ни запропонували провести опиту

вання школярів "Що я знаю про ЄС"
до та після проведення інформа

ційних заходів, що дає змогу виз

начити рівень ефективності таких
акцій. Однією з форм заходів в
рамках ініціативи, запропонованих
Земелько І.С. із Полтавської об

ласті, є проведення уроків ЄС са

мими учнями старших класів —
учасниками євроклубу. Партнери з
Дніпропетровської області, в особі
Павленко О.О., запропонували про

ведення тренінгів про методи по

дання інформації про ЄС, навіть на
іноземній мові.

Представництвом ЄК в Україні
та організаторами ініціативи на зу

стрічі було представлено перелік

матеріалів, що складаються з ін

формаційних брошур, докумен

тальних фільмів, радіопрограм,
книжок, лінійок, футболок, закла

динок, ручок, парасольок тощо. В
якості призів для шкіл
учасниць
передбачається надання міні
біб

ліотек з європейської тематики.

За попередніми даними, пере

лік шкіл, що виявили бажання взя

ти участь в ініціативі, у восьми об

ластях складається з близько 300
закладів. 

11 березня в Представництві ЄК в Україні,
Молдові та Бєларусі відбулася зустріч
регіональних партнерів в рамках ініціативи
"Інформаційні дні ЄС у районних школах
України". 

На зустрічі в
Представництві

ЄК в Україні

ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ ЄС 
У ШКОЛАХ 

УКРАЇНИ



Фото ЄК
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Без квітучого села ніколи
не буде успішної України.
Така думка лунала неодноразово

у виступах учасників "Презентації
стратегії розвитку сільських моло

діжних євроклубів Донбасу на 2005

2006 роки", яка проходила 4 березня
у Донецьку. Цей захід зібрав пред

ставників сільських молодіжних
євроклубів, та представників вітчиз

наних, міжнародних та іноземних
інституцій: Представництва Євро

пейської Комісії в Україні, Польсько

Американської Ініціативи про спів

працю, Міжнародного Фонду "Відро

дження", Програми підвищення рів

ня життя сільського населення в Ук

раїні, громадської організації "До

нецький аграрний розвиток", До

нецького інституту ринку та соціаль

ної політики, НУО "Донецький моло

діжний дебатний центр" та  політич

ної партії "Трудова Україна". 

Під час зустрічі відбулася жвава
дискусія між учасниками. Стало ві

домо, що за підтримки громадської
організації "Донецький аграрний
розвиток" восени 2004 року при де

кількох сільських загальноосвітніх
школах Донецької області було
створено чотири молодіжні єврок

луби. Ці установи поєднали тради

ційні функції молодіжних (шкіль

них) євроклубів (розповсюдження
інформації про мови, традиції, куль

туру та цінності країн — учасниць
Європейського Союзу) з комплек

сом заходів для формування у сіль


ській місцевості успішної та гро

мадсько активної молоді. За запро

понованою стратегією молоді люди
— члени євроклубів повинні навчи

тися створювати власну справу, за

робляти гроші, опановувати  іно

земні мови, мати знання щодо за

гальноєвропейських цінностей. 

Молодіжні євроклуби при Нов

михайлівській  ЗОШ 1
3 ступенів
(Мар'їнський район) та Гродівській
селищній ЗОШ 1
3 ступенів (Красно

армійський район) були укомплекто

вані аудіо— та відео— курсами, на

вчальною літературою для секцій са

мостійного вивчення англійської мо

ви. Молодіжний євроклуб при Пет

рівській сільській ЗОШ (Старо

бешівський район) провів круглий
стіл за темою " Проблема дозвілля у
сільській місцевості — досвід Євро

пи та наші реалії". Молодіжний
євроклуб при Долинській сільській
ЗОШ (Слов'янський район)  провів
фестиваль "Ми разом з ЄС".  

Ha зустрічі говорили про плани,
серед яких — участь у святкуванні
Дня Європи та робота за проектом
Представництва Європейської Ко

місії в Україні "Інформаційні Дні ЄС
для середніх шкіл сільської місце

вості". Як повідомило Представ

ництво ЄК, одним із міст для свят

кування Дня Європи обрано До

нецьк (свято також проводитиме

ться в Києві та Одесі). 

За запропонованою стратегією
розвитку євроклубівського руху
передбачається організація Асоціа


СІЛЬСЬКІ МОЛОДІЖНІ ЄВРОКЛУБИ ДОНЕЧЧИНИ 
ЗА ДОСТОЙНЕ ЖИТТЯ!

У серпні 2004 року чотири
сільські загагльноосвітні
школи Донецької області
створили  молодіжні шкільні
євроклуби. Чим були покликані
ці об'єднання до життя?  
Яка "родзинка" є у їх
діяльності? Який досвід та
плани у цих структур
на майбутнє?У центрі: координатор програм преси та інформації Представництва

ЄК в Україні Вікторія Давидова

ції сільських молодіжних євроклу

бів Донбасу та формування циклу
заходів:
— проведення спільно з європей


ськими навчальними заклада

ми безкоштовного курсового
навчання для членів євроклубів;

— відкриття різноманітних секцій
дозвілля та навчання;

— проведення досліджень, кон

ференцій із соціально
еконо

мічної, європейської тематики;

— налагодження та розвиток між

народних контактів; 

— святкування загальноєвропей

ських свят.
Вже виявили бажання прийняти

участь у цій роботі Донецький
інститут ринку та соціальної політи

ки, деякі об'єднання громадян. 

За більш детальною
інформацією звертайтеся до

Олександра Демидовича
(члена правління ГО

"Донецький аграрний
розвиток") за адресою: 
demidov@dac.donbass.com
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Якими правилами забо�
роняється пропа�

ганда ворож�
нечі та насильст�
ва на телепрос�
торі Європи?

ЄС установ

лює правила розвит


ку телебачення,
метою яких є роз


ширення європейсько

го ринку телерадіо


мовлення. Ці правила ви

кладено в Директиві

(89/552/EEC) — "Телебачен

ня без кордонів" (TVWF),

прийнятій 3 жовтня 1989 Радою
Європи, а також у доповненнях від
30 червня 1997 відповідно до Ди

рективи 97/36/EC Європейського
Парламенту та Ради Європи. Дирек

тива TVWF передбачає для країн
Співтовариства координацію націо

нальних законів у таких областях: 
— підтримка продукту та розпов


сюдження європейських про

грам; 

— публічний доступ до важливих
(спортивних) подій; 

— телереклама та спонсорство, 
— захист меншин та право на від


повідь.
Звичайно, повага до фунда


ментальних прав людини, визна

них Європейським Союзом, є ос

новною засадою Директиви TVWF.
Свобода висловлювання взагалі та
вільний розвиток мас
медіа з од

ного боку, й повага до людської
гідності з іншого — це головні цін

ності, які лежать в основі законо

давства ЄС. З питання визначення
проблеми ненависті, у статті 22
a
стверджується: "Країни�члени ЄС
повинні гарантувати, що телепрог�

рами не містять ніякого підбурю�
вання до ненависті на ґрунті расо�
вої, статевої, релігійної чи націона�
льної належності". 

Подібне правило встановлене в
статті 7 Конвенції про транскор

донне телебачення, що підписана
Радою Європи: "Будь
яка форма
телепродукції (...) не повинна спо

нукати до насильства або провоку

вати расову ворожнечу".

Хто відповідає за дотримання
цих правил?

Виконання Директиви TVWF у
країнах
членах ЄС повинно контро

люватися компетентним націона

льним керівництвом ефірного мов

лення. При цьому слід враховувати
специфічні національні особли

вості медіа
простору.

Діяльність кожного журналіста
регулюється законами тільки одні

єї країни
члена ЄС, так званої "кра

їни походження". Ця країна повин

на гарантувати, що журналіст, який
знаходиться під її юрисдикцією,
дотримується принципів, спільних
для країн ЄС. Директива TVWF виз

начає критерії юридичного підпо

рядкування журналістів: місце роз

ташування головного офісу поста

чальника послуг; місце, де зазви

чай приймаються рішення щодо
програмної політики; місце, де мік

шується та обробляється програ

ма, яка піде до ефіру; місце, де пе

ребуває більшість персоналу.

Хто здійснює юрисдикцію над су�
путниковою трансляцією з третіх
країн?

Крім вищенаведених критеріїв,
Директива про транскордонне те

лебачення включає додаткові кри

терії (параграф 4 статті 2 TVWF), які
застосовуються у випадку, коли

журналіст не належить до країн ЄС
або йдеться про програми з третіх
країн. Країни
члени ЄС повинні га

рантувати, що такі журналісти ви

конують правила ЄС, коли вони ви

користовують частоту, надану краї

ною
членом ЄС або супутниковий
зв'язок із території однієї з країн ЄС.

Які телевізійні канали з третіх
країн транслюються в Європі?

Більшість програм третіх країн
використовує супутниковий зв'я

зок, забезпечений компаніями
Eutelsat або Astra. Це означає, що
дві країни, Франція й Люксембург,
мають юрисдикцію над великою
кількістю програм третіх країн, які
транслюються в Європі. Списки
програм третіх країн доступні на
відповідних веб
сайтах.

Регулятивні органи вирішили
здійснити наступні міри. Спочатку
домовилися про інформаційний
обмін між каналами, зареєстрова

ними в країнах
членах ЄС, щоб ви

значати, яка саме країна має юрис

дикцію і повинна гарантувати до

тримання норм ЄС. У найближчій
перспективі такі інформаційні об

міни стануть ще ефективнішими за
умови встановлення контакту з
кожною національною радою з те

лебачення та радіомовлення. Усі
офіційні особи та ЄК мають отри

мувати необхідну інформацію сто

совно каналів, які знаходяться під
їхньою юрисдикцією. Країни
члени
ЄС, які володіють супутниковими
потужностями, мають оперувати
повною інформацією щодо всіх ка

налів цієї мережі.

Телебачення
БЕЗ КОРДОНІВ
Правила та принципи свободи телетрансляції
у країнах ЄС: відповіді на запитання
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У найближчі роки передбачаєть

ся поглиблення взаємозв'язку баз
даних країн ЄС, навіть заснування
централізованої інформаційної ба

зи. Регулюючі установи також до

мовилися про обмін взаємною та
терміновою інформацією між аудіо

візуальними регулюючими устано

вами країн
членів ЄС, а також про
тісне співробітництво у випадках,
коли йдеться про заборону транс

ляції або закриття каналу.

Регулюючі установи вирішили
заснувати обмежений інтернет

форум, зарезервований для регу

ляторів та Єврокомісії, з метою по

глиблення обмінів думками у про

блемних випадках. Чи можуть пра

вила, що застосовуються тільки до
журналістів, бути ефективними,
якщо подібна аудіовізуальна ін

формація вільно доступна через
інтернет? Ні. Нові технологічні здо

бутки будуть взяти до уваги і, від

повідно, до кінця 2005 р мають бу

ти внесені зміни у директиву "Теле

бачення без кордонів".

Минулорічне опитування грома�
дян ЄС засвідчило, що захист мен�
шин та людської гідності (заборона
підбурювання до ненависті) має
широку підтримку. Як тоді бути з
передачами з третіх країн, які мож�
на побачити в Європі через супут�
ник? Як поведеться ЄС у цьому ви�
падку?

Існування надлишкової інфор

мації та безперешкодного доступу
до неї переконує, що одного спів

робітництва регулюючих органів у
межах Європи недостатньо. Це
співробітництво слід доповнити
конструктивним діалогом із регу

люючими органами третіх країн.
Тому регулятори підкреслюють не

обхідність тісного співробітництва
з відповідними органами третіх
країн, наприклад, через Групу регу

ляторів Середземноморських кра

їн. Вони закликають компетентні
владні органи з належною повагою
ставитися до свободи висловлю

вання й мас
медіа, боротися проти
аудіовізуальної продукції, в якій
пропагується релігійна і/або расо

ва ворожнеча.

Більш докладно на сайті:
http://www.eutelsat.com/home/

index.html

Ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ â Óêðà¿í³, ï³äòâåðäèëè ¿¿ ì³ñöå
â ªâðîï³. ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ³ Óêðà¿íà ìàþòü ñï³ëüí³
³íòåðåñè â ìàéáóòíüîìó. 

Ñåðåä ÷èòà÷³â íàøî¿ á³áë³îòåêè âèíèêàº áàãàòî çàïèòàíü
ùîäî âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ªâðîïåéñüêèé Ñîþç. Òîìó âàø
"ªâðîáþëåòåíü" äàº ìîæëèâ³ñòü íàì, á³áë³îòåêàðÿì, çà äî-
ïîìîãîþ âàøèõ ïóáë³êàö³é çàäîâîëüíÿòè ÷èòàöüê³ çàïèòè. 

Âè â³ðíî ñïîä³âàºòåñü, ùî âàø³ ñòàòò³ äîïîìàãàþòü ÷è-
òà÷àì óïåâíåí³øå â³ä÷óâàòè ñåáå íà øëÿõó äåìîêðàòèçàö³¿
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Êðàñíî äÿêóºìî, ùî âè ïðî íàñ íå çàáóâàºòå, ìè ç íå-
òåðï³ííì ÷åêàºìî íà êîæíèé íîìåð ÷àñîïèñó. Âàø "ªâðîáþ-
ëåòåíü" äîïîâíþº ìàòåð³àëè, âì³ùåí³ íà íàø³é ïîñò³éíî
ä³þ÷³é êíèæêîâ³é âèñòàâö³ "Óêðà¿íà â ïàðîñêàõ íàä³é". ×è-
òà÷³ ³ ìè — á³áë³îòåêàð³ ä³çíàºìîñü ³ç âàøèõ äðóêóâàíü ïðî
ïîøèðåííÿ ñâîáîäè, ìèðó é ñïðàâåäëèâîñò³, ïðî ìàéáóòíº
ªâðîñîþçó. 

Äÿêóºìî âàì çà ïîòð³áí³, ö³êàâ³ ³ çàõîïëþþ÷³ ïóáë³êàö³¿. 
Óñï³õ³â âàì ³ â ïîäàëüøîìó.

Заст. директора ЦКБ, 

заслужений працівник культури України 

Світлана Логінова.  

Äîáðèé äåíü, 
ðåäàêö³ÿ «ªâðîáþëåòåíÿ»!
Ïèøå äî âàñ á³áë³îòåêàð ñ. Ëîçóâàòêà Êðèâîð³çüñüêîãî

ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäðà
Ìèêîëà¿âíà. 

Õî÷ó âèñëîâèòè âàì âåëè÷åçíå ñïàñèá³ çà âàø æóðíàë. Âè
íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæåòå, ÿêó íåîö³íåííó äîïîìîãó ïðèíî-
ñèòü âàøå âèäàííÿ äëÿ ìåíå â ðîáîò³. Çàðàç ó øêîëàõ ââåëè
ïðåäìåò ïî âèâ÷åííþ ªâðîñîþçó, à òàê ÿê ìè íå ìàºìî
êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ ë³òåðàòóðè, òî íà äîïîìîãó ó÷íÿì
ïðèéøîâ "ªâðîáþëåòåíü". Ó÷í³ çíàéøëè áàãàòî â³äïîâ³äåé íà
çàïèòàííÿ, ïîñòàâëåí³ â÷èòåëåì, âîíè ïèñàëè ðåôåðàòè íà
òåìè: "Çíà÷åííÿ ªâðîñîþçó", "Íîâ³ ôîðìè â³äíîñèí Óê-
ðà¿íà-ªÑ" ³ áàãàòî ³íøèõ.

Ñòàòò³ â "ªâðîáþëåòåí³" ö³êàâ³, çì³ñòîâí³, äàþòü
â³äïîâ³ä³ íà ö³ëó íèçêó  çàïèòàíü, ðîçòëóìà÷óþòü íþàíñè
ïîë³òèêè òà ïðàâîâèõ â³äíîñèí, ç ÿêèìè íàì â Óêðà¿í³ äîâî-
äèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ âïåðøå. Ùå ðàç õî÷ó ïîäÿêóâàòè âàì,
ùî âè áåçêîøòîâíî âèñèëàºòå íàì "ªâðîáþëåòåíü". Çàðàç
áåç íüîãî "ÿê ðèá³ áåç âîäè". Äóæå ïðîøó, ³ íàäàë³ íå çàáóâàé-
òå íàøó á³áë³îòåêó. ² ùå äóæå ïðîøó âàñ íàäðóêóâàòè
³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ªâðîñîþçó.

Äî ïîáà÷åííÿ. ×åêàòèìó íà "ªâðîáþëåòåíü". 

Центральна бібліотека Криворізьського району

Дніпропетровської області, с. Лозоватка, вул. Леніна, 65.

Шевченко Олександра Миколаївна.

Øàíîâíèé ïàíå ðåäàêòîðå!
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ІСПАНСЬКА
іММіГРАЦіЙНА
АМНіСТіЯ:
ОчіКУєТЬСЯ
255 ТИСЯч ЗАЯВ

Ï ðîòÿãîì ïåðøèõ 16 äí³â ï³ñëÿ ïî-
÷àòêó â ²ñïàí³¿ ìàñîâî¿ àìí³ñò³¿

íåëåãàëüíèõ ³ìì³ãðàíò³â, çàÿâè íà
"óçàêîíåííÿ" ïîäàëè ïîíàä 48 òèñÿ÷
îñ³á: ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð ïðàö³
òà ³ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü Æåçóñ Ñàëäå-
ðà. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ÿêùî ñïðàâà òðè-
âàòèìå òàêèìè æ òåìïàìè, òî äî 7
òðàâíÿ (ê³íöåâà äàòà ïîäà÷³ ïðîõàíü)
î÷³êóºòüñÿ 255 000 çàÿâ. Öå çíà÷íî
ìåíøå, àí³æ ïðîãíîçóâàëîñÿ: ãîâîðè-
ëè ïðî â³ñ³ìñîò òèñÿ÷ ïîòåíö³éíèõ
ïðîõà÷³â. 

Ùîäî òèõ, õòî âæå ïîäàâ çàÿâêè
íà ëåãàë³çàö³þ, ïîíàä òðåòèíà º
âèõ³äöÿìè ç Åêâàäîðó, ïîíàä 16
â³äñîòê³â — ³ç Êîëóìá³¿, ïîíàä 13—
ìàðîêêàíö³ òà öèãàíè. Íîâèé çàêîí
äîçâîëÿº ëåãàë³çóâàòèñÿ â ²ñïàí³¿
âñ³ì, õòî ïðîæèâàº ó êðà¿í³ ³ç ñåðïíÿ
ìèíóëîãî ðîêó ³ ìàº êîíòðàêò ³ç ðîáî-
òîäàâöåì. Àìí³ñò³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ 7 ëþ-
òîãî, âèêëèêàâøè ñòóðáîâàí³ñòü ó äå-
ÿêèõ ³íøèõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, ÿê³ ïîáî-
þâàëèñÿ ðîçïîðîøåííÿ ëåãàë³çîâàíèõ
â ²ñïàí³¿ ³ìì³ãðàíò³â ïî âñüîìó ñîþçó.

http://www.euobserver.com

НАГОРОДА
КОЛИШНЬОМУ
СПіВПРАЦіВНИКОВі
ПРЕДСТАВНИЦТВА
ЄК В УКРАїНі

Ì èêèò³ Êîíñòàíò³íîâó áóëî âðó÷å-
íî Ïî÷åñíó ãðàìîòó Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè. 
Ì. Êîíñòàíò³íîâ áóâ íàãîðîäæå-

íèé çà âàãîìèé âíåñîê ó ñòâîðåííÿ
çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ç ïèòàíü ÿäåðíî¿
áåçïåêè òà àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
òà ðåàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³ ïðîãðàì, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ áåçïåêè àòî-
ìíèõ åëåêòðîñòàíö³é ï³ä ÷àñ éîãî ðî-
áîòè ó Ïðåäñòàâíèöòâ³ ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³. Ãðàìîòó âðó÷èâ Ãî-
ëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè,
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é
Ðóäåíêî. Íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ áóâ
ïðèñóòí³é Ïîñîë ªâðîïåéñüêî¿ Êî-
ì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ ²ºí Áîóã.

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ íàä³ñëàëà
×åñüê³é ðåñïóáë³ö³ ôîðìàëüíèé

çàïèò ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðå-
øêîäè â ðåºñòðàö³¿ ³ìïîðòîâàíèõ àâ-
òîìîá³ë³â second hand ó ×åñüê³é ðåñ-
ïóáë³ö³. Êîì³ñ³ÿ îòðèìàëà ñêàðãè ùî-
äî îáìåæåíü, íàêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ÷åñüêîãî çàêîíîäàâñòâà íà ðåºñòðà-
ö³þ òàêèõ àâòîìîá³ë³â. Íîâ³ óìîâè,
ùî áóëè ââåäåí³ ×åõ³ºþ, á³ëüø ñó-
âîð³, í³æ ò³, ÿê³ ä³ÿëè ðàí³øå â ö³é
êðà¿í³: âîíè íàâ³òü çàáîðîíÿþòü ðåºñ-
òðàö³þ ³ìïîðòîâàíèõ àâòîìîá³ë³â ö³º¿
êàòåãîð³¿. ªÊ òóðáóºòüñÿ, ùî ÷åñüêèé
çàêîí ìîæå ñòâîðèòè çàéâ³ äèñïðî-
ïîðö³éí³ ïåðåøêîäè â òîðã³âë³ second
hand àâòîìîá³ëÿìè íà ì³æíàðîäíîìó
ðèíêó, à öå ïîðóøóº ïðàâèëà ªÊ.

"Êîì³ñ³ÿ ñòâåðäæóº, ùî çàïîá³ãàí-
íÿ áóäü-ÿêèì ïåðåøêîäàì ³ìïîðòó äî
×åñüêî¿ ðåñïóáë³êè äîçâîëèòü óí³ô³-
êóâàòè ðîáîòó ºäèíîãî ðèíêó çá³ëü-
øåíîãî ªÑ", — ñêàçàâ â³öå-ïðåçèäåíò
Ãþíòåð Âåðõîéãåí, â³äïîâ³äàëüíèé çà
ï³äïðèºìíèöòâî òà â³ëüíèé ðóõ òî-
âàð³â. Çàïèò Êîì³ñ³¿ — ïåðøèé êðîê ó
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ñï³ëüíî¿ óãîäè êðà¿í ªC. ×åñüêà ðåñ-
ïóáë³êà ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â çî-
áîâ'ÿçàíà â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ.
ßêùî â³äïîâ³äü íå çàäîâîëüíèòü Êî-
ì³ñ³þ, òî ÷åñüêîìó óðÿäó áóäå íàä³ñ-
ëàíî ôîðìàëüíèé çàïèò ñòîñîâíî çì³í
ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³.

Â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â — îäèí ³ç
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðèíöèï³â âíóò-
ð³øíüîãî ðèíêó ªÑ. Çàêîí ªâðîïåéñü-
êîãî Åêîíîì³÷íîãî Ñï³âòîâàðèñòâà
(ñòàòò³ 28-30 Óãîäè EC) âèìàãàº, ùîá
äåðæàâè-÷ëåíè ªÑ óòðèìàëèñÿ â³ä
çíà÷íèõ îáìåæåíü íà ³ìïîðò àáî åêñ-
ïîðò ç ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, ÿêùî
ïîä³áí³ îáìåæåííÿ íå âèêëèêàí³ ïðè-
÷èíàìè ñóñï³ëüíîãî õàðàêòåðó (íà-
ïðèêëàä, ³ç ì³ðêóâàíü îõîðîíè çäîðî-
â'ÿ ÷è áåçïåêè ãðîìàäÿí). Íàâ³òü òîä³,
êîëè òàê³ ïðè÷èíè ³ñíóþòü, áóäü-ÿêå
îáìåæåííÿ ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³
ïðîïîðö³éíèì.

Детальна інформація на сайті:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/ 

АВТОМОБіЛі SECOND HAND: 
МіРИ ЄК ПРОТИ ТОРГіВЕЛЬНИХ
ПЕРЕШКОД У ЧЕХії

Ç à ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü ñòàíó
ë³ñ³â, ïðîâåäåíèõ ó êðà¿íàõ Ñõ³ä-

íî¿ ªâðîïè, åêñïåðòè ÎÎÍ ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî á³ëüø³ñòü äåðåâ ó íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ, à òàêîæ ó ë³ñàõ óñ³õ
äåðæàâ ðåã³îíó íåâèë³êîâíî õâîð³
âíàñë³äîê ïîã³ðøåííÿ ñòàíó äîâê³ë-
ëÿ òà âíàñë³äîê ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

Íàéã³ðø³ ñïðàâè ç ë³ñà-
ìè â Ïîëüù³ — òàì õâî-
ð³ 92% óñ³õ äåðåâ. Ó
Ñëîâà÷÷èí³ öÿ öèôðà
ñòàíîâèòü 90%, ó
×åõ³¿ — 89%, ó Ëèò-
â³ 87%, â Óêðà¿í³ —
82%, ó Áîëãàð³¿ —
81%, ïîâ³äîìëÿ-
þòü ö³ åêñ-
ïåðòè.

Â ë à ñ ò ³
ßïîí³¿ âèä³ëè-
ëè Óêðà¿í³ ãðàíò
íà ñóìó 320 òèñ. äîëàð³â äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè ñï³ëüíîãî ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì
ïðîåêòó ç â³äíîâëåííÿ ë³ñ³â. Ñàìå ïðî
öå éäåòüñÿ â Óãîä³ â³ä 17 áåðåçíÿ,
ï³äïèñè ï³ä ÿêîþ ïîñòàâèëè ïîñîë
ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ Ê³ø³÷³ðî Àìàå, çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Ëþäìèëà
Ìóñ³íà ³ äèðåêòîð Ñâ³òîâîãî áàíêó ïî

Óêðà¿í³, Á³ëîðóñ³ ³ Ìîëäîâ³ Ïîë Áåð-
ì³íãõåì.

Íà êîøòè ãðàíòó ïëàíóºòüñÿ ïðî-
ô³íàíñóâàòè ÿê ðîçðîáêó ìàéáóòíüî-
ãî ïðîåêòó, òàê ³ ïðîâåäåííÿ ñåì³íà-
ð³â, íàâ÷àííÿ ôàõ³âö³â, ïðîâåäåííÿ

â³äïîâ³äíèõ àíàë³òè÷íèõ ðîá³ò.
Ïðîåêò ³ç ë³ñîâ³äíîâëåííÿ, ó

ìåæàõ ÿêîãî Ñâ³òîâèé
áàíê ìîæå âèä³ëèòè
Óêðà¿í³ áëèçüêî 2
ìëí. äîëàð³â, ïå-
ðåäáà÷àº ñòâîðåí-
íÿ äî 15 òèñ. ãåê-

òàð³â íîâèõ ë³ñîíàñàä-
æåíü ïåðåâàæíî â
Êè¿âñüê³é ³ Æèòî-

ìèðñüê³é îáëàñòÿõ, íà
òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ ïîñò-
ðàæäàëè âíàñë³äîê
àâàð³¿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é ÀÅÑ.

Îäí³ºþ ç ö³ëåé ïðî-
åêòó ç ë³ñîâ³äíîâëåííÿ º

òàêîæ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çá³ëüøåí-
íÿ îáñÿã³â ïîãëèíàííÿ àòìîñôåðíîãî
âóãëåöþ, ùî ïåðåäáà÷åíî Ê³îòñüêèì
ïðîòîêîëîì. 

Матеріал підготовлено за
матеріалами інформаційних агенцій.
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«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі.
Київ 01024 вул. Круглоуніверситетська, 10. тел. (+380 44) 462 0010.   www.delukr.cec.eu.int, Email:victoria.davydova@cec.eu.int 

Редакція "Євробюлетеня" продовжує
знайомити своїх читачів із архітектурою
Європи.

Із глибини століть дійшли до нас
фортеці й замки Великобританії.
Споруджені в стародавні часи на
наймальовничіших місцях країни, 
вони й досі вражають своєю 
могутністю й незрівнянною 
гармонією з оточуючим ландшафтом. 
За цими мурами одні славетні лицарі
захищалися від інших. Тут вирували
шекспирівські пристрасті. Від багатьох
замків лишилися тільки кам’яні стіни, 
і жахливі привиди стережуть спокій 
їх колишніх володарів. 

Подивіться на ці споруди та уявіть собі
підступного Макбета, мудрого сліпого
короля Ліра або веселого захистника
злидарів Робін Гуда. 


