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ØØààííîîââíí³³  ÷÷èèòòàà÷÷³³!!
Ï³ñëÿ êàðäèíàëüíèõ çì³í íà ïî-

÷àòêó öüîãî ðîêó â³äíîøåííÿ ì³æ Óê-
ðà¿íîþ ³ ªÑ âñòóïèëè â íîâó ñòàä³þ. 

Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçøèðåí-
íÿì âçàºìîä³¿ â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ ïî-
ë³òèêè, åêîíîì³êè, ñîö³àëüíîãî áóä³â-
íèöòâà. Çíà÷íî çá³ëüøèâñÿ îá'ºì êîí-
òàêò³â ÿê ì³æ ïîë³òèêàìè, òàê ³ íà
ð³âí³ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí. Àëå, ìà-
áóòü, ãîëîâíå òå, ùî â³ä çàãàëüíîãî
óñâ³äîìëåííÿ ïðîáëåì, ùî ñòîÿòü ïå-
ðåä îáîìà ñòîðîíàìè, ³ âçàºìíîãî çíà-
éîìñòâà â³äíîøåííÿ ì³æ Óêðà¿íîþ ³
ªÑ ïåðåéøëè â á³ëüø ïðàêòè÷íó ôà-
çó. Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêî¿ Êî-
ì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ ïðîâîäèòü âåëèêó ê³ëü-

ê³ñòü àêö³é, ÿê³ äîïîìàãàþòü ãðîìàäÿ-
íàì Óêðà¿íè êðàùå çðîçóì³òè ³äå¿, ÿê³
çáëèæóþòü êðà¿íè ªâðîïè, òàê³ ð³çí³
ïî ìåíòàëüíîñò³, ïîë³òè÷íîìó óñòðîþ
³ ð³âíþ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Â öüîìó ÷èñë³ ªâðîáþëåòåíÿ ìè,
ÿê çàâæäè, ðîçêàçóºìî ïðî ãîëîâí³
ïîä³¿ ó â³äíîñèíàõ ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ªÑ,
çîêðåìà, ïðî â³çèò "ªâðîïåéñüêî¿
òð³éêè" äî Óêðà¿íè. 

Значна частина випуску присвячена
захисту навколишнього середовища,
якому в країнах Європи надається особ�
лива увага. В Україні, як відомо, ця про�
блема стоїть дуже гостро, і важливо зна�
ти, яких принципів і законів дотримує�
ться тут європейське співтовариство. 

ßê çàâæäè, ìè ðîçêàçóºìî ïðî íî-
âèíè ïîë³òèêè, åêîíîì³êè, òåõí³êè â
ªÑ. À â ê³íö³ âèïóñêó ìè àíîíñóºìî
äâ³ ìàéáóòí³ ïîä³¿, ÿê³ íàïåâíî ïðîé-
äóòü ÿñêðàâî ³ íàñè÷åíî, ³ ñïðèÿòè-
ìóòü êðàùîìó ïîðîçóì³ííþ ì³æ Óê-
ðà¿íîþ òà ªÑ. Éäåòüñÿ, ïåðø çà âñå,
ïðî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè — âïåð-
øå âîíî â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³, Äîíåöü-
êó ³ Îäåñ³ ç òàêèì ðîçìàõîì. Äðóãà,
íå ìåíøå âàæëèâà ïîä³ÿ — ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2005", äå Óê-
ðà¿íà, ìîæëèâî, âïåðøå â ñâî¿é
³ñòîð³¿ ìîæå ïîêàçàòè âñüîìó ñâ³òó
ñâîþ ãîñòèíí³ñòü, êóëüòóðó òà åêî-
íîì³êó. 

ÐÐååääààêêöö³³ÿÿ

стор. 4 

стор. 20

стор. 6
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КОНКРЕТНА РОЗМОВА,
ЗАСНОВАНА НА ПРАГМАТИЗМІ

Трійка ЄС
– Україна:

Ф
от

о 
Є
С Засідання у форматі Трійка ЄС —

Україна завжди є однією з головних
політичних подій двосторонніх
відносин, таким собі звірянням
годинників. 

Є
вросоюзівська "трійка" — це
делегація у складі представ

ників поточного й наступно

го Президентства, Ради ЄС і

Єврокомісії. Тобто тих, хто вироб

ляє й ухвалює в Євросоюзі рішен

ня. Чергові переговори "трійки" з
Україною, що відбулися 30 березня
в Києві, були особливими: перши

ми з представниками нової ук

раїнської влади, вперше після
підписання Плану дій Україна

Європейський Союз.

Саме реалізація Плану була
пріоритетною темою цих перего

ворів і додала їм відчутної конкре

тики. "Ми повинні бути дуже кон

кретними, — наголосив на спільній
прес
конференції віце
прем'єр і
міністр закордонних справ голову

ючого в ЄС Люксембургу Жан Ас

сельборн. — Нам зараз потрібно
втілювати в життя План дій, який
ми підписали минулого місяця у
Брюсселі. Вже у червні у Люксем

бурзі у нас буде можливість пе

ревірити, як ми просуваємося у
цьому напрямку". 

У червні відбудеться чергове
засідання Ради зі співробітництва

ЄС
Україна і, як свідчать висловлю

вання обох сторін, вони хотіли б
бачити конкретні звершення. "Ми
вже досягли певного прогресу у
втіленні Плану дій, — підкреслила
комісар ЄС із питань зовнішніх
відносин і політики сусідства
Беніта Ферреро
Вальднер. — На

приклад, у питанні надання Україні
статусу країни з ринковою еко

номікою: у Брюсселі вже розпоча

то переговорний процес між
комісаром ЄС із питань торгівлі Пе

тером Мандельсоном і представ

ником України при ЄС Романом
Шпеком. Щодо полегшення візово

го режиму, то наприкінці квітня
відбудуться технічні переговори,
які дуже важливі для подальшого
успішного просування в цьому пи

танні. Зараз ми в Європейській
комісії готуємо проект мандату на

ших повноважень, які згодом ма

ють бути затверджені всіма члена

ми ЄС. Очікуємо, що це відбудеть

ся у травні або у червні, і, таким чи

ном, переговори з візового питан

ня розпочнуться ще до наступного
саміту ЄС
Україна, який має відбу

тися в жовтні. Прогресу досягнуто

у сфері регуляторної політики,
прискоренні адаптації українського
законодавства до законодавства
ЄС. Тут ми готові надіслати своїх
експертів. Ми говоримо також про
питання кордону між Молдовою та
Україною — він повинен бути без

печним, там має бути забезпече

ний митний режим, необхідно при

пинити нелегальне переміщення
товарів. Це дуже важливе питання,
яке вирішуватиметься у тристорон

ньому форматі, і переговори вес

тимуться вже цього року. Таким
чином ми працюємо, втілюємо в
життя конкретні дії".

Схоже, українська сторона та

кож цілком усвідомлює важливість
саме конкретних кроків. "Ми зосе

редилися на конкретних пунктах
виконання Плану дій і просуванні
до поглиблення взаємин з ЄС, —
зазначив міністр закордонних
справ України Борис Тарасюк. —
Хочу відразу ж сказати, що ми по

ки що не вирішили питання щодо
членства України в ЄС, але продов

жуємо тримати це на контролі". Ос

тання фраза була сказана
міністром напівжартома, і трохи

Жан Ассельборн, віце&прем'єр і міністр закордонних
справ головуючого в ЄС Люксембургу, 
Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України
та Єврокомісар із питань зовнішніх відносин 
і політики сусідства Беніта Ферреро&Вальднер 
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"трійкою ЄС" Юлія Тимошенко.
Делегація Європейського Сою


зу зустрілася в Києві з Президен

том України Віктором Ющенком.
Під час розмов із вищим
керівництвом держави мова йшла
про конкретні кроки, спрямовані на
зближення України та ЄС. Були й
політичні оцінки. "Ми бачили з
Європи, як розвивалися події у ли

стопаді та грудні минулого року —
це дуже важливий крок для Ук

раїни і для світу, це важлива озна

ка розвитку демократичних ціннос

тей у 21 столітті, — наголосив Жан
Ассельборн. — Проте під час пере

говорів я підкреслив, що час пра

цює проти нового уряду, адже
менш ніж за рік відбудуться парла

ментські вибори, а перед вами
стоїть дуже багато завдань — це і
боротьба з корупцією, і пере

орієнтація економіки, і утверджен


ня верховенства права". За слова

ми Жана Ассельборна, в ЄС високо
оцінюють зусилля нового ук

раїнського уряду, спрямовані на
детінізацію економіки, боротьбу з
контрабандою та корупцією, підви

щення соціальних стандартів через
значне збільшення бюджетних вит

рат на соціальні програми.

Наступною важливою подією у
відносинах України — ЄС стане
проведення 13 червня в Люксем

бурзі Ради зі співробітництва.
Можливо, до того часу вже можна
буде говорити не лише про кон

кретні дії й наміри, а й про реальні
й важливі звершення у реалізації
Плану дій Україна
ЄС. Принаймні,
засідання Трійка ЄС
Україна чітко
засвідчило: політична воля до цьо

го є в обох сторін. 

http://www.europarl.eu.int

пізніше глава українського зовніш

ньополітичного відомства додав:
"Сьогодні ми сконцентрували увагу
на прагматичних речах, на конкрет

них кроках, які мають здійснити
разом Україна і ЄС в 2005 році". 

"План дій ЄС 
Україна — це
інструмент, який наблизить вашу
державу до Євросоюзу, це дуже
прагматичний документ, — наго

лосила Беніта Ферреро
Вальднер.
— І його слід використовувати са

ме для цього. План дій не сто

сується питання членства, але,
водночас, він не заперечує нічого,
що могло б статися в майбутньо

му". "Ми розраховуємо на те, що
ефективна імплементація Плану
дій дозволить вже за кілька років
перевести в практичну площину
питання відкриття для України
чіткої євроінтеграційної перспекти

ви", — зазначила під час зустрічі з

С
ам план на 44 сторінках поді

лений на 6 частин: "Політич

ний діалог та реформуван

ня", "Співробітництво у сфері

юстиції та внутрішніх справ" (коор

динатор — Міністерство юстиції),
"Економічні та соціальні реформи і
розвиток", "Торгівля, ринкові та ре

гуляторні реформи", "Транспорт,
енергетика, інформаційне суспіль

ство та навколишнє середовище"
(координатор — Міністерство еко

номіки) та "Міжлюдські контакти". 

У рамках першого розділу про

грами заходів — "Політичний діалог
та реформування" — зокрема, пе

редбачається забезпечити демо

кратичне проведення парламентсь

ких виборів 2006 року, продовжити
адміністративну реформу і посили

ти місцеве самоврядування, про

довжити реформу Генпрокуратури,
завершити реформу судової систе

ми, приєднатися до Групи держав
Ради Європи проти корупції та ряд
інших заходів (загалом — 32). 

У рамках здійснення економіч�
них і соціальних реформ планується
посилити незалежність Національ

ного банку шляхом внесення змін
до Закону "Про НБУ" до червня цьо

го року, зміцнити стабільність

фінансової системи, до кінця року
здійснити ряд заходів для отри

мання від ЄС статусу країни з рин

кової економікою, розвивати внут

рішній ринок цінних паперів (зага

лом — 15 заходів). 

У рамках розділу щодо розвитку
торгівлі планується поступово ска

сувати усі експортні та імпортні об

меження, лібералізувати торгівлю
сталеливарними виробами, при

скорити роботу щодо вступу до
СОТ, покращити та спростити мит

ний контроль, забезпечити про

зорість та передбачуваність регуля

торного середовища та ряд інших
заходів (загальна кількість — 52). 

У рамках посилення між людсь�
ких контактів пропонується поси

лювати обмін науковим персона

лом, наближувати стандарти вищої
освіти до стандартів ЄС, збільшити
можливість обміну студентами че

рез різноманітні програми, забез

печити розвиток транскордонного
співробітництва (29 заходів). 

УРЯД УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ ПЛАН ДІЙ 

«Україна�ЄС»
Кабінет Міністрів України
16 квітня затвердив програму
заходів з реалізації у 2005
році Плану дій "Україна;ЄС".
Програму складено зі
177 заходів, які планується
здійснити впродовж року. 

Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України, 
Єврокомісар із питань зовнішніх відносин і політики сусідства
Беніта Ферреро&Вальднер, Жан Ассельборн, віце&прем'єр 
і міністр закордонних справ головуючого в ЄС Люксембургу, 
та Президент України Віктор Ющенко. Фото ЄС



ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №4, КВІТЕНЬ, 20056

Í Î Â È Í È  ª Ñ

П
ередбачувана вартість пакета
фінансових пропозицій – 93
млрд. Президент ЄК Хосе Ма

нуель Баррозу відзначив: “Всі

частини бюджету тепер зведені
воєдино. Приймаючи рішення по
бюджету, ми враховували політичні
пріоритети, встановлені урядами
країн ЄС для збільшеного Союзу 25
держав. Я думаю, що ми встанови

ли правильний баланс”.

Єврокомісар Далія Грібаускай

те, відповідальна за фінансове
програмування й бюджет, додала:
„Нинішні пропозиції чітко відобра

жають зміни в бік економічного
росту й збільшення зайнятості, з
наголосом на наукові дослідження

та інновації. Бюджет гарантує ре

альний прибуток громадянам ЄС і
забезпечує раціональне викорис

тання податків”.

Пропозиції стосуються трьох із
п’яти головних напрямків:

– конкуренція задля економіч

ного зростання й збільшення рівня
зайнятості;

– громадянство, свободи, без

пека й правосуддя;

– збереження й раціональне
використання природних ресурсів.

Конкуренція задля економічного
росту й збільшення зайнятості. Вне

сок Європейського Союзу в конку

рентність стане більш вагомим. З
цією метою Комісія пропонує до


повнити минулорічні програми,
включаючи довгострокову освітню
програму й програму інновацій.

Пропозиції про нову програму
наукових досліджень і технічного
розвитку містять тривалу перспек

тиву й забезпечують новий стимул
для реалізації цілей ЄС. Програма
складається з чотирьох розділів:

Програма співробітництва буде
сприяти співпраці між промисло

вістю й академічною наукою в усій
Європі з метою досягнення лідер

ства в ключових областях техніки.

Програма ідей, здійснювана Єв

ропейською радою наукових дослі

джень, підтримає передові дослід

ження на єдиній основі.

Європейська 
Комісія прийняла

деталізований
перспективний

бюджет на
2007–2013 роки.

Фінансові пропозиції
відображають
пріоритети ЄС 

у цілому ряді
областей, таких як:

наукові дослідження 
(для покращення

конкурентноздатності
ЄС), питання

громадянства, 
свобод, безпеки,

правосуддя, охорони
здоров’я й захисту

споживачів.

Фінансові перспективи ЄС
на 2007–2013 роки: 
НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ 
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Гуманітарна програма надасть
істотну підтримку для діяльності
наукових працівників як у межах
Європи, так і за її кордонами.

Програма розвитку потужностей
допоможе розвивати потужності,
які потрібні Європі, щоб мати про

цвітаючу економіку, засновану на
знаннях. Вона вперше включає під

тримку великомасштабних дослід

жень на європейському рівні. По

вний обсяг запропонованого бюд

жету, виділеного на наукові дослід

ження на період 2007
2013 років,
становить 67,8 млрд.

Єдиний механізм для підняття
конкурентноздатності й упровад�
ження інновацій. Щоб спростити
механізм підтримки малих і серед

ніх підприємств, Комісія пропонує
програму підняття конкурентноз

датності й упровадження іннова

цій. Ґрунтуючись на реальних до

сягненнях, ця програма допоможе
розвивати потужності підприємств
і промисловості. Пропонований
бюджет – 3,7 млрд.

Підтримка інформаційних і кому�
нікаційних технологій заохотить
дослідження в областях, які мають
стратегічне значення для майбут

нього, й допоможуть подолати
проблеми, що перешкоджають
швидкому розгортанню й викорис

танню таких технологій.

Обидві програми є частиною
нової стратегічної ініціативи, наз

ваної «і2010» – Європейське інфор�
маційне суспільство�2010. Ініціатива
буде обнародувана Європейською
Комісією в травні нинішнього року.
Нова i2010
стратегія спрямована
на досягнення єдиної європейської
економіки, конкурентноздатної,
побудованої на інформаційних тех

нологіях, на істотне підвищення єв

ропейських інвестицій в інновації,
на наукові розробки та на високий
рівень доступності інформації.

Спільні заходи в боротьбі із шах�
райством. Комісія пропонує до 2013
року обновити існуючі митні й
фіскальні програми
2007. Завбача

ється більш тісне співробітництво
між митницями й податковими
адміністраціями, спрямоване проти
шахрайства. Буде встановлено
трансєвропейскі комп’ютеризовані
мережі для митного й податкового
контролю. Програми мають забез

печити прибутки країн
членів ЄС,
захистити зовнішні кордони ЄС і га


рантувати державну безпеку, безпе

ку громадян й умови конкурентної
торгівлі. Запропонований бюджет
на 6 років становить 5,22 млрд.

Три нових програми, які гаранту�
ють безпеку основних європейських
цінностей. Свободи, безпека й пра

восуддя – основні цінності, які ста

новлять ключові компоненти євро

пейської моделі суспільства. Про

блеми імміграції, надання притул

ку, боротьби проти злочинності й
тероризму вже не можна ефектив

но вирішити тільки на національ

ному рівні.

Збільшений ЄС прагне напов

нити реальним змістом поняття
солідарності, виробити спільну по

літику умов перетинання кодонів,
надання притулку та щодо про

блем імміграції. Програма солідар

ності й керування потоками мігра

ції має такі напрями:
– поліпшення ефективності конт


ролю на зовнішніх кордонах
ЄС, що гарантує спрощене пе

ретинання кордонів;

– фінансування ознайомчих кур

сів, інтеркультурного навчання,
допомога новоприбулим та ор

ганам місцевого урядування, які
спрощують процес інтеграції;

– забезпечення адекватних умов
прийому для людей, що шука

ють міжнародного притулку в
ЄС, справедлива й ефективна
експертиза запитів про надання
притулку;

– рекомендації для тих, кому бу

ло відмовлено в наданні при

тулку, і рекомендації для неза

конних іммігрантів, що допома

гають гідно повернутися в краї

ну походження.
Спільне законодавство – важли


вий крок  у боротьбі з тероризмом
й організованою злочинністю, які
активізуються на міжнаціонально

му рівні. Запропонована програма
безпеки й охорони свобод містить
наступні головні цілі: розвиток
профілактики злочинності, боро

тьба зі злочинами, зокрема, з орга

нізованою злочинністю, особливо
з тероризмом, торгівлею людьми й
злочинами проти дітей, незакон

ною торгівлею наркотиками й
зброєю, корупцією й шахрайством.

Програма також дозволить про

водити операції, які були б менш
ефективними на національному
рівні, наприклад, співробітництво у

цивільних і кримінальних судових
справах, що дозволить фізичним
особам і бізнес
структурам відсто

ювати свої громадські й комерційні
інтереси в інших країнах
членах ЄС.
Це означає однаково ефективну
дію закону на території усіх країн
ЄС. Запропонований бюджет для
програми правосуддя, безпеки й
свобод – 8.3 млрд.

Громадяни в ім’я Європи. Мета
програми «Громадяни в ім’я Євро

пи» полягає в тому, щоб заохотити
громадян брати більш інтенсивну
участь у будівництві Європи. Про

грама буде сприяти співробітницт

ву між громадянами й організаці

ями різних країн для розвитку
спільних ідей і спільних дій на єв

ропейському рівні. На цю програму
пропонується виділити 207 млн.
Ще 2.5 млрд. складе бюджет на
культуру, молодь і ЗМІ.

Поліпшення охорони здоров’я та
захист прав споживачів. Нова про

грама з поліпшення охорони здо

ров’я та захисту прав споживачів
прагне покращити якість життя
громадян ЄС. Вона включає плани
стратегічних інвестицій для захисту
Європи від епідемій, а також фонди
для підтримки співробітництва між
системами охорони здоров’я країн

членів ЄС. На програму пропо

нується виділити 1.8 млрд.

Нова програма підвищеної готов�
ності й швидкого реагування на надз�
вичайні ситуації гарантуватиме шви

дкі, продумані дії й дозволить Євро

пейському Союзу продемонструва

ти солідарність із жертвами стихії.
Фонд солідарності використовуєть

ся як запас, який активується в разі
потреби. Запропонований бюджет
на 2007
2013 роки – 6.2 млрд.
Програма підвищеної готовності й
швидкого реагування на надзви

чайні ситуації фінансується до 155
млн. протягом усього періоду.

Реформа рибальства забезпе

чить довгостроковий підхід до ке

рування риболовецькою галуззю,
досягнення кращого балансу між
працею рибалок і станом морських
ресурсів, забезпечить більш ефек

тивне керування й боротьбу із бра

коньєрством у водах ЄС і за його
межами. Запропонований бюджет
– 7,6 мільярдів. 

Докладно:
http://europa.eu.int/comm/financial_per

spective/
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Ç ààããððååááóó  ³³ííêêððèèìì³³ííóóþþòòüü  ííååááààææààííííÿÿ
ïïîîââííîîöö³³ííííîî  ññïï³³ââïïððààööþþââààòòèè  çç  ÌÌ³³ææ--

ííààððîîääííèèìì  òòððèèááóóííààëëîîìì  ÎÎÎÎÍÍ  ïïîî  êêîîëëèè--
øøíí³³éé  ÞÞããîîññëëààââ³³¿¿  ——  ññààììåå  òòààêêàà  ññïï³³ââïïððàà--
ööÿÿ  ááóóëëàà  ººääèèííîîþþ  óóììîîââîîþþ  ääëëÿÿ  ïïîî÷÷ààòòêêóó
ïïååððååããîîââîîððííîîããîî  ïïððîîööååññóó..  ÂÂ³³ääêêëëààääååííííÿÿ
ééîîããîî  ññòòààëëîî  ïïååððøøèèìì  ââèèïïààääêêîîìì  ââ  ³³ññòòîîðð³³¿¿
ªªââððîîññîîþþççóó..

«Õîðâàò³ÿ çàëèøàºòüñÿ êðà¿íîþ-
êàíäèäàòîì, ùîäî öüîãî í³ÿêèõ çì³í
íå â³äáóëîñÿ», — ï³äêðåñëèâ êîì³ñàð
ªÑ ³ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ Îëë³ Ðåí.
Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ ãîëîâóþ-
÷îãî â ñîþç³ Ëþêñåìáóðãó Æàí Àñ-
ñåëüáîðí çàçíà÷èâ, ùî õî÷à íîâà äàòà
ïî÷àòêó ïåðåãîâîð³â ³ç Õîðâàò³ºþ ïî-
êè ùî íå âèçíà÷åíà, «äâåð³ ªÑ º äëÿ
Õîðâàò³¿ â³ä÷èíåíèìè». Â³í, âîäíî÷àñ,
âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî ïèòàííÿ
ìîæå ç'ÿñóâàòèñÿ çà ì³ñÿöü, êîëè ãëà-
âè çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äîìñòâ
êðà¿í-÷ëåí³â çáåðóòüñÿ çíîâó.

Ãîëîâíîþ òà ºäèíîþ îçíàêîþ íå-
áàæàííÿ Õîðâàò³¿ ñï³âïðàöþâàòè ç
â³äîìñòâîì Êàðëè Äåëü Ïîíòå ó ªÑ
ââàæàþòü íåâèäà÷ó Çàãðåáîì 48-ð³÷-
íîãî ãåíåðàëà Àíòå Ãîòîâ³íè. Ì³æíà-
ðîäíèé òðèáóíàë ó Ãààç³ çâèíóâà÷óº
éîãî ó âáèâñòâ³ 150 åòí³÷íèõ ñåðá³â
òà âèãíàíí³ ç³ ñâî¿õ äîì³âîê 150 òè-
ñÿ÷ ñåðá³â ï³ä ÷àñ â³éíè 1991—1995
ðîê³â. Õîðâàòñüêèé óðÿä íàïîëÿãàº,
ùî íå çíàº, äå ïåðåáóâàº çàðàç Àíòå
Ãîòîâ³íà. «ß çàÿâëÿþ ç óñ³ºþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ, ùî ìè ïîâí³ñòþ ñï³âïðà-
öþºìî ç Ãààãîþ ³ ìè íå ìàºìî ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî òå, ùî ãåíåðàë Ãîòîâ³íà ó
Õîðâàò³¿», — çàÿâèâ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð
êðà¿íè ²âî Ñàíàäåð. Áàãàòî ïîë³òèê³â
ªÑ, ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðåêîíàí³, ùî Àí-
òå Ãîòîâ³íà ïåðåõîâóºòüñÿ ó êðà¿í³ ³
îòðèìóº òàì óñþ íåîáõ³äíó äîïîìîãó

äëÿ òîãî, àáè íå áóòè âï³éìàíèì. Ùî,
âëàñíå, íå áóëî á äèâèíîþ: ó Õîðâàò³¿
â³í ââàæàºòüñÿ íàö³îíàëüíèì ãåðîºì.
Ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî
70% õîðâàò³â ïðîòè éîãî àðåøòó é âè-
äà÷³ äî Ãààãè.

Êðà¿íè ªâðîñîþçó ðîçä³ëåí³ ó
ñâî¿õ ïîãëÿäàõ íà ñèòóàö³þ. Ãðóïà
ï³äòðèìêè Õîðâàò³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç
Àâñòð³¿, Óãîðùèíè, Ñëîâåí³¿ òà Ñëî-
âà÷÷èíè, òîä³ ÿê íà ÷îë³ ïðèõèëü-
íèê³â áåçêîìïðîì³ñíî¿ ïîçèö³¿ ªÑ
ñòîÿòü Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, Í³äåðëàíäè
òà Øâåö³ÿ, ï³äòðèìóâàí³, ñåðåä ³í-
øèõ, Ôðàíö³ºþ, Í³ìå÷÷èíîþ òà ²òàë³-
ºþ. Ïîêè ùî ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàº òà-
êîþ, ùî çàéøëà â ãëóõèé êóò. Â³ä-
ñòðî÷åííÿ ïî÷àòêó ïåðåãîâîð³â ïîðî-
äèòü ó Õîðâàò³¿ ºâðîñêåïòèöèçì òà
çá³ëüøèòü ï³äòðèìêó óëüòðàïðàâèõ
ñèë, ïîïåðåäæàº ïðåçèäåíò êðà¿íè
Ñò³ïå Ìåñè÷. 

Â³äêëàäåííÿ ïåðåãîâîð³â ñòàëî äëÿ
Õîðâàò³¿ êàìåíåì ñïîòèêàííÿ íà ¿¿
øëÿõó äî ªâðîñîþçó. Óãîäó ïðî
àñîö³àö³þ é ñòàá³ë³çàö³þ ç ªÑ áóëî
ï³äïèñàíî ó æîâòí³ 2001 ðîêó, àëå
âæå ó ëþòîìó 2003-ãî, íå î÷³êóþ÷è
íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ö³º¿ óãîäè, Õîðâàò³ÿ
ïîäàëà çàÿâêó íà âñòóï äî Ñîþçó. Ó
÷åðâí³ 2004-ãî Ðàäà ªÑ ¿¿ ñõâàëèëà é
âèíåñëà ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê âñòóï-
íèõ ïåðåãîâîð³â. Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî
ðîêó ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ
êðà¿í ªÑ âèçíà÷èëè äàòó ¿õ ïî÷àòêó,
îáóìîâèâøè éîãî ïîâíèì ñï³âðîá³ò-
íèöòâîì êðà¿íè ç Ì³æíàðîäíèì òðè-
áóíàëîì ó Ãààç³. Ùî ³ ñòàëî íèí³ ïðè-
÷èíîþ ¿õíüîãî â³äêëàäåííÿ. 

http://www.eu2005.lu/en/index.htlm 

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО ДЛЯ ХОРВАТІЇ
Переговори про вступ до Євросоюзу Хорватії відкладено. Країни�члени
не змогли досягти одностайності щодо їх початку. 

Ð àäè áåçïåêè êðà¿í — ó÷àñíèöü ÃÓ-
ÓÀÌ çàÿâëÿþòü ïðî ñâî¿ ºâðî-

ïåéñüê³ ³ ºâðîàòëàíòè÷í³ óñòðåìë³ííÿ.
Ïðî öå çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ íàðàäè êåð³âíèê³â Ðàä áåç-
ïåêè êðà¿í — ó÷àñíèöü ÃÓÓÀÌ ñåêðå-
òàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî.

"Ìè ÷³òêî äåêëàðóºìî ïðèõèëü-
í³ñòü äî ºâðîïåéñüêèõ ïðèíöèï³â äå-
ìîêðàò³¿, ºâðîïåéñüêèõ ïðèíöèï³â
ñâîáîäè ñëîâà, íàø³ êðà¿íè äîìîâèëè-
ñÿ, çîêðåìà, ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿
ãðóïè ç êîîðäèíàö³¿ ä³é â öüîìó íà-
ïðÿì³", — ñêàçàâ â³í.

Ñåêðåòàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè Ãðóç³¿ Ãåëà Áåæóàøâ³ë³ çàÿâèâ:

"Ìè êîîðäèíóâàòèìåìî ñâî¿ çóñèëëÿ
³ç ñòðàòåã³÷íèìè ³ òàêòè÷íèìè äîêó-
ìåíòàìè, ïðèéíÿòèìè â ªâðîïåéñüêî-
ìó Ñîþç³ òà â ÍÀÒÎ äëÿ òîãî, ùîá
ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ ïðîõîäèâ åôåê-
òèâí³øå ³ â ñòèñë³ø³ òåðì³íè".

ÃÓÓÀÌ ì³ñòèòü íå ò³ëüêè ñï³ëüí³
³íòåðåñè äëÿ êðà¿í-ó÷àñíèöü, à é çà-
ãàëüíîºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, íà ÿêèõ,
— ñêàçàâ êåð³âíèê Ðàäè áåçïåêè
Ãðóç³¿, — "ìè áóäóâàòèìåìî ñâîþ ðî-
áîòó, öå ö³ë³ ³ çàâäàííÿ íàøî¿ ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿". Âîäíî÷àñ â³í
ï³äêðåñëèâ, ùî ñòîðîíè õîò³ëè á "àá-
ñîëþòíî ÷³òêî çàäåêëàðóâàòè: í³êîëè
ÃÓÓÀÌ íå áóâ ³ íå áóäå àëüòåðíàòè-
âîþ ÑÍÄ, àëüòåðíàòèâîþ Ðîñ³¿".

У ЄС — СПіЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Ï ³ñëÿ ðîêó ïåðåáóâàííÿ â ªâðî-
ïåéñüêîìó Ñîþç³ á³ëüø³ñòü

ïîëÿê³â ââàæàº, ùî öå áóëî äîáðå
ð³øåííÿ. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåçèäåíò
Ïîëüù³ Îëåêñàíäð Êâàñíºâñüêèé â
³íòåðâ'þ òèæíåâèêîâ³ "Äçåðêàëî
òèæíÿ". Â³í äîäàâ: "Ìè ïî÷óâàºìî
ñåáå â ªÑ íåïîãàíî. Åêîíîì³÷íî
â³í íàì òåïåð áàãàòî äîïîìàãàº,
çîêðåìà, ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ôîíä³â".

Çà ñëîâàìè ïîëüñüêîãî Ïðåçè-
äåíòà, "ëåãêî íàì íå áóëî". "Àëå,
ñêàæåìî, áåçðîá³òòÿ â íàñ ³ñíóâàëî
³ äî âñòóïó â ªâðîñîþç. Íåîáõ³äíî
ðîçóì³òè, ùî é ó ªÑ, ³ ïîçà éîãî
ìåæàìè ïåðåä íàìè áóäóòü ò³ ñàì³
ïèòàííÿ: ùî ðîáèòè ç íååôåêòèâ-
íèì âèðîáíèöòâîì, ÿê áóòè ç ôåð-
ìåðñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè, ÷èþ
ïðîäóêö³þ í³õòî íå õî÷å êóïóâàòè.
Ìè íå ìîæåìî çàêðèòè íàø ðèíîê
³ ñêàçàòè: ó íàñ, çâè÷àéíî, ïîãàíà
ïðîäóêö³ÿ, àëå ìè òàê³ ïàòð³îòè,
ùî ãîòîâ³ ¿ñòè ïîëîâó â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèöòâà, àáè ï³äòðèìàòè â³ò-
÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà. Öå äóðíèöÿ",
— çàÿâèâ â³í.

Ïðåçèäåíò Ïîëüù³ òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî éîãî äåðæàâà ï³øëà íà
ñåðéîçíó ðåôîðìó ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà é ïðîìèñëîâîñò³. "Öå áó-
ëî íåîáõ³äíî — ìè æèâåìî â ãëî-
áàëüí³é åêîíîì³ö³ XXI ñòîë³òòÿ. ²
Óêðà¿íà ïîâèííà çðîáèòè òå æ ñà-
ìå. ßêùî ó âàñ âèðîáëÿºòüñÿ ùîñü,
ùî íå ö³êàâèòü í³êîãî ó ñâ³ò³, òî
íàâ³ùî ï³äòðèìóâàòè òàêîãî âèðîá-
íèêà? Òàêå âèðîáíèöòâî íåîáõ³äíî
ïåðåïðîô³ëþâàòè", — ââàæàº â³í.

Газета
"Дзеркало тижня".

ПОЛЯКАМ У ЄС
СПОДОБАЛОСЯ

Президенти Польщі — Олександр Кваснєвський
та України — Віктор Ющенко
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Â ізит відбувся ó êâ³òí³ після нещо�
давнього затвердження Плану дій

розвитку сусідських відносин ЄС�Ук�
раїна, і визнання енергетичного секто�
ру як пріоритетного напрямку для
співробітництва. Переговори були
спрямовані на забезпечення політич�
ного керівництва, з метою отримання
позитивних результатів в найближчі
місяці по питаннях, що становлять
взаємний інтерес, включаючи лібера�
лізацію енергетичного ринку України,
питання енергоефективності, понов�
люваних джерел енергії, ядерної без�
пеки і співробітництва по більш широ�
ким проектам. Обидві сторони підпи�
сали Угоду про співробітництво із мир�
ного використання ядерної енергії.

ìàñøòàáíå ñï³âðîá³òíèöòâî ïî íà-
ïðÿìêàõ ÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè ³
ÿäåðíî¿ áåçïåêè. 
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé áóëî óçãîäæåíî,

ùî ªÊ ³ Óêðà¿íà ïðîâîäèòèìóòü ùî-
ð³÷í³ çóñòð³÷³ íà ì³í³ñòåðñüêîìó ð³âí³
ç ìåòîþ ïåðåãëÿäó ïîòî÷íîãî ñòàíó
ñïðàâ ³ âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ íî-
âèõ çàõîä³â ïî ñï³âðîá³òíèöòâó â
åíåðãåòè÷íîìó ñåêòîð³. Îáãîâîðåííÿ,
ùî ìàëè ì³ñöå ï³ä ÷àñ â³çèòó, âêëþ÷à-
ëè äåÿê³ êîíêðåòí³ ïèòàííÿ, òàê³, ÿê
âàæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ òðèñòîðîíí³õ
äîìîâëåíîñòåé ùîäî âèêîðèñòàííÿ
íàôòîïðîâîäó Îäåñà-Áðîäè-Ïëîöüê,
ïðîäîâæåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ïî ñèñ-
òåì³ òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, ³ ðåôîð-
ìóâàííÿ âóã³ëüíîãî ñåêòîðó. Òàêîæ

З нагоди візиту до
Києва, Комісар ЄС із
питань енергетики пан
Андріс Пієбалгс провів
зустріч із віце;
прем'єром України
Олегом Рибачуком, і
міністром палива та
енергетики Іваном
Плачковим. 

Є
вропейська Комісія та уряд Ук

раїни у квітні узгодили текст нової
угоди про торгівлю деякими ста


леливарними виробами на 2005
2006
роки. Згоди сторонами щодо тексту
документу було досягнуто під час
проведення консультацій України та
Європейської Комісії у Києві.

Угодою встановлено кількісне об

меження на максимальний об'єм ек

спорту сталеливарних продуктів з
України до ЄС у розмірі 980 тис. тонн
на 2005 рік і 1 млн. 4,5 тис. тонн на
2006 рік. 

Обидві сторони під час консуль

тацій підтвердили, що торгівля брух

том чорних металів повинна здійсню

ватися без будь
яких кількісних обме

жень, митних платежів і зборів чи
інших заходів, які можуть мати схо

жий ефект (нині Україна застосовує
вивізне мито у розмірі 30 євро за тон

ну на експорт металобрухту). Згідно з
цією угодою, Україна бере на себе зо

бов'язання не збільшувати розмір ми

та і працювати у напрямку його посту

пової ліквідації. За таких умов квота
на експорт сталеливарних виробів бу

де збільшуватись на 43% в разі по

вного скасування мита.

Угоду було укладено на 2005
2006
роки, однак передбачається, що її
чинність може бути припинена у той
день, коли Україна стане членом СОТ.
Далі цей текст буде подано на розгляд
компетентних органів договірних
сторін, а після його схвалення він бу

де підписаний і набуде чинності. 

www.delukr.cec.eu.int
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Êîì³ñàð Ï³ºáàëãñ ñêàçàâ: ''Ìåí³ äó-
æå ïðèºìíî, ùî îáèäâ³ ñòîðîíè ïîãî-
äèëèñü ïîñèëèòè ñï³âïðàöþ ïî åíåðãå-
òè÷íèõ ïèòàííÿõ. Óêðà¿íà ³ ªÑ ò³ëüêè
âèãðàþòü â³ä ò³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
ïî êëþ÷îâèõ åíåðãåòè÷íèõ íàïðÿìêàõ,
òàêèõ ÿê ðîçâèòîê ðèíêó åëåêòðîå-
íåðã³¿ ³ ãàçó, åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàí-
íÿ âóã³ëëÿ ³ ³íøèõ äæåðåë åíåðã³¿.''

Â³çèò Êîì³ñàðà Ï³ºáàëãñà äî Êèºâà
â³äîáðàæàº çàö³êàâëåí³ñòü ªÑ ó ïî-
ãëèáëåíí³ ñï³âðîá³òíèöòâà ç Óêðà¿íîþ
â åíåðãåòè÷íîìó ñåêòîð³. Â³í  ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ÿê ïð³îðèòåòíèé ó ìåæàõ Ïëà-
íó ä³é ªÑ-Óêðà¿íà. Òàêå ñï³âðîá³òíèö-
òâî îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð ïèòàíü:

äîïîìîãà ðåôîðìóâàííþ åíåðãå-
òè÷íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³,
ñïðèÿííÿ ïîñòóïîâîìó íàáëèæåí-
íþ åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó äî ïðèí-
öèï³â âíóòð³øíüîãî ðèíêó ãàçó ³
åëåêòðîåíåðã³¿ ªÑ,
ñï³âðîá³òíèöòâî ïî åíåðãåòè÷íèõ
ìåðåæàõ,
íàäàííÿ äîïîìîãè Óêðà¿í³ ùîäî
ïëàíó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ øàõò,
ï³äòðèìêà ï³äâèùåííÿ åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò³ ³ âèêîðèñòàííÿ ïî-
íîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿,

øèðîêî îáãîâîðþâàëèñü ïèòàííÿ
ÿäåðíî¿ áåçïåêè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç âèêî-
íàííÿì Ïëàíó Óêðèòòÿ ×ÀªÑ, â ðàì-
êàõ ÿêîãî ªÑ º íàéá³ëüøèì ô³íàíñî-
âèì ó÷àñíèêîì, à òàêîæ ïèòàííÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ ðåàêòîð³â íà äðóãîìó áëîö³
Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ ³ íà ÷åòâåðòîìó —
Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ.

Ùîäî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî ñï³âðî-
á³òíèöòâî ì³æ ªâðàòîìîì ³ Óêðà¿íîþ,
Êîì³ñàð Ï³ºáàëãñ çàçíà÷èâ: "Óãîäà ï³ä-
êðåñëþº çàö³êàâëåí³ñòü Êîì³ñ³¿ ó
ï³äâèùåíí³ ÿäåðíî¿ áåçïåêè ïî âñüîìó
ñâ³òîâ³. Íåðîçïîâñþäæåííÿ ÿäåðíî¿
çáðî¿, ùî º âàæëèâèì ìîìåíòîì Óãî-
äè, íà ðÿäó ³ç íåçàêîííîþ òîðã³âëåþ
ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè, º êëþ÷îâèìè
äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿäåðíîìó òåðîðèçìó".
Óãîäà ñòîñóºòüñÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³
ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè, â í³é ÷³òêî çà-
çíà÷àºòüñÿ, ùî ÿäåðí³ ìàòåð³àëè ìà-
þòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ò³ëüêè â ìèð-
íèõ ö³ëÿõ. Ïåðåãîâîðè ùîäî óêëàäàí-
íÿ íîâî¿ Óãîäè ðîçïî÷àëèñü ó êâ³òí³
1999. Ï³äïèñàííÿ ö³º¿ Óãîäè ñüîãîäí³
â³äêðèâàº íîâèé ðîçä³ë óñï³øíèõ ñòî-
ñóíê³â ì³æ ªÑ ³ Óêðà¿íîþ. 

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

ЄС ТА УКРАЇНА 
ПОСИЛЮЮТЬ СПІВРОБІТНИЦТВО 
В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ 
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Í à ëþòíåâîìó ðåôåðåíäóì³ ç³
ñõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ªÑ ò³

³ñïàíö³, ùî ñêàçàëè "òàê", ñêîð³øå
âèñëîâèëè öèì çàãàëüíó ï³äòðèìêó
ªâðîñîþçó, àí³æ âëàñíå Êîíñòè-
òóö³éíîìó äîãîâîðó. Òàêèì º îäèí ³ç
âèñíîâê³â ïðîâåäåíîãî ªâðîáàðîìåò-
ðîì ïîñò-ðåôåðåíäóìíîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè. Ï³äñòàâè äëÿ âèñ-
íîâêó äàþòü òàê³ öèôðè: â î÷àõ ìàé-
æå äâîõ òðåòèí òèõ, õòî âèñëîâèâñÿ çà
äîêóìåíò, ªÑ ìàº ãàðíèé ³ì³äæ, 85%
ââàæàþòü ÷ëåíñòâî ²ñïàí³¿ â ªÑ êîðè-
ñíèì ³ äâ³ òðåòèíè ïåðåêîíàí³, ùî ðå-

çóëüòàò ðåôåðåíäóìó çì³öíèòü ïîçè-
ö³¿ êðà¿íè â Ñîþç³. Ùîäî âëàñíå Êîí-
ñòèòóö³¿, òî 71% ïåðåêîíàí³, ùî âîíà
áóäå ñóòòºâèì ³íñòðóìåíòîì çì³öíåí-
íÿ "ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòðóêö³¿", à 58%
ââàæàþòü, ùî ïåðåìîãà ïðèõèëüíèê³â
Êîíñòèòóö³¿ â ²ñïàí³¿ ñïîíóêàòèìå é
³íø³ êðà¿íè ñêàçàòè íà ðåôåðåíäóìàõ
"òàê". Ïîêè ùî ²ñïàí³ÿ — ºäèíà äåðæà-
âà ñîþçó, ÿêà ñõâàëèëà äîêóìåíò øëÿ-
õîì âñåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìó.

http://www.europa.eu.int/comm/public_opin�
ion/index.htm 

ЦЕРКВИ ЄС
ПіДТРИМУЮТЬ
КОНСТИТУЦіЮ 

Ê îì³ñ³ÿ ºïèñêîïñüêèõ êîíôåðåíö³é
ªâðîïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà

âèñëîâèëàñÿ íà ï³äòðèìêó Êîíñòèòó-
ö³¿ ªÑ — ïðî öå éäåòüñÿ ó ðîçïîâñþä-
æåíîìó íåþ ïîâ³äîìëåíí³. 

Âèñëîâèâøè æàëü ³ç òîãî ïðèâîäó,
ùî ðîçðîáíèêè Êîíñòèòóö³éíîãî äî-
ãîâîðó íå ïðèñëóõàëèñÿ äî Ïàïè
²âàíà Ïàâëà II ³ íå âíåñëè äî äîêó-
ìåíòà ïîñèëàííÿ íà õðèñòèÿíñüê³
îñíîâè ªâðîïè, ºïèñêîïè, îäíàê,
çàââàæèëè: Êîíñòèòóö³ÿ ªÑ º "âåëè-
êèì äîñÿãíåííÿì äëÿ öåðêâè òà ñóñ-
ï³ëüñòâà", ÿêå "â³äáèâàº îñíîâîïîëîæ-
í³ ïðèíöèïè õðèñòèÿíñüêî¿ àíòðîïî-
ëîã³¿". Öåðêîâí³ ³ºðàðõè çàêëèêàëè
õðèñòèÿí óò³ëþâàòè ïîëîæåííÿ Êîíñ-
òèòóö³¿ ªÑ íà ïðàêòèö³ ³ çðîáèòè ¿¿
ðåàëüíî ïðàöþþ÷èì äîêóìåíòîì.

http://euractiv.com

ІСПАНЦі — ЗА КОНСТИТУЦіЮ ЄВРОПИ
Сказавши "так" Конституції, іспанці насамперед висловили
свої симпатії до ЄС

² òàë³ÿ ñòàëà ÷åòâåðòîþ êðà¿íîþ
ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó, ÿêà ðà-

òèô³êóâàëà ï³äïèñàíó ó æîâòí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó Êîíñòèòóö³þ ªÑ. 

Îñòàòî÷íî äîêóìåíò ñõâàëèëà
âåðõíÿ ïàëàòà ³òàë³éñüêîãî ïàðëà-
ìåíòó — Ñåíàò, ï³äòâåðäèâøè òàêèì
÷èíîì óõâàëåíå ùå â ñ³÷í³ ð³øåííÿ
Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â. Êð³ì ²òàë³¿,
Êîíñòèòóö³þ ªÑ óæå ñõâàëèëè øëÿ-
õîì ãîëîñóâàííÿ ó ïàðëàìåíòàõ
Óãîðùèíà, Ëèòâà òà Ñëîâåí³ÿ. "Çà"
ïðîãîëîñóâàëè íà ðåôåðåíäóì³ é

ãðîìàäÿíè ²ñïàí³¿, õî÷à ðåçóëüòàòè
ãîëîñóâàííÿ ìàº ùå ôîðìàëüíî çà-
òâåðäèòè ïàðëàìåíò. 

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ ðà-
òèô³êàö³éíîãî ïðîöåñó ñòàíå íàñòóï-
íèé ì³ñÿöü — 12 òðàâíÿ ïèòàííÿ ðîç-
ãëÿäàòèìå í³ìåöüêèé Áóíäåñòàã, à 29-
ãî â³äáóäåòüñÿ ðåôåðåíäóì ó Ôðàíö³¿.
Êîíñòèòóö³ÿ ªÑ íàáóäå ÷èííîñò³ ëè-
øå ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ ¿¿ âñ³ìà êðà¿íà-
ìè-÷ëåíàìè ªÑ.

www.euobserver.com 

ІТАЛіЯ РАТИФіКУВАЛА КОНСТИТУЦіЮ
ЄВРОСОЮЗУ

Ñ óì'ÿòòÿ öàðèòü â ºâðîïåéñüêèõ
ñòîëèöÿõ ³ç ïðèâîäó òîãî, ùî æ

ðîáèòè, ÿêùî Ôðàíö³ÿ ñêàæå "í³".
Ëîíäîí ³ Ãààãà íåðâîâî ðîçì³ðêîâó-
þòü íàä òèì, ÿê â³äì³íèòè çàïëàíî-
âàí³ ðåôåðåíäóìè ç Êîíñòèòóö³éíîãî
Äîãîâîðó ªÑ, ïèøå ñàéò ªâðîàòëàí-
òè÷íà Óêðà¿íà. 

Â³ñ³ìíàäöÿòü ïîñï³ëü îïèòóâàíü
âêàçàëè íà ôðàíöóçüêå "í³" çà ø³ñòü
òèæí³â äî äàòè ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäó-
ìó. "The Guardian" ïîâ³äîìèëà, ùî áðè-
òàíñüêèé ïðåì'ºð Òîí³ Áëåð ðîçãëÿäàº
ìîæëèâ³ñòü â³äì³íè ðåôåðåíäóìó â
êðà¿í³, ÿêùî Ôðàíö³ÿ ïðîãîëîñóº ïðî-
òè. Òîä³, çà ñëîâàìè Áëåðà, íå áóäå äî-

ª âðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò âèä³ëèòü
³ç âëàñíîãî áþäæåòó 8 ìëí. ºâðî

íà ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ êàì-
ïàí³é, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ðàòèô³êàö³ºþ
Êîíñòèòóö³¿ ªÑ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè. 

Ö³ çàõîäè ìàòèìóòü îñâ³òí³é õà-
ðàêòåð ³ ðîç'ÿñíþâàòèìóòü ãðîìàäñü-
êîñò³, ÿêó êîðèñòü ó ¿õíüîìó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³ ïðèíåñå óõâàëåííÿ
Êîíñòèòóö³¿. Ðàí³øå ïðî âèä³ëåííÿ
òàêî¿ æ ñóìè íà ò³ æ ö³ë³ îãîëîñèëà
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ. 

Òèì ÷àñîì ç'ÿâèâñÿ îð³ºíòîâíèé
÷àñ ùå îäíîãî ðåôåðåíäóìó ç³ ñõâà-
ëåííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ óãîäè: Ïîðòó-
ãàë³ÿ ìàº íàì³ð ïðîâåñòè éîãî ó
ãðóäí³, ðàçîì ³ç ì³ñöåâèìè âèáîðàìè.
Îòîæ ïðîãíîçîâàíèé íà ñüîãîäí³ ðå-
ôåðåíäóìíèé ðîçêëàä òàêèé: Ôðàíö³ÿ
ïðîâåäå ãîëîñóâàííÿ 29 òðàâíÿ,
Í³äåðëàíäè — 1 ÷åðâíÿ, ó ëèïí³, ìîæ-
ëèâî, ïðîãîëîñóº Ëþêñåìáóðã ³ 23 âå-
ðåñíÿ — Äàí³ÿ. ªäèíîþ äåðæàâîþ ªÑ,
ÿêà íà ñüîãîäí³ âñåíàðîäíî (à íå ÷å-
ðåç ïðèéíÿòòÿ â ïàðëàìåíò³ êðà¿íè)
âèñëîâèëàñÿ çà Êîíñòèòóö³þ, º
²ñïàí³ÿ. 

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

êóìåíòó çà ÿêèé òðåáà áóäå ãîëîñóâàòè.
Íà çàïèòàííÿ, ùî ðîáèòè, ÿêùî

Ôðàíö³ÿ ïðîãîëîñóº ïðîòè ªâðîêîí-
ñòèòóö³¿, áðèòàíñüêèé ì³í³ñòð çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ Äæåê ÑÒÐÎ â³äïîâ³â: "ß
íå ìàþ æîäíèõ ³äåé, ùî ìîæå áóòè
äàë³.". Ìîæëèâ³ñòü â³äì³íè ðåôåðåí-
äóìó 1 ÷åðâíÿ òàêîæ äåáàòóºòüñÿ â
Ãààç³, ïîâ³äîìëÿþòü äæåðåëà â óðÿä³
êðà¿íè. Àëå, êîëè ì³í³ñòð çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ Áåí Áîò íåùîäàâíî
çóñòð³÷àâñÿ ç³ ñâî¿ì äàòñüêèì êîëå-
ãîþ Ïåðîì Ñò³ãîì ÌÜÎËËÅÐÎÌ,
îáèäâà íàïîëÿãàëè íà ïðîâåäåíí³ ðå-
ôåðåíäóì³â. Äàí³ÿ çàïëàíóâàëà ãîëî-
ñóâàòè 27 âåðåñíÿ.

ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ ЗАНЕПОКОЄНІ
МОЖЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ
РЕФЕРЕНДУМУ У ФРАНЦІЇ

ЄВРОПАРЛАМЕНТ
ДАСТЬ ГРОШЕЙ
НА
ПРОСВіТНИЦЬКУ
РОБОТУ
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Í ³ìå÷÷èíà òà Àâñòð³ÿ çàëèøàþòü-
ñÿ êðà¿íàìè ªâðîñîþçó, íàéäî-

ðîæ÷èìè ùîäî ö³í íà àâòîìîá³ë³, òîä³
ÿê Ô³íëÿíä³ÿ ³ Ãðåö³ÿ â çîí³ ºâðî é
Åñòîí³ÿ çàãàëîì ïî ªÑ — íàéäåøåâ-
øèìè. Ïðî öå éäåòüñÿ â îïðèëþä-
íåí³é ªâðîêîì³ñ³ºþ äîïîâ³ä³. 

Äîêóìåíò òàêîæ ñâ³ä÷èòü, ùî ïðî-
òÿãîì ìèíóëîãî ðîêó òðèâàëî çáëè-
æåííÿ ö³í íà àâòîìîá³ë³ ïî âñüîìó
ªÑ, ³ ð³çíèöÿ ñåðåäí³õ äàíèõ ì³æ íàé-
äîðîæ÷îþ é íàéäåøåâøîþ êðà¿íîþ
çìåíøèëàñÿ ç 6,9% äî 6,4%. Âîäíî÷àñ
ð³çíèöÿ â ö³íàõ íà äåÿê³ ìîäåë³ ó íàé-
äåøåâøèõ ³ íàéäîðîæ÷èõ êðà¿íàõ-

÷ëåíàõ çàëèøàëàñÿ ñóòòºâîþ: ç 1909
ïðîàíàë³çîâàíèõ ó äîêóìåíò³ ö³í 598
äîñÿãëè 20-â³äñîòêîâîãî ðîçðèâó. 

À íàéá³ëüøó ðîçá³æí³ñòü ó ö³í³
çàô³êñîâàíî ùîäî "Îïåëÿ-Àñòðà",
ÿêèé êîøòóº íà 50% á³ëüøå â Í³ìå÷-
÷èí³, í³æ ó Äàí³¿ (3700 ºâðî ïî-
òåíö³éíî¿ åêîíîì³¿). ²íøîþ õàðàêòåð-
íîþ ðèñîþ àâòîðèíêó ªÑ º
ñòàá³ëüí³ñòü ö³í — òîð³ê âîíè çðîñëè
ëèøå íà 0,5% ïîð³âíÿíî ç 2003-ì, à â
êðà¿íàõ ºâðîçîíè — íà 0,9%. 

http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector

ДЕ НАЙДЕШЕВШі В ЄС АВТО?

ª âðîêîì³ñ³ÿ ìàº íàì³ð ïðîòèä³ÿòè
íàäì³ðíîìó åêñïîðòó äî ªÑ êè-

òàéñüêîãî òåêñòèëþ, îáñÿãè ÿêîãî ð³çêî
çðîñëè ï³ñëÿ 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó, êîëè â
ðàìêàõ Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³
ïðèïèíèëè ä³ÿòè â³äïîâ³äí³ êâîòè.

"Íàøèì çàâäàííÿì º çàáåçïå÷èòè
ïëàâíèé òðàíçèòíèé ïåð³îä ï³ñëÿ ñêà-
ñóâàííÿ êâîò áåç çàâäàííÿ øêîäè
íàø³é ³íäóñòð³¿", — çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ
³ç ïèòàíü òîðã³âë³ Ïåòåð Ìàíäåëüñîí.
×åðåç íàïëèâ êèòàéñüêîãî òåêñòèëþ,

çàÿâëÿþòü âèðîáíèêè ªÑ, ³ñíóº çàãðî-
çà ñêîðî÷åííÿ 1 ìëí. ðîáî÷èõ ì³ñöü
äî ê³íöÿ 2006 ðîêó. Êîì³ñ³ÿ ìàº
íàì³ð âæèâàòè çàïîá³æíèõ çàõîä³â ³ç
ê³ëüê³ñíîãî îáìåæåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
êàòåãîð³¿ êèòàéñüêîãî òåêñòèëüíîãî
åêñïîðòó òåðì³íîì íà îäèí ð³ê, õî÷à
ïðàêòèêà òàêèõ îáìåæåíü òðèâàòèìå
ùîíàéäîâøå äî ê³íöÿ 2008-ãî. 

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/in
dex_en.htm

ЄВРОСОЮЗ ЗАХИЩАТИМЕТЬСЯ
ВіД КИТАЙСЬКОГО ТЕКСТИЛЮ

Ó ñåðåäèí³ êâ³òíÿ ñïåö³àëüíèé
óïîâíîâàæåíèé ªÑ ç îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ òà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â Ìàð-
êîñ Ê³ïð³àíó ðàçîì ³ç ì³í³ñòðàìè ç
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ êðà¿í ªÑ çàêëèêàëè
îá'ºäíàòè çóñèëëÿ äëÿ çàõèñòó çäî-
ðîâ'ÿ ãðîìàäÿí ªâðîïè. 

Òåìîþ îáãîâîðåííÿ íà êîíôåðåí-
ö³¿ ó Ïàðèæ³ ñòàëè îíêîëîã³÷í³ çàõâî-
ðþâàííÿ, ÑÍ²Ä òà ãðèï. Íà êîíôå-
ðåíö³¿ áóâ çðîáëåíèé îãëÿä íîâ³òí³õ
ìåòîä³â áîðîòüáè ç öèìè ñìåðòåëüíè-
ìè õâîðîáàìè òà øëÿõè ïîë³ïøåííÿ
³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â. Ðîçãëÿäàëàñÿ òà-
êîæ ïðîïîçèö³ÿ ïðî ñòâîðåííÿ "Àëü-
ÿíñó ïðîòè ðàêó" — ìåðåæ³ íàö³îíà-
ëüíèõ îíêîëîã³÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ïî-
ä³áíèõ çàêëàä³â, — ÿêèé áè îá'ºäíàâ
³íôîðìàö³þ òà êðàù³ ìåòîäè ïðîô³-
ëàêòèêè, ä³àãíîñòóâàííÿ é ë³êóâàííÿ
ö³º¿ õâîðîáè.

Êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ ³ ªâðîêîì³ñ³ÿ
ï³äòðèìàëè ïðîåêò ìåðåæ³ äëÿ
êë³í³÷íîãî äîñë³äæåííÿ âàêöèí ïðîòè
ÑÍ²Äó ³ ïîîá³öÿëè ïðîäîâæèòè ðîáî-
òó íàä ðîçðîáêîþ ºâðîïåéñüêîãî ïëà-

íó ä³é ç áîðîòüáè ïðîòè ÑÍ²Ä/Â²Ë ó
ìåæàõ ªÑ òà â ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ.

Íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî äî ê³íöÿ öüî-
ãî ðîêó íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ñêîîðäè-
íîâàíó ñòðàòåã³þ áîðîòüáè ïðîòè ïàí-
äåì³¿ ãðèïó. Êîì³ñàð Ê³ïð³àíó âèñîêî
îö³íèâ ³í³ö³àòèâè, ÿê³ çîáîâ'ÿçóþòü
êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ äî ñï³âïðàö³ ç ìåòîþ
áîðîòüáè ç íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíè-
ìè é íåáåçïå÷íèìè õâîðîáàìè: "Ñï³-
ëüíîþ ïðàöåþ ªÑ ìîæå ï³äòðèìàòè
çóñèëëÿ êîæíî¿ ç êðà¿í-÷ëåí³â, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ïîë³ïøåííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ. Óõâàëåí³ ð³øåííÿ — âåëè÷åçíèé
êðîê äî íàøî¿ çàãàëüíî¿ ìåòè".

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

ПРОБЛЕМИ
"МіЖНАРОДНИХ"
РОЗЛУчЕНЬ

ª âðîêîì³ñ³ÿ çàïî÷àòêóâàëà ãðî-
ìàäñüê³ êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü

ðîçëó÷åíü ïðè "ì³æíàðîäíèõ" øëþ-
áàõ ³ç ìåòîþ âèðîáëåííÿ ñï³ëüíèõ
äëÿ ªÑ ïðàâèë çàñòîñóâàííÿ ó òàêèõ
âèïàäêàõ íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ.
Ó ïðåäñòàâëåí³é äëÿ äèñêóñ³¿ "Çåëåí³é
êíèç³" îïèñàí³ òðóäíîù³, ÿê³ âèíèêà-
þòü ï³ä ÷àñ òàêèõ ðîçëó÷åíü, à òàêîæ
çàïðîïîíîâàíî ìîæëèâ³ ð³øåííÿ.

"Öå ïèòàííÿ, ÿêå çà÷³ïàº ùîäåííå
æèòòÿ íàøèõ ãðîìàäÿí, — çàÿâèâ
â³öå-ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿, êîì³ñàð
ªÑ ³ç ïèòàíü þñòèö³¿, ñâîáîäè òà áåç-
ïåêè Ôðàíêî Ôðàòò³í³. — Íàøîþ ìå-
òîþ íå º ãàðìîí³çóâàòè çàêîíîäàâñò-
âî ç ðîçëó÷åíü êðà¿í-÷ëåí³â, àëå
çíàéòè ð³øåííÿ, ÿê³ á ïîëåãøèëè
æèòòÿ ãðîìàäÿí". 

Ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü ó ñ³ì'ÿõ, äå
÷îëîâ³ê ³ äðóæèíà º ãðîìàäÿíàìè ð³ç-
íèõ êðà¿í ªÑ, äîñèòü çíà÷íà é ïîñò³é-
íî çðîñòàº. Äëÿ ïðèêëàäó, ëèøå â Í³-
ìå÷÷èí³ ùîðîêó ðîçëó÷àþòüñÿ áëèçü-
êî 30 000 ì³æíàðîäíèõ ïàð.

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/in
dex_en.htm 

СУД
РОЗТЛУМАчИВ:
НЕ МОЖНА
ДИСКРИМіНУВАТИ
СТУДЕНТіВ
Ñ óä ªâðîïåéñüêèõ ñï³âòîâàðèñòâ ïî-

ñòàíîâèâ, ùî ñòóäåíòè êðà¿í-÷ëå-
í³â ªÑ, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà ô³íàíñîâó
äîïîìîãó íà íàâ÷àííÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ-
÷ëåíàõ, íå ìîæóòü áóòè äèñêðèì³íîâà-
íèìè çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ. 

Âèñíîâîê ñóäó ñòîñóºòüñÿ ïîëî-
æåíü çàêîíîäàâñòâ Àíãë³¿ òà Óåëüñó,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü íàäàííÿ ïîçèê ëè-
øå ãðîìàäÿíàì Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ àáî
"îñ³ëèì" ³íîçåìöÿì, òîáòî òèì, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó Áðèòàí³¿ ïåðåä ïî÷àò-
êîì íàâ÷àííÿ ùîíàéìåíøå òðè ðîêè.

Âîäíî÷àñ, çà àíãë³éñüêèìè çàêîíà-
ìè, "îñ³ëèìè" íå ìîæóòü áóòè îñîáè,
ÿê³ ïðîæèâàþòü â Ñïîëó÷åíîìó Êî-
ðîë³âñòâ³ ëèøå äëÿ íàâ÷àííÿ. Òîìó, àð-
ãóìåíòóâàâ Ñóä ªâðîïåéñüêèõ ñï³âòî-
âàðèñòâ, ³íîçåìí³ ñòóäåíòè ôàêòè÷íî
í³êîëè íå ìîæóòü îòðèìàòè òàêèé ñòà-
òóñ, à îòæå, ³ ñòóäåíòñüêó ô³íàíñîâó
äîïîìîãó. À öå ñóä òðàêòóâàâ ÿê äèñ-
êðèì³íàö³ÿ çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ.

http://curia.eu.int/en/index.htm www.euob�
server.com 

ЄС ОБ'єДНУє СИЛИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ
ХВОРОБ
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В
найбільших країнах ЄС обсяги пере

везень були найбільші — у Німеч

чині скористалися літаками 121
млн. громадян, в Іспанії — 120 млн.,

у Франції 96 млн., в Італії 74 млн. Серед
цих країн обсяг перевезень збільшився
відповідно: в Італії +13.3%, Іспанії +7.1%,
Німеччині +5.9%, Великій Британії +5.5%.

Лондонський аеропорт Хітроу зали

шається рекордсменом за обсягом пере

везень, за ним йдуть аеропорти у Франк


фурті
на
Майні та паризький імені Шар

ля де Голля, повідомляє Eurostat.

Три з чотирьох пасажирів із країн ЄС
летіли за кордон. У порівнянні з 2002 ро

ком стали більше літати за кордон пред

ставники Мальти (+0.4%), Франції
(+1.4%), але найвищі показники у Сло

ваччині (+27.7%) та Чеській республіці
(+18.2%). Зменшення показників за

реєстровано у Швеції (
7.0%), Люксем

бурзі (
3.7%), Нідерландах (
1.6%) та

Данії (
1.5%). Іспанія займає перше місце
за перельотами у межах країни (31 млн.),
за нею йдуть Франція (27 млн.), Італія і
Велика Британія (по 24 млн.) та Німеччи

на (21 млн.). На ці п'ять країн припадає
86% транспортного ринку 25 країн ЄС.

У 2003 році три найбільших лон

донських аеропорти обслужили 110 млн.
пасажирів (Хітроу — 63 млн.). На друго

му місці опинилися аеропорти у Франк

фурті
на
Майні та паризький імені Шар

ля де Голля (по 48 млн. кожний), за ними
— найбільші аеропорти Нідерландів (40
млн.) та Іспанії (35 млн.). У списку 50
ти
найбільших аеропортів ЄС на 36
му місці
опинився празький аеропорт (7,4 млн.)
та на 44
му та 45
му — варшавський та
будапештський (по 5 млн.). 

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

ПОВІТРЯНІ МАНДРІВНИКИ В КРАЇНАХ ЄС

Ï ðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ äåñÿ-
òèë³òü, äîñë³äèâ ªâðîñòàò, çà-

ãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ªÑ 25-
òè çá³ëüøèòüñÿ íà ïîíàä 13
ì³ëüéîí³â: ç 456,8 äî 470,1 ìëí.
÷îëîâ³ê. Ïðîòå ï³äñòàâ äëÿ îï-
òèì³çìó íåìàº: çðîñòàííÿ íà ïåð³îä
äî 2025 ðîêó ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî
ì³ãðàö³ÿ â ªÑ ïåðåâàæàòèìå ïðè-
ðîäíå çìåíøåííÿ íàñåëåííÿ. Âæå
çà ÷àñ ç 2025 äî 2050 ðîêó ãðîìà-
äÿí êðà¿í ªÑ ñòàíå ìåíøå íà
áëèçüêî 20 ì³ëüéîí³â — 449,8
ì³ëüéîíà îñ³á. Òîáòî, ç íèí³øíüîãî
÷àñó ³ ïðîòÿãîì 45 ðîê³â ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ ñüîãîäí³øíüîãî ªÑ
çìåíøèòüñÿ íà 1,5%. Îñîáëèâó
ñòóðáîâàí³ñòü âèêëèêàº ïðîãíîçî-
âàíå çìåíøåííÿ çàãàëüíî¿ ÷àñòêè
ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ â³êîì â³ä
15 äî 64 ðîê³â — ç 67,2% ñòàíîì íà
2004-é ð³ê äî 56,7% ó 2050-ìó, à
öå îçíà÷àòèìå âòðàòó çà öåé ïåð³îä
52 ìëí. ïàð ðîáî÷èõ ðóê. Íèí³ ñêî-
ðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ â ñ³ìîõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ
ªÑ: ×åõ³¿, Åñòîí³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâ³,
Óãîðùèí³, Ïîëüù³ òà Ñëîâà÷÷èí³,
äî 2025 ðîêó äî íèõ ïðèºäíàþòüñÿ
ùå ø³ñòü — ²òàë³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Ñëî-
âåí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Ãðåö³ÿ òà
²ñïàí³ÿ.

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Ç àãàëîì ïîçèòèâí³ ïðîãíîçè ùî-
äî ðîçâèòêó åêîíîì³êè ªÑ îï-

ðèëþäíèëà ªâðîêîì³ñ³ÿ: öüîãî ðî-
êó ÂÂÏ ó êðà¿íàõ çîíè ºâðî â ªÑ
çðîñòå íà 1,6%, à â ñîþç³ â ö³ëîìó
— íà 2%, à 2006-ãî çðîñòàííÿ ùå
çá³ëüøèòüñÿ é ñòàíîâèòèìå 2,1% òà
2,3% â³äïîâ³äíî. Îïòèì³ñòè÷í³ ïðî-
ãíîçè é ùîäî çàéíÿòîñò³: öüîãî ðî-
êó âîíà çðîñòå íà 0,7%, à íàñòóï-

íîãî — íà 0,8%. Íà ïðàêòèö³ öå îç-
íà÷àòèìå ñòâîðåííÿ â ªÑ ïðîòÿãîì
2005—2006 ðîê³â 3 ìëí. ðîáî÷èõ
ì³ñöü. Çìåíøèòüñÿ òàêîæ ñåðåäíü-
îñòàòèñòè÷íèé äåô³öèò äåðæáþä-
æåò³â êðà¿í ªÑ — öüîãî ðîêó ç 2,7%
äî 2,6%.

http://www.europa.eu.int/comm/
economy_finance/publications/

european_economy/forecasts_en.htm

НАСЕЛЕННЯ ЄС
БУДЕ
ЗМЕНШУВАТИСЯ

ЕКОНОМіКА ЄС ЗРОСТАТИМЕ,
ЗАЙНЯТіСТЬ ЗБіЛЬШУВАТИМЕТЬСЯ

Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2005 ðîêó
íàéâàæëèâ³øîþ ïîä³ºþ â ªâðî-

ñîþç³ ñòàëî ñõâàëåííÿ ªâðîïåéñü-
êèì Ïàðëàìåíòîì Êîíñòèòóö³¿ ªÑ
òà ðåôîðìóâàííÿ Ïàêòó ñòàá³ëüíîñ-
ò³ ³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ðåé-
òèíã íàéá³ëüø ðåçîíàíñíèõ ïîä³é
ï³äãîòîâëåíèé êîìóí³êàö³éíîþ ãðó-
ïîþ PRT.

Íàéðåçîíàíñí³øèìè ïîä³ÿìè â
ªâðîñîþç³ òàêîæ ñòàëî ñõâàëåííÿ
²ñïàí³ºþ íà ðåôåðåíäóì³ ºâðîïåé-
ñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, çàÿâà ³òàë³éñüêèõ
âëàñòåé ïðî íàì³ð âèâåñòè â³éñüêà ç
²ðàêó, ïåðåãîâîðè ç ²ðàíîì ç ïðî-

áëåì ÿäåðíèõ òåõíîëîã³é, â³çèò ïðå-
çèäåíò³â ÑØÀ òà Ðîñ³¿ â Áðàòèñëà-
âó, â³çèò Áóøà â Áðþññåëü òà ñàì³ò
ªâðîñîþçó. 

Åêîíîì³÷íèé ðåéòèíã î÷îëþº
ðåôîðìà Ïàêòó ñòàá³ëüíîñò³ ªâðîñî-
þçó, çà íåþ ïî÷åðãîâî - ïîì'ÿêøåí-
íÿ ô³ñêàëüíèõ âèìîã ªÑ, îáãîâîðåí-
íÿ ðåôîðìè ë³áåðàë³çàö³¿ ºâðîïåé-
ñüêîãî ðèíêó ïîñëóã, êîíôë³êò ì³æ
ªâðîêîì³ñ³ºþ òà Microsoft, à òàêîæ
ñïàä ðèíêó àêö³é ªâðîïè. 

За матеріалами українсько�
польського інтернет�проекту

Proeuropa.info

РЕЙТИНГИ ПОДІЙ У ЄВРОПІ

У порівнянні з 2003 роком обсяг пасажирських
перевезень у 25 країнах ЄС збільшився на 4,9% і
досяг 590 млн. пасажирів. Найбільш значне
збільшення перевезень спостерігалося у
Словаччині (+25.9%), Чеській республіці (+18.0%),
Естонії (+17.8%), Литві (+13.6%), а зменшення у
Швеції (;7.3%) та Люксембурзі (;3.7%).
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КРАїНИ ЄС
ЛіДИРУЮТЬ
У РЕЙТИНГУ
ВАРТОСТі
РОБОчОї СИЛИ

Ä åðæàâè "ñòàðîãî" ªÑ óïåâíåíî
î÷îëþþòü ñâ³òîâèé ðåéòèíã

âàðòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè, ñêëàäåíèé
áðèòàíñüêîþ ô³ðìîþ Mercer Hu-
man Resource Consulting. Ïåðøîþ
éäå Áåëüã³ÿ, äå ñåðåäíüîñòàòèñòè÷-
íèé ðîá³òíèê îáõîäèòüñÿ ðîáîòî-
äàâöþ â 53 577 ºâðî íà ð³ê, çà íåþ
Øâåö³ÿ (52 800) òà Í³ìå÷÷èíà (50
445). Ïîçàäó çàëèøèëèñÿ ÑØÀ (33
195) òà ßïîí³ÿ (45 839). Îãëÿä çà-
ñâ³ä÷èâ òàêîæ âåëè÷åçíèé ðîçðèâ ó
âàðòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè ì³æ ªÑ 15-òè
òà êðà¿íàìè, ùî ïðèºäíàëèñÿ äî
íüîãî ìèíóëîãî ðîêó. Òàê, ïîêàç-
íèê Ëàòâ³¿ ñòàíîâèòü ëèøå 4 752
ºâðî, Ëèòâè — 5 649, Ñëîâà÷÷èíè
— 6 541. Íàéäîðîæ÷îþ â öüîìó
ñåíñ³ ç íîâèõ ÷ëåí³â ªÑ º Ñëîâåí³ÿ
— 18 765, à íàéäåøåâøîþ ç³ ñòà-
ðèõ — Ïîðòóãàë³ÿ ( 18 889). 

http://www.mercerhr.com
www.euractiv.com 

УРОЖАЙ(2004:
ЄС ПОСТАВИВ
РЕКОРД
ДЕСЯТИРіччЯ

Ì èíóëîð³÷íèé óðîæàé â ªâðî-
ñîþç³ áóâ íàéá³ëüøèì çà îñ-

òàíí³ 10 ðîê³â — ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ñòàòèñòè÷íèé îô³ñ ªâðîïåéñüêèõ
ñï³âòîâàðèñòâ — ªâðîñòàò. Çîêðå-
ìà, âèðîáíèöòâî çåðíîâèõ çðîñëî
íà 24%, à íàéâðàæàþ÷èõ óñï³õ³â ó
çðîñòàíí³ äîñÿãëè Óãîðùèíà (89%),
Ñëîâà÷÷èíà (56,6%) òà ×åõ³ÿ
(53,9%). Óñüîãî â ªÑ çåðíîâèõ
ç³áðàëè 287,3 ìëí. ò. Íàéá³ëüøèìè
æ ¿õ âèðîáíèêàìè áóëè ìèíóëîãî
ðîêó â ªÑ Ôðàíö³ÿ (69,6 ìëí. ò.),
Í³ìå÷÷èíà (50, 8 ìëí. ò.) òà Ïîëü-
ùà (29,0 ìëí. ò.). Ïðè÷èíîþ òàêî-
ãî óñï³øíîãî âðîæàþ íàçèâàþòü
íàñàìïåðåä ïîãîäí³ óìîâè ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ñåçîíó 2003-2004 ðîê³â. 

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Ò ðèâàë³ñòü æèòòÿ ó Ôðàíö³¿ ó
2004 ðîö³ âñòàíîâèëà àáñîëþò-

íèé ðåêîðä, äîñÿãøè ïîêàçíèê³â
83,8 ðîêó â æ³íîê ³ 76,7 ðîêó â ÷î-
ëîâ³ê³â.

Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò äåìî-
ãðàô³¿, ùî ïðîâîäèâ äîñë³äæåííÿ,
ïîâ'ÿçóº öå ç äîñÿãíåííÿìè ìåäèöè-
íè â ë³êóâàíí³ îíêîëîã³÷íèõ ³ ñåð-
öåâèõ çàõâîðþâàíü, à òàêîæ ³ç íèçü-
êèì ð³âíåì ïàë³ííÿ é àëêîãîë³çìó â
êðà¿í³.

Íàñåëåííÿ Ôðàíö³¿ íà ñüîãîäí³
ñêëàäàº 60,6 ìëí. ÷îëîâ³ê. Ïðèð³ñò
íàñåëåííÿ çà 2004 ð³ê ñêëàâ 361
òèñ. ÷îëîâ³ê, ïðè÷îìó äâ³ òðåòèíè —
çà ðàõóíîê íàðîäæóâàíîñò³ ³ ò³ëüêè
îäíà òðåòèíà — çà ðàõóíîê
³ìì³ãðàö³¿.

Íàðîäæóâàí³ñòü ó Ôðàíö³¿ — îä-
íà ç íàéâèùèõ ó ªâðîï³ — 1,9 äèòè-
íè íà îäíó æ³íêó, ó òîé ÷àñ ÿê äëÿ
ïðèðîäíîãî â³äòâîðåííÿ íàñåëåííÿ

ïîòð³áíî 2,1 (äëÿ ïîð³âíÿííÿ — ó
Ðîñ³¿ öåé ïîêàçíèê 1,32).

Ð³âåíü ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ ñå-
ðåä ìîëîä³ ó Ôðàíö³¿ — îäèí ³ç íàé-
íèæ÷èõ. Çà äàíèìè ì³æíàðîäíîãî
îïèòóâàííÿ âæèâàííÿ øêîëÿðàìè
àëêîãîëþ ³ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí,
÷àñòêà ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â, êîòð³
âæèâàþòü àëêîãîëü, ó Ôðàíö³¿ íå
ïåðåâèùóº 7%, õëîï÷èê³â — 13%. 

Çà äàíèìè öüîãî îïèòóâàííÿ, ó
ÿêîìó âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 350 òèñ.
÷îëîâ³ê, ôðàíöóçè, ÿê ³ ðàí³øå,
ïîì³òíî âèïåðåäæàþòü âñ³ ³íø³
íàö³¿ ïî ñåêñóàëüíîñò³. ßêùî ñåðåä-
íÿ ÷àñòîòà ñåêñó ó âñ³õ íàðîä³â ñâ³òó
ñêëàäàº 103 ðàçè â ð³ê, òî ôðàíöóçè,
âèïðàâäóþ÷è ñâîþ ðåïóòàö³þ áåçó-
ñòàííèõ êîõàíö³â, çàéìàþòüñÿ ñåê-
ñîì íå ìåíø 137 ðàç³â ó ð³ê.

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

ФРАНЦУЗ ЖИВЕ В СЕРЕДНЬОМУ
80 РОКіВ

У
березні 2005 року, в порівнянні з бе

резнем 2005 року, роздрібна торгів

ля їжею, напоями та тютюном збіль


шилася на 1.3% в євро
зоні і на 2.0% в
EU25. Торгівля у не харчововому секторі
виросла на 1.3% і 2.0% відповідно.

Серед країн
членів ЄС, повні дані по
яких підраховані та доступні,
найбільший зріст роздрібної торгівлі
спостерігався в Данії (+8.2%), Словач

чині (+8.1%), Швеції (+8.0%), Португалії
(+4.3%), Об'єднаному Королівстві
(+3.8%), Литві (+3.5%), Бельгії (+2.7%),

Люксембургу  (+2.6%), Іспанії (+1.8%),
Франції (+1.5%) та Німеччині (+0.6%).
Єдине падіння торгівлі було зафіксовано
у Польщі (
5.7%).

В березні 2005, порівняному з лютим
цього ж року, обсяг торгівлі їжею, напо

ями і тютюном в євро
зоні дещо знизив

ся — на 0.5%, але в цілому по ЄС трохи
збільшився — на 0.1%. Нехарчовий сек

тор піднявся до 0.1% в обох зонах.

Детальніше: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleases

У березні 2005 року,
в порівнянні з березнем
попереднього року,
об'єм роздрібної торгівлі
виріс на 1.4% в євро;
зоні та на 2.1% в EU25,
згідно оцінкам,
оголошеним
Статистичним Офісом
Європейського
Співтовариства
(Євростатом). 

ОБСЯГ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ЄС

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ
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Н
априкінці квітня Європейська
Комісія та Європейське агент

ство із захисту навколишньо

го середовища (EEA) виграли

тендер: їх визнали кращим суча

сним електронним інформаційним
джерелом, яке публікує європейсь

кий Реєстр шкідливих викидів
(EPER). EPER — перший загаль

ноєвропейський реєстр промисло

вих викидів у повітря й воду, він був
заснований у лютому 2004 року.

Уперше в історії Реєстр подає
докладну інформацію стосовно
забруднення приблизно від 10 000
великих індустріальних об'єктів у
ЄС та Норвегії, ця інформація до

ступна через інтернет. Європейсь

ка інформаційна асоціація прису

дила перше місце EPER у категорії
електронних інформаційних дже

рел, визнавши EPER кращим се

ред великої кількості електронних
публікацій, баз даних та веб
сай

тів на європейському просторі в
2004 році.

Спеціальний уповноважений з
охорони навколишнього середови

ща Ставрос Дімас наголосив:
"EPER дозволяє європейським гро

мадянам здійснювати "право на

інформацію", дозволяє їм, напри

клад, стежити за рівнем забруд

нення від великих промислових
об'єктів в околицях рідних сіл і міст
та порівнювати показники із ситу

ацією в інших частинах Європи. Ми
горді тим, що наші зусилля зі збо

ру й поширення такої інформації
були відзначені Європейською
інформаційною асоціацією".

Професор Жаклін Макглейд,
виконавчий директор EEA, сказала:
"EPER — це значне досягнення в
постачанні європейській громаді
максимально деталізованої інфор

мації про стан навколишнього се

редовища. До 2008 року Євро

пейське агентство з охорони на

вколишнього середовища планує
створити великий інтернет
портал
регіональної й окремої місцевої
інформації зі стану екології, що
охоплюватиме всю площу 31
ї
країни, які входять до Агентства".

Що таке EPER? 

EPER
2004 — Європейський
Реєстр шкідливих викидів — є пер

шим загальноєвропейським реєст

ром, що слідкує за рівнем шкідли

вих викидів у повітря й воду від ве

ликих і середніх промислових об'є

ктів, включаючи навіть такі об'єк

ти, як свиноферми й птахофабри

ки. Реєстр враховує 50 різних дже

рел інформації, включає дані від
15 "старших" країн
членів ЄС, а та

кож Норвегії й Угорщини, які бе

руть участь у проекті на добровіль

них засадах.

EEA у Копенгагені керує веб

сайтом EPER. Тісно співпрацюючи
з Єврокомісією, асоціація EEA ке

рує проектуванням і розвитком
веб
сайту та процесом збору даних

для EPER. З початку роботи веб

сайт EPER http://www.eper.cec.eu.int/
відвідали 230 тисяч чоловік.

Чим займається Європейська
інформаційна асоціація? 

Європейська інформаційна
асоціація (EIA) — міжнародна ор

ганізація інформаційних фахівців,
мета якої полягає в розвитку, коор

динуванні й поліпшенні доступу до
інформації ЄС. Зареєстрована як
благодійна організація у Великий
Британії, асоціація прагне поліпши

ти якість інформації ЄС через
фінансову підтримку та щорічні на

городи EIA. Більш докладно за ад

ресою www.eia.org. uk.

Європейська комісія планує пе

рекласти веб
сайт EPER на всі
офіційні мови ЄС. Тексти на фран

цузькій, німецькій, італійській,
іспанській, португальській і грець

кій мовах будуть доступні з травня
2005 року. Інші мови додадуть
тоді, коли від усіх 25 країн
членів
буде надана інформація про шкід

ливі викиди за 2006 рік. ЄС також
має намір ратифікувати протокол
UN
ECE про реєстрацію викидів і
обмін реєстрами (PRTRs)
відповідно до угоди "Аргус".

У результаті реєстр EPER буде
модернізований до повного всебіч

ного європейського реєстру PRTR,
європейська громада отримає
більше інформації, наприклад, про
те, як різні галузі переробляють
промислові відходи. 7 жовтня 2004
року Єврокомісія затвердила про

позицію про правила заснування
європейського реєстру PRTR. 

Докладно за адресою
http://www.tvlink.org/vnr.cfm?VidID=88.

Захист
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В ЄС

Єврокомісія та EEA визнані
кращими в інформуванні
громадськості про рівень
промислового забруднення
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Є
вропейський Парламент ух

валив нову Директиву щодо
палива для морських суден.
ЄС прийняв це важливе рі


шення для того, щоб зменшити за

бруднення навколишнього середо

вища діоксидом сірки (SO2) та
шкідливими викидами від морехід

них суден. SO2 — забруднювач,
який негативно впливає на водні й
рослинні екосистеми та завдає
шкоди людському здоров'ю. Шкід

ливі частки SO2 спричиняють сер

йозні захворювання дихальних
шляхів. Морські судна залишилися
найбільшим джерелом SO2 у Євро

союзі. Нинішня угода дозволить
скоротити викиди SO2 до 500 тис.
т. уже в 2006 р.

Спеціальний уповноважений
ЄК з охорони навколишнього сере

довища Ставрос Дімас зазначив:
"Ця угода свідчить, що політика ЄС
щодо необхідності екологічно чис

того мореплавства отримал а пози

тивний поштовх, наче вітер у вітри

ла. Нові вимоги суттєво зменшать
забруднення від суден у водах ЄС,

Є
вропейська Комісія вітає при

йняття Європарламентом ди

рективи стосовно екологічно

го дизайну електроприладів.

Ініціатива спрямована на покращен

ня екологічності виробів через сис

тематичний екологічний контроль
виробництва цих товарів, починаю

чи ще зі стадії проектування.

Узгоджені на всьому європейсь

кому просторі загальні правила еко

дизайну підтверджують, що роз

біжності в національних стандартах
не будуть перешкодою для торгівлі
всередині ЄС. Директива безпосе

редньо не впроваджує обов'язкові
вимоги для певних виробів, але
визначає умови й критерії для еко

логічно необхідних особливостей,
насамперед при використанні води
та електроенергії. Їх удосконалення,
швидке та ефективне впроваджен

ня сприятиме подовженню трива

лості життя європейців. Вироби, які

відповідатимуть цим вимогам, бу

дуть вигідні як виробникам, так і
споживачам, завдяки вільному пе

ресуванню товарів у межах ЄС, по

кращенню їх якості та захисту на

вколишнього середовища.

Що таке eкодизайн? 

Він передбачає дотримання су

ворих  екологічних норм ще на фа

зі проектування виробу, а це — най

кращий спосіб поліпшити загальну
екологічність продукту. Виробники
й споживачі виграють не тільки від
покращення якості товарів і стану
навколишнього середовища, але
також матимуть економічну вигоду
від заощадження, завдяки більш
раціональному використанню ре

сурсів. Полегшений доступ до
збільшеного єдиного ринку ЄС по

кращить змагальність у глобально

му масштабі, де екологічний аспект

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ МОРЕПЛАВСТВО

ЕКОДИЗАЙН ПРИЛАДІВ ПОКРАЩИТЬСЯ
стає дедалі важливішим.

Попередні дослідження, прове

дені Єврокомісією й групою інвесто

рів — промисловими, екологічними
структурами та неурядовими ор

ганізаціями споживачів, — визнача

ють найбільш рентабельні рішення.

Одним із прикладом роботи в
цьому напрямку, але далеко не єди

ним, могли б стати пральні машини.
Дослідження покажуть, яким чином
досягти високого рівня екологічно

сті роботи пральної машини на кож

ному з етапів, уникнувши негатив

них аспектів. Наприклад, викорис

тання певного миючого засобу не
повинне привести до збільшення
енерговитрат або водоспоживання.
З часом вимоги екодизайну будуть
поширюватися на весь спектр про

дукції, в даному разі — на всі пра

льні машини, представлені на ринку
ЄС, незважаючи на те, де вони були
спроектовані та вироблені. 

вони істотно покращать екологію,
особливо навколо великих порто

вих міст, на узбережжях, допомо

жуть зберегти екосистеми. Ми по

винні мислити глобально, щоб
зменшити забруднення від міжна

родного судноплавства, хоча 17
країн ЄС усе ще не ратифікували
Угоду по забрудненню повітря від
1997 року, прийняту Міжнародною
Морською Організацією (IMO)."

Сьогодні морське паливо міс

тить у середньому 2,7 % сірки. З 19
травня 2006 року вводяться обме

ження на вміст сірки до 1,5 % для
палив, що використовуються всіма
суднами у Балтійському морі, а з
осені 2007 року — також у Північ

ному морі та Ла Манші. З 1 січня
2010 року обов`язкова норма на
вміст сірки зменшується до 0,1 % у
паливі для суден на внутрішніх
рейсах і морських суден у портах
країн ЄС.

Це обмеження було прийнято
згідно торішнього рішення ЄС. Те

пер Парламент домовився про ще
суворіший перегляд цих норм у

2008 році. Нові обмеження мати

муть істотний позитивний вплив на
здоров'я людей. Вони зменшать
вірогідність захворювань на астму,
бронхіт та серцеві хвороби. Завдя

ки зменшенню впливу негативних
чинників буде збережено, як вва

жають, сукупно принаймні 2 000
років життя, які кожного року втра

чаються в країнах ЄС, зменшиться
кількість  смертельних випадків
(на 750) і госпіталізацій (на 300)
людей із захворюваннями дихаль

них шляхів. Нова норма також
зменшить спричинені дією діокси

ду сірки процеси окислювання, які
продовжують руйнувати ліси та
озера Європи. Детальна інфор

мація за адресою:

http://www.europa.eu.int/comm/envi�
ronment/air/transport.htm#3

Парламент ЄС 
прийняв Директиву 
про паливо для 
морехідних суден
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Є
врокомісія вимагає експертної
оцінки американського експорту,
щоб зупинити незаконний увіз на
територію ЄС генетично модифіко


ваних продуктів (ГМП).
У середині квітня країни
члени ЄС про


голосували за пропозицію Єврокомісії —
вжити надзвичайних заходів щодо імпорту
зі Сполучених Штатів Америки кормових
продуктів із зерна кукурудзи. Ці продукти
повинні підлягати обов'язковій сертифі

кації на наявність ГМП. Вважається, що са

ме ці імпортовані продукти найбільш ймо

вірно можуть бути генетично зміненими.

Спеціальний уповноважений ЄС з
охорони здоров'я та захисту споживачів
Маркос Кіпріану зазначив: "Це захід,
спрямований на підтримку законів ЄС, на
підвищення довіри споживачів. Треба га

рантувати, що несертифіковані генетич

но модифіковані продукти не імпорту


ються на територію ЄС. Імпорт продуктів,
виготовлених із зерна кукурудзи, які
пройшли сертифікацію й не містять ГМП,
буде продовжено, але разом із тим ми не
можемо дозволити й не дозволимо
з'явитися на ринку Європи ГМП, що не
пройшли суворих процедур перевірки".

Надзвичайний захід визначає, що
зернові корми із США можуть бути допу

щені на ринок ЄС тільки після того, як бу

де проведено аналіз в одній з акредито

ваних лабораторій.

Країни
члени ЄС контролюють ім

порт, що завозиться в країни ЄС, пере

шкоджаючи проникненню на ринок
будь
яких забруднених продуктів і, здій

снюючи вибірковий аналіз уже на ринку.
Імпортери продуктів із США несуть від

повідальність за чистоту продуктів і га

рантують, що вони не містять ГМП,
відповідно до харчових норм ЄС.

Зважаючи на інформацію, яка надхо

дить від американських експортерів і єв

ропейської харчової промисловості, про

довольчі продукти, що постачаються ни

ні, не забруднені й тому на даному етапі
надзвичайні заходи щодо них не засто

совуються. Однак захід, ухвалений у се

редині квітня, вимагає, щоб країни
члени
ЄС здійснювали перевірку продуктів, які
ввозяться чи вже присутні на ринку, на
предмет присутності ГМП і повідомляли
про результати. Комісія, в разі потреби,
вживатиме додаткових заходів.

Безвідповідальний експорт продуктів із
ГМП був уперше зареєстрований 22 берез

ня. Надзвичайні заходи проти ввезення до
ЄС генетично модифікованих продуктів
схвалені ЄК і незабаром набудуть чинності. 

Докладна інформація на сайті: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleases

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИМ ПРОДУКТАМ – НІ!

Н
априкінці квітня європейський ко

місар з охорони навколишнього
середовища Ставрос Дімас відві

дав щорічну сесію Комісії стабіль


ного розвитку ООН у Нью
Йорку. Він та

кож зустрівся у Вашингтоні з амери

канськими колегами та обгово

рив спільні заходи з протидії гло

бальним змінам клімату та спів

робітництво між ЄС і США.

На сесії у Нью
Йорку представ

ники країн світу домовилися про
конкретні заходи щодо покращення
загального доступу до чистої питної води
й санітарного контролю та обговорили
можливість надання нормальних житло

вих умов мешканцям міських нетрів. 

"Зміна клімату й стабільний розвиток
— наші головні пріоритети, — сказав ко

місар Дімас. — Вкрай важливо, щоб ми
йшли шляхом прогресу й забезпечили
всіх жителів планети нормальними умо

вами життя. Нинішня сесія — вирішаль

на подія, її підсумки продемонструють,
яким чином ми виконуємо програму "Цілі
розвитку тисячоліття".

Зміни клімату. Делегати ЄС зустрілися з
представниками уряду, сенаторами, служ

бовцями американського департаменту з
охорони навколишнього середовища, а

також із представниками неурядових ор

ганізацій. Вони доповіли про ключові
ініціативи для здійснення намічених цілей,
наприклад, "Ініціативу ЄС по воді". У ній ви

кладено новий підхід до рішення глобаль


них проблем водозабезпечення. Ще
одна ініціатива — "Водні потуж


ності ЄС" — стосується африкан

ських країн та країн карибського
й тихоокеанського басейнів, для

них виділяється 250 мільйонів.
ЄС — найбільший світовий донор

у питаннях водопостачання, Євросо

юз жертвує щорічно 1,4 млрд.

Самміт WSSD і програма "Цілі роз

витку тисячоліття" щодо постачання пит

ної води, санітарного контролю й бороть

би з міськими нетрями мають на меті:

— до 2015 року кількість людей, які
не мають доступу до чистої питної води,
зменшити вдвічі;

— до 2020 року досягнути істотного
поліпшення умов життя принаймні 100
мільйонів мешканців міських нетрів;

— передумова успіху — об'єднання
зусиль усіх країн для спільного керування
водними ресурсами й раціональним ви

користанням води. Докладно за адресою:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/c

limat/home_en.htm

КОМІСАР ДІМАС ВІДВІДАВ США, 
ДЕ ОБГОВОРИВ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Ï ðîâåäåíå ªâ-
ðîïåéñüêîþ

êîì³ñ³ºþ äîñë³ä-
æåííÿ ïðîãíîçóº
áóðõëèâå çá³ëüøåí-
íÿ âèêîðèñòàííÿ á³î-
ìåòð³¿ — â³äáèòê³â ïà-
ëüö³â, ñ³ò÷àòêè ðàéäóæíî¿ îáîëîí-
êè îêà òà ëèöåâî¿ ïîâåðõí³ — ó ùî-
äåííîìó æèòò³ ºâðîïåéö³â. 

Ç íàñòóïíîãî ðîêó Ñîþç ðîçïî÷-
íå çàïðîâàäæåííÿ "á³îìåòðè÷íèõ"
ïàñïîðò³â, ïðîòå äîñë³äíèêè ïðî-
ãíîçóþòü, ùî âæå çà 10 ðîê³â çâè÷-
íèìè ñòàíóòü òàê³ ôóòóðèñòè÷í³ ñè-
òóàö³¿ ÿê çàïóñê àâòî ï³ñëÿ ñêàíó-
âàííÿ íèì â³äáèòê³â ïàëüö³â âëàñ-
íèêà, "á³îìåòðè÷íèé" äîñòóï ó
øê³ëüíèé êàôåòåð³é, äèñêîòåêè òà
â ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ³äåíòè-
ô³êàö³ÿ ñâî¿õ âëàñíèê³â äèòÿ÷èìè
³ãðàøêàìè òîùî. 

Òîìó ªâðîêîì³ñ³ÿ çàêëèêàº ïî-
÷èíàòè ôîðìóâàòè á³îìåòðè÷íó ïî-
ë³òèêó âæå ñüîãîäí³, âðàõîâóþ÷è
âñ³ ñóïóòí³ ôàêòîðè: åêîíîì³÷íèé,
òåõíîëîã³÷íèé òà ñîö³àëüíèé. 

http://www.europa.eu.int/comm/press_roo
m/index_en.htm

ЄВРОКОМіСіЯ
ПРОГНОЗУє
БУРХЛИВИЙ
РОЗВИТОК
БіОМЕТРії
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Ï îëåãøèòè æèòòÿ á³çíåñìåíàì ïî-
êëèêàíèé íîâèé, çàïóùåíèé ªâ-

ðîêîì³ñ³ºþ ³íòåðíåò-ïîðòàë "Âàøà
ªâðîïà". 

Äå òðåáà ðåºñòðóâàòè êîìïàí³þ â
Í³ìå÷÷èí³; ÿê äåòàëüí³øå ä³çíàòèñÿ
ïðî ôîíäîâ³ ñõåìè ªÑ; ÿêîþ º ñèñòå-
ìà îïîäàòêóâàííÿ â Ñëîâà÷÷èí³ —
â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà áåçë³÷ ³íøèõ çàïè-
òàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïî÷àòêó é ðîç-
âèòêó á³çíåñó â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ,
ìîæíà çíàéòè íà íîâîìó ïîðòàë³. 

"Ö³ºþ ³í³ö³àòèâîþ êîì³ñ³ÿ ïîëåã-
øóº ðîáîòó ï³äïðèºìöÿì ³ çìåíøóº

òðàíñêîðäîíí³ ïåðåøêîäè", — çàÿâèâ
³ç íàãîäè éîãî çàïî÷àòêóâàííÿ â³öå-
ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿ Ãþíòåð Ôåð-
õîéãåí. "ß âïåâíåíèé, ùî öåé âåá-
ñàéò â³ä³ãðàâàòèìå âàæëèâó ðîëü ó
äîïîìîç³ á³çíåñìåíàì ³ ãðîìàäÿíàì
ñêîðèñòàòèñÿ ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ íà-
äàº ñï³ëüíèé ðèíîê ó ïðàöåâëàøòó-
âàíí³ òà çàïî÷àòêóâàíí³ á³çíåñó", —
çàçíà÷èâ òàêîæ êîì³ñàð ªÑ ³ç ïèòàíü
ñï³ëüíîãî ðèíêó ×àðë³ Ìàê-Ãð³â³. 

http://europa.eu.int/youreurope

âîñò³",
— çàÿâèâ â³-
öå-ïðåçèäåíò
ªâðîêîì³ñ³¿, êîì³ñàð ªÑ ³ç ïèòàíü ³íäó-
ñòð³¿ é ï³äïðèºìíèöòâà Ãþíòåð Ôåð-
õîéãåí. Â³í òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî ìîâà
æîäíèì ÷èíîì íå éäå ïðî âèðîáëåííÿ
ïðîòåêö³îí³ñòñüêî¿ ïîë³òèêè. Î÷³êóº-
òüñÿ, ùî ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ "CARS21"
íàäàñòü äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. 

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

ЄВРОПА ПОТРЕБУє
НАУКОВЦіВ
і ДОСЛіДНИКіВ

ª âðîïåéñüêèé ïàðëà-
ìåíò ñõâàëèâ ïðî-

åêò äèðåêòèâè ç ïðîöå-
äóðè äîïóñêó ãðîìàäÿí
êðà¿í, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè
ªÑ, äî ðîáîòè â íàó-
êîâèõ äîñë³äæåííÿõ
óñåðåäèí³ Ñîþçó. 

Ìåòîþ ï³äãîòîâ-
ëåíîãî ªâðîêîì³ñ³-
ºþ çàêîíîïðîåêòó º
çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³à-
ëüíèõ ïðàâèë â'¿çäó òà ïåðåáóâàííÿ â
ªÑ äîñë³äíèê³â òà íàóêîâö³â ³ç òðåò³õ
êðà¿í íà ïåð³îä ïîíàä òðè ì³ñÿö³. Çî-
êðåìà, éäåòüñÿ ïðî îñîáëèâèé ð³çíî-
âèä â³çè, ÿêà ïåðåäáà÷àº îòðèìàííÿ ¿¿
âîëîäàðåì ïîñâ³ä÷åííÿ íà ïðîæèâàí-
íÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî
ªÑ. Öÿ äèðåêòèâà º îäíèì ³ç çàõîä³â
ùîäî äîñÿãíåííÿ àìá³òíèõ ö³ëåé Ë³ñà-
áîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, â ðàìêàõ ÿêî¿
êðà¿íè-÷ëåíè çîáîâ'ÿçàëèñÿ ³íâåñòó-
âàòè 3% íàö³îíàëüíèõ ÂÂÏ ó íàóêó é
äîñë³äæåííÿ ³ çàëó÷èòè äî ö³º¿ ñôåðè
700 000 äîñë³äíèê³â. 

Ïîçèö³ÿ ªâðîïàðëàìåíòó º êîí-
ñóëüòàòèâíîþ, îñòàííº ñëîâî çàëè-
øàºòüñÿ çà Ðàäîþ ªÑ. Î÷³êóºòüñÿ, ùî
¿¿ ð³øåííÿ áóäå ïîçèòèâíèì. 

http://www.europarl.eu.int

¯¿ äîïîâ³äü òàêîæ ñâ³ä÷èòü, ùî ó
ñïðàâ³ ðîçâèòêó "³íòåðíåòèçàö³¿" íîâ³
êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ â³äñòàþòü â³ä "ñòà-
ðèõ" âñüîãî íà äâà ðîêè ³ äóæå øâèä-
êî ¿õ íàçäîãàíÿþòü. "Óðÿäîâ³ âåá-ïî-
ñëóãè ìîæóòü ïîëåãøèòè àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ôîðìàëüíîñò³, — çàçíà÷èëà
êîì³ñàð ªÑ ³ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà òà ìåä³à Â³â³àí Ðåä³íã. —
Çàîõî÷åííÿ á³çíåñó òà ãðîìàäÿí âèêî-
ðèñòîâóâàòè ¿õ ÿêîìîãà øèðøå òà
³íòåíñèâí³øå çá³ëüøèòü åôåê-
òèâí³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü òà êîíêó-
ðåíòí³ñòü óñ³º¿ åêîíîì³êè". Ë³äåðîì
³íòåðíåòèçàö³¿ êîìóíàëüíèõ òà äåð-
æàâíèõ ³íñòèòóö³é º íà ñüîãîäí³ â ªÑ
Øâåö³ÿ, íà äðóãîìó ì³ñö³ — Àâñòð³ÿ. 

http://www.europa.eu.int/comm/press_room/in
dex_en.htm

² íòåðíåò-êîðïîðàö³ÿ ç ïðèñâîºííÿ
³ìåí òà ÷èñåë îñòàòî÷íî ñõâàëèëà

ðîçøèðåííÿ .eu, îòîæ íåçàáàðîì ºâðî-
ïåéñüê³ êîìïàí³¿ òà ô³çè÷í³ îñîáè çìî-
æóòü êîðèñòóâàòèñÿ öèì äîìåííèì
³ì'ÿì. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ðåºñòðàö³éíèé
ïåð³îä ðîçïî÷íåòüñÿ âæå öüîãî ðîêó, à
çàïóùåíî ðîçøèðåííÿ ìîæå áóòè íà
ïî÷àòêó íàñòóïíîãî. Òàêèì ÷èíîì ìàº
âò³ëèòèñÿ â æèòòÿ ³äåÿ, ÿêà âïåðøå âè-
íèêëà ùå 1997 ðîêó. ªâðîïåéñüêà
êîì³ñ³ÿ ïåðåêîíàíà, ùî ïîÿâà "àñîö³éî-
âàíîãî" ç ªÑ íîâîãî äîìåíó ñïðèÿòèìå
ðîçâèòêó â ªâðîï³ åëåêòðîííî¿ êî-
ìåðö³¿. Ïåðåä ñàìèì äîìåííèé ³ì'ÿì
.eu ñòî¿òü, îäíàê, íåïðîñòå çàâäàííÿ
êîíêóðåíö³¿ ç óæå äîáðå â³äîìèìè
ñóô³êñàìè — íàïðèêëàä, òàêèì ÿê .ñîì,
ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü áëèçüêî 30 ìëí.
âåá-ñàéò³â â óñüîìó ñâ³ò³.

www.euobserver.com

Ð îçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó çàñíîâàíà ó
ñ³÷í³ ãðóïà âèñîêîãî ð³âíÿ "CARS-

21", ìåòîþ ÿêî¿ º âèðîáëåííÿ ðåêî-
ìåíäàö³é ùîäî ï³äâèùåííÿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ ºâðîïåéñüêèõ àâòîìî-
á³ë³â. Ãðóïà ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâ-
íèê³â ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿, óðÿä³â
êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, äåïóòàò³â ªâðîïàðëà-
ìåíòó, êåð³âíèê³â àâòî³íäóñòð³¿, ïðåä-
ñòàâíèê³â ïðîôñï³ëîê ³ íåóðÿäîâèõ îð-
ãàí³çàö³é. "Ìè ïðîàíàë³çóºìî ÷èííå
çàêîíîäàâñòâî íà ïðåäìåò òîãî, ÷è ñë³ä
éîãî ñïðîñòèòè, ïåðåãëÿíóòè, çðîáèòè
åôåêòèâí³øèì ³ç òî÷êè çîðó êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàøî¿ ïðîìèñëî-

"ВАША ЄВРОПА" — ДО ПОСЛУГ
єВРОПЕЙСЬКОГО БіЗНЕСУ

ДОМЕН .EU
ГОТУєТЬСЯ
ПіДКОРИТИ
ІНТЕРНЕТ

Ï îíàä 90% êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâ-
íèõ óñòàíîâ ó êðà¿íàõ ªÑ ìàþòü

ñüîãîäí³ ñâî¿ ³íòåðíåò-ïðåäñòàâíèöòâà,
48% ãîëîâíèõ òàêèõ ³íñòèòóö³é º
ïîâí³ñòþ ³íòåðàêòèâíèìè — ö³ äàí³ îï-
ðèëþäíèëà ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ. 

В ЄС МАЙЖЕ ВСЕ «іНТЕРНЕТИЗОВАНО»

ЄВРОПЕЙСЬКі
МАШИНИ ЙДУТЬ
У НАСТУП
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У
брифінгу взяли учать представники
Міністерства аграрної політики Ук

раїни та Харківської облдержадміні


страції, керівники проекту, спеціалісти,
задіяні в роботі пілотного проекту, а та

кож експерти з інших державних органів
та організацій України.

На брифінгу була висвітлена та обго

ворена низка питань щодо особливості
реалізації пілотного проекту в Харківсь

кій області, зокрема:

питання відповідальності виробника
за якість товару та безпеку харчових
продуктів у контексті входження Ук


раїни до Світової організації торгівлі;
недоліки в сфері забезпечення без

пеки продуктів харчування на Україні;
відповідність харчових продуктів на

ціональним та міжнародним стандар

там безпеки;
особливості функціонування харчо

вої промисловості після вступу до
СОТ, тощо.
Пілотний проект є частиною виконан


ня головних цілей проекту СОТ
СФС, ос

новні завдання якого полягають у підви

щенні рівня обізнаності виробника щодо
питань відповідальності за якість товару

і безпеку харчових продуктів, а також оз

найомлення з міжнародними стандарта

ми та рекомендаціями стосовно здоров'я
людини, тварин і рослин.

Свої цілі та завдання пілотний проект
почав втілювати на трьох підприємствах
Харківської області: ВАТ "Вовчанський
м'ясокомбінат", ВАТ "Великобурлукський
сироробний завод" та ЗАТ "Куп'янський
молочноконсервний комбінат", де здій

снюється аналіз виробництва та вияв

лення недоліків у сфері забезпечення
безпеки харчових продуктів, впровад

жується розробка та практичне застосу

вання системи ХАССП (Аналіз ризиків і
контролю критичних точок), а також про

водиться навчання спеціалістів із питань
якості та безпеки продуктів харчування у
світлі вступу України до СОТ. 

За детальною інформацією звер�
тайтеся до офісу проекту за тел.:

(044) 428�06�30, або пишіть: 
E�mail project@sps�info.org.ua  

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ — 
ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
Наприкінці квітня в Харкові був проведений
брифінг "Вирішення проблеми якості продукції —
як шлях виходу України на зовнішні ринки".
Він проходив у рамках  Проекту ЄС "Створення
механізму сертифікації та контролю стандартів
сільськогосподарської продукції відповідно до
вимог СОТ;СФС".

С
хема впровадження Проекту була
розроблена Програмою технічної до

помоги Європейського Союзу з ме


тою підвищення доходів приватних фер

мерів, малих та середніх підприємств ви

робників сільськогосподарської про

дукції, покращання соціального та еко

номічного добробуту сільського населен

ня, сприяння приватизаційним процесам
у сільському господарстві, раціоналізації
маркетингових каналів та забезпечення
балансу інтересів учасників ринку.

Проект реалізується консорціумом на
чолі з компанією "Сканагрі" (Швеція).
Впровадження його розпочалося в бе

резні 2005 року. Мета проекту: 

сприяння виявленню недоліків у на

данні логістичних послуг малими та
середніми підприємствами сільсько

господарського сектора; 
допомога в розробці стратегій, спря


мованих на покращання ситуації;
сприяння впровадженню цих стра

тегій та створенню прозорих структур
для оптового продажу продукції,
особливо для приватних фермерів та
малих та середніх підприємств; 
надання консультацій з питань аграр

ної політики, в тому числі, рекомен

дацій щодо змін законодавчих та ре

гулятивних документів.
Впровадження проекту "Покращання

систем логістики та маркетингу для МСП
у сільському господарстві" розраховано
на два роки. Він складається з 5 компо

нентів, і реалізовуватиметься в (принай

мні) двох пілотних областях. Очікується,
що в процесі впровадження Проекту бу

де досягнуто таких результатів:

організовано систему постачання сві

жих фруктів та овочів;
організовано закупівельну групу;

започатковано маркетингові структу

ри, орієнтовані на фермерів;
відкрито пілотний оптовий ринок ху

доби;
вроведено тренінги з питань логісти

ки та управління системами поста

чання;
міністерству аграрної політики Ук

раїни надано консультації з питань аг

рарної політики;
рекомендовано поширення нових
кредитних схем;
проведено тренінги з питань бізнес
планування та подання заявок на от

римання кредиту. 
Для забезпечення реалізації проекту

буде використовуватися широка мережа
українських консультантів та компаній, що
тісно співпрацюють з експертами ЄС. В
рамках проекту будуть проведені безкош

товні тренінги для учасників цільових груп,
а також запропоновано широкий спектр на

вчальних можливостей в тому числі стажу

вання та навчальні поїздки для учасників. 

Докладніше на сайті: 
www.agrilogistics.com.ua. 

ПРОЕКТ ЄС «ПОКРАЩАННЯ СИСТЕМ ЛОГІСТИКИ
ТА МАРКЕТИНГУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»
Міністерство аграрної політики України
та Делегація Європейської Комісії в Україні
започаткували Проект "Покращання систем
логістики та маркетингу для малих та середніх
підприємств (МСП) у сільському господарстві". 
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Києві пройшла конференція за учас

тю міжнародних експертів, яка була
присвячена питанню боротьби з ту


беркульозом. На конференції були підве

дені підсумки проекту "Профілактика та
боротьба з туберкульозом у місті Києві,
Україна", що фінансується ЄС. Цей про

ект успішно впроваджувався протягом
двох з половиною років. У рамках проек

ту була розроблена нова стратегія бо

ротьби з туберкульозом, були проведені
тренінги та дослідження, інформаційна
кампанія була розроблена та впровадже

на, а також було проведено закупівлю
лабораторного устаткування, лаборатор

них матеріалів, комп'ютерів та мікроав

тобуса. Загальний бюджет проекту скла

дав 2,000,000.00 (два мільйони Євро).

За часів незалежності кожного року
кількість виявлених нових випадків ту


беркульозу більш ніж подвоюється. Хоча
туберкульоз і виліковується, кількість
людей, які померли від цієї хвороби, ду

же збільшується. Ця ситуація потребує
нового підходу.

За новою стратегією діяльність по бо

ротьбі з цією хворобою децентралізова

на. Поліклініки відіграють важливу роль у
виявленні та лікуванні випадків захворю

вання на туберкульоз. Якщо туберкульоз
було виявлено, то це більше не означає,
що пацієнт повинен провести у лікарні
цілий рік. У Києві ТБ пацієнти отримують
більшу частину лікування у поліклініках
та медико
соціальних центрах Червоного
Хреста. Діагностика та лікування туберку

льозу проводиться безкоштовно. Проти

туберкульозні препарати доступні у до

статній кількості для усіх ТБ пацієнтів.
Громадськість повинна знати: Якщо ка


шель триває протягом 2
3 тижнів, негай

но треба звернутися у поліклініку

Перші позитивні результати нової
стратегії вже очевидні. З 2003 року по
2004 рік кількість виявлених у Києві ТБ
пацієнтів збільшилася на 34%, але за цей
самий час кількість померлих від цієї
хвороби зменшилась на 24%. Протягом
перших 1—2 років очікується подальше
збільшення кількості ТБ хворих, тому що
вдосконалено систему їх виявлення.
Потім ми сподіваємося на зниження
рівня захворюваності, як це спостеріга

лося у країнах Центральної Європи.

Докладніше: www.delukr.cec.eu.int

Б
удівництво Центру спільно фінансу

вали Європейська Комісія (ЄК) за
програмою TACIS "Зміцнення систе


ми притулку в Україні", Уряд Італійської
Республіки та Управління Верховного
комісара з питань біженців (УВКБ ООН).
УВКБ ООН та ЄК закупили меблі, автомо

білі та офісне обладнання для зміцнення
спроможності Управління міграційної
служби Закарпатської області.

Головна мета Центру полягає у спри

янні проведенню процедури визначення
статусу біженця як для міграційних ор

ганів України, так і для людей, які спо

діваються отримати притулок на її тери

торії. Щорічно близько 1200—1400 осіб
звертаються за статусом біженця в Ук

раїні, і близько однієї третини від загаль

ної кількості таких заяв подається на За


карпатті. Під час визначення статусу
біженця у новому Центрі службовцям
регіональної міграційної служби допома

гатимуть юристи неурядової організації 

партнера УВКБ ООН на Закарпатті —
Фонду охорони здоров'я та навколишнь

ого середовища "Регіон Карпат" (NEEKA).

Іншим важливим завданням Центру є
надання допомоги шукачам притулку в
Україні протягом процедури визначення
статусу біженця. Соціальні працівники
Фонду NEEKA надаватимуть безкоштов

ну соціальну та матеріальну допомогу в

Центрі для найбільш вразливих груп лю

дей, що звертаються по притулок, таких
як багатодітні жінки, неповнолітні діти
без супроводу дорослих та літні люди.

Для отримання додаткової
інформації відвідайте www.unhcr.org.ua 

чи звертайтеся 
до Дмитра Журавльова в

Представництві УВКБ ООН у Києві
за телефоном (044) 288 97 10
або електронною поштою

zhuravli@unhcr.ch.

ПРОЕКТ ЄС: «ПРОФІЛАКТИКА ТА БОРОТЬБА
З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У МІСТІ КИЄВІ»
Результати проекту, що фінансувався
Європейським Союзом, були представлені
на заключній конференції проекту

НА ЗАКАРПАТТІ  ВІДКРИТО НОВИЙ ЦЕНТР З
ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ

Новий Центр з процедури визначення статусу
біженця для новоприбулих в Україну шукачів
притулку був відкритий у місті Мукачевому
Закарпатської області. 
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Звідки походить День Європи? 
Що святкується у цей день? 
Більше ніж 50 років тому на попелищі

двох світових воєн було закладено підва

лини Європейського Союзу. Саме 9 трав

ня 1950 року в Парижі, в атмосфері за

грози початку третьої світової війни, що
поглинула всю Європу, Міністр закор

донних справ Франції Роберт Шуман ви

ступив перед міжнародною пресою з
декларацією, у якій він закликав Фран

цію, Німеччину та інші європейські кра

їни об'єднати їхні вугільну та сталеливар

ну промисловості для створення "міцно

го фундаменту Європейської федерації".

Його пропозиція включала заснування
наднаціонального європейського органу,
який би здійснював управління видобут

ком вугілля та виробництвом сталі, адже
саме ці галузі на той час були основою
військової влади. Країни, які він закликав
до об'єднання, майже зруйнували одна
одну у жорстокому конфлікті, який зали

шив по собі глибоке почуття фізичного та
морального спустошення. Промова Ро


берта Шумана стала першим кроком на
довгому шляху до об'єднаної Європи. Сьо

годні Європа спирається на принципи ми

ру, солідарності, демократії та верховенст

ва права. День Європи — це символ запо

чаткування нової успішної моделі мирної
співпраці між державами, що ґрунтується
на спільних цінностях та інтересах.

Оскільки все почалося саме того дня,
то на Міланському самміті ЄС у 1985 році
лідери країн ЄС погодилися щорічно від

значати День Європи 9 травня.

Сьогодні День Європи вважається
символом миру та об'єднаності. Це той
день, коли всі європейці віддають шану
їхнім спільним цінностям. День Європи,
так само як і єдина європейська валюта
(євро), прапор і гімн, є символом ЄС як
політичної єдності. Але День Європи це

також і хороша нагода відпочити під час
святкових заходів і фестивалів, які на

ближають Європу до її громадян, а наро

ди різних держав — один до одного. 

І зовсім невипадково, що у Києві ми
святкуватимемо День Європи на тій са

мій головній вулиці та на тому самому
Майдані Незалежності, де всього кілька
місяців тому, не зважаючи на зимовий
холод, зібралися мужні люди України,
вимагаючи демократії, тобто тих самих
цінностей, які відзначаються під час Дня
Європи. Мільйони європейців, затаму

вавши подих, спостерігали за цими поді

ями. Тоді Україна вписала свою сторінку
у світову історію і стала справжнім чле

ном великої європейської родини.

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

ЛАСКАВО ПРОСИМО 
НА ДЕНЬ ЄВРОПИ 

З того часу як День
Європи вперше
відзначався у Києві у
2003 році, цю традицію
перейняли й інші міста
України. Цього року на
українців чекає
найбільше святкування
Дня Європи в усьому
світі! 
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В
перше увазі відвідувачів запро

понують павільйон громадсь

ких дебатів. Досвід минулих
заходів показав, що громадяни

України та ЄС потребують глибшого
діалогу та обміну ідеями. Представ

ництво Європейської комісії в Україні
запросить бізнесменів, політиків та
експертів із інших сфер відповісти на
всі запитання, які виникнуть у
відвідувачів Європейського містечка.

В межах Європейського містечка буде
розташовано малу сцену.

Тент Представництва 
Європейської Комісії

Під час роботи Європейського містеч

ка в павільоні Представництва Європейсь

кої Комісії можна отримати інформацію
про ЄС, його минуле, сьогодення і май

бутнє. Корисним буде дізнатися, що ЄС
робить в Україні, які є його програми до

помоги нашій країні. В інформаційній ча

стині на відвідувачів чекають різноманітні
матеріали та брошури мовами країн

членів ЄС, карти, плакати, буклети та
листівки. У розважальній частині бажаючі
отримати призи від Європейського Сою

зу, а це зокрема футболки, кепки, ручки,
гаманці и т. ін. з логотипом ЄС, зможуть
взяти участь у конкурсах та вікторинах на
знання історії, сучасного життя Євросою

зу та його членів. Це є шанс відпочити, по

повнити свої знання, продемонструвати
ерудицію та отримати у винагороду приз. 

Австрія

Завітайте до затишного віденського
кафе та насолодіться шармом австрійсь

кої культури! Неспішно попиваючи
справжню віденську каву, отримайте за

доволення від вальсу віртуозних танцю

ристів під музику австрійських класиків.
У музичній програмі візьмуть участь Ор

кестр Національної Опери України (дири


ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТЕЧКО

в Києві
Європейське містечко — це особлива частина
святкування Дня Європи. Третій рік поспіль всі
посольства європейських країн оформлюють свої
павільйони на Хрещатику та спілкуються з
українцями, які прийшли на головну вулицю. Вони
представляють свою культуру, показуючи
європейську єдність у всій її різноманітності. 

15:45 — 16:05 Îëüãà Êðþêîâà, Êàð³íà Ïëàé
16:05 — 16:40 Íàðîäíî-åòíîãðàô³÷íèé àíñàìáëü "Àíà Ïóïåäàí" (Ana

Pupedan) (Ñëîâåí³ÿ)
16:50 — 17:40 Àí³ Ëîðàê 
17:40 — 17:45 Âèñòóï ó÷í³â Øêîëè õîðåîãðàô³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ Âàäèìà

Ïèñàðºâà (Äîíåöüê, Óêðà¿íà)
17:45 — 18:00 Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé íàðîäíèé õîð ³ì. Â³ðüîâêè
18:00 — 18:30 Îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Äíÿ ªâðîïè

ïðåäñòàâíèêàìè Óðÿäó Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
Ñâÿòêîâå çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà.
Â³äåîçâåðíåííÿ ïðåçèäåíòà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Æóçå Ìàíóåëü Áàððîçó
Íàö³îíàëüíèé Àêàäåì³÷íèé Íàðîäíèé Õîð ³ì. Â³ðüîâêè âèêîíàº ã³ìíè
Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
18:30 — 19:05 Àííà Ê (×åõ³ÿ)
19:05 — 19:45 Òàðàñ ×óáàé òà Ïëà÷ ªðåì³¿ (Óêðà¿íà) 
19:45 — 20:45 Ãóðò "Ð³ìîí" (Í³ìå÷÷èíà) 
20:45 — 21:45 Ãóðò "ÂÂ" (Óêðà¿íà) 
21:45 Îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ Äíÿ ªâðîïè

ПРОГРАМА ВИСТУПіВ НА ВЕЛИКіЙ
СЦЕНі (МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТі)

На святкуванні Дня Європи&2004 у Киеві
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гент Герман Макаренко) та Київський те

атр танцю (художній керівник Олег Кась

янов). Тут Ви також зможете відчути по

дих "Євробачення", адже представник Ав

стрії на цьогорічному конкурсі, гурт "Гло

бал Крюнер", виступатиме на малій сцені!

Іспанія 

Ласкаво просимо до іспанського па

вільйону скуштувати справжню іспанську
паелью, національне блюдо Каталонії —
пригощає ресторан "La Paella"! Ваш слух
ніжитимуть солодкі звуки іспанської гіта

ри. Юні відвідувачі зможуть узяти участь
у конкурсі малюнків, присвяченому 400

річчю з дня народження Дона Кіхота!

Бельгія

У бельгійському павільйоні на Вас че

кає різноманіття сортів справжнього
бельгійського пива. Приязні співробітники
Посольства дадуть відповідь на всі ваші за

питання та поділяться інформацією щодо
туризму, бізнесу, промисловості, транс

порту, освіти, мистецтва, фольклору та на

родних виробів Бельгії. Також  на Вас чека

тиме привітне кафе під відкритим небом. 

Фінляндія

Дізнайтеся більше про літературу
Фінляндії, перекладену українською мо

вою, та познайомтеся зі справжніми
мумі
тролями! Після довгої зимової
сплячки сімейство мумі
тролів відправи

лося у захоплюючу весняну подорож для
зустрічі з українськими дітьми. Ви мати

мете нагоду побачити театральний виступ
за їх участю та виграти книжку про мумі

тролів у конкурсі. Батьки зможуть прид

бати книги українських видавництв
"Кальварія", "Літопис" і "Старий Лев" для
себе та своїх дітей, а також отримати за

гальну інформацію про Фінляндію та по

вчити фінську у Школі європейських мов.

Латвія

Перегляньте відеофільм про істо

ричні місця, архітектуру, мистецтво та
промисловість Латвії, а потім перевірте
свої знання про цю прекрасну при


сатирично
розважальною лірикою, ви

довищністю, гармонійністю та вмілим
поєднанням кількох музичних жанрів!

Болгарія

Дізнайтеся усе, що Вам потрібно, про
Болгарію та придбайте собі болгарську
косметику!

Ірландія

Запрошуємо усіх відвідувачів до ірлан

дського павільйону! Традиційну ірландсь

ку музику виконуватиме відомий Вам з
минулого Дня Європи "ГуртЙоГурт". Гурт
було створено у 2000 році. Їхній перший
виступ відбувся в ірландському ресторані
"O'Brien's". Перший альбом гурту під на

звою "Ми маємо все навкруги" вийшов у
березні 2001 року. Гурт виступав на бага

тьох музичних фестивалях та випустив ще
два альбоми: "ЙоГурт — ірландські верш

ки" та "Йди за мною". Наші друзі з "Kyiv
Duty Free" запропонують Вам ірландське
пиво "Guinness" та запашну ірландську ка

ву, кошти з продажу яких підуть на добро

чинність. Тут Ви зможете отримати багато
інформації про Смарагдовий острів!

Естонія

В естонському павільйоні Вам запро

понують яскраві брошури та буклети про
Естонію, її економіку, культуру та можли

вості відпочинку. 

Греція 

Чи знаєте Ви, яка на смак справжня
грецька їжа? Тож приходьте до грецько

го павільйону і дізнайся! Тут можна по

слухати живу грецьку музику, смакуючи
грецькі національні страви, а також

балтійську країну! А на згадку про неї Ви
зможете придбати вироби з кераміки та
чудову косметичну продукцію.

Угорщина

Угорський павільйон запрошує всіх
відвідувачів на традиційні угорські пиро

ги! Співробітники Посольства поділяться
з Вами інформацією про можливості
відпочинку, культурне та наукове життя в
Угорщині. На святі буде представлене
угорське місто Мішкольц: дивіться вис

туп його фольклорного ансамблю "Сін

вавольді" на малій сцені.

Туреччина 

Вас вітає і ласкаво запрошує до сво

го павільйону Туреччина! Відвідайте на

шу виставку сучасності та подивіться ви

ступ фольклорного танцювального ан

самблю молодих виконавців. Приходьте
потанцювати з нашим ді
джеєм: на Вас
чекає багато сюрпризів!

Німеччина

Дізнайтеся більше про Німеччину від
співробітників Посольства та Гьоте
Інсти

туту, німецького фонду академічних
обмінів. На вас чекає різноманітна інфор

мація про німецьку культуру та можли

вості навчання в Німеччині. Проявіть себе
у футбольній битві та отримайте приз!
Знаменитий гурман Ерік почастує Вас
своїми особливими стравами та напоями.

Швеція 

Ласкаво просимо до Швеції! Дайте
правильні відповіді на наші нескладні за

питання про країну та отримайте хорошу
книгу про Швецію. Короткі вікторини
проводяться щогодини. Запрошуємо Вас
також до діалогу про Швецію — задайте
Ваше запитання, а ми неодмінно на ньо

го відповімо. А ще на Вас чекають Інтер

нет
гіди, які підкажуть Вам, де можна
знайти більше інформації про Швецію у
Глобальній мережі.

Словенія

Завітайте до павільйону Словенії та
покуштуйте національні словенські стра

ви! Тут на Вас чекає багато маленьких
подарунків та інформація про словенсь

ку природу і економіку. А на малій сцені
можна буде послухати виступ народного
етнографічного ансамблю "Ана Пупедан",
відомого своїм неповторним звучанням,
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дізнатися все про найпривітніші турис

тичні куточки в Європі!

Чехія

Дізнайся більше про нову країну ЄС,
яку представить суперзірка Ана К на ве

ликій сцені! Співробітники Посольства
Чехії з радістю нададуть вам інформацію
про історію, культуру та туризм у Чехії.

Нідерланди

Атмосфера справжнього свята чекає
на Вас у голландському павільйоні —
повітряні кульки, прапорці, інформація
про академічні стипендії та ще багато
ба

гато інших сюрпризів! Тут Ви зможете по

ласувати справжнім голландським пивом!

Італія

Заходьте та скуштуйте справжні ви

твори мистецтва італійської кухні! А ра

зом з тим дізнайтеся про студентські
програми обміну з італійськими універ

ситетами та туризм в Італії.

Об'єднане Королівство

Досліджуйте Об'єднане Королівство
інтерактивно: вікторини про Британію і
британську науку та фотовиставка "Об

рази науки" чекають на вас! Перевірте
свої фото
навички з британським профі,
які поділиться своїми секретами сучасної
фотографії. До цікавої розмови Вас за

прошують співробітники Посольства та
Британської ради.

Словаччина 

Приходьте до павільйону Словаччини
та відкрийте для себе мальовничу красу

словацьких краєвидів. Не пропустіть наго

ди перевірити свої знання у вікторині про
цього західного сусіда України. Дізнайте

ся все, що Вас цікавить про Словаччину!

Франція

Любите співати? А як щодо популяр

них французьких пісень Едіт Піаф чи Пат

рісії Каас? Приходьте до французького
павільйону взяти участь в конкурсі співу
"Караоке"! Представники Посольства
Франції та Французького культурного цен

тру розкажуть Вам усе про туризм, стажу

вання, стипендії та інші освітні можливості
у Франції! Ви матимете нагоду попробува

ти запашний французький лікер "Рікар" та
інші принади вишуканої французької кухні,
включаючи чудовий сир від "Президента".

Португалія

Перегляньте відеофільми про Порту

галію та переконайтесь у неповторності
краси її мальовничих берегів і затишних
селищ, над якими лине неповторна пор

тугальська музика! Співробітники По

сольства нададуть Вам поради щодо ту

ризму в Португалії та дадуть відповідь на
всі запитання про країну!

Польща

Хочете знайти варшавську музу для Ва

шого наступного мистецького полотна? Чи

проїхатися на байдарках по Бугу? Чи зго

раєте від бажання дізнатися, коли все ж та

ки вийде на екран новий фільм Єжи Гоф

мана про Україну? Тоді уважно пильнуйте і
не пропустіть наш польський павільйон.

Литва

Дайте відповіді на запитання міні

вікторини та отримайте латвійський су

венір! Якщо ж Вам кортить відвідати цю
чарівну балтійську країну, то Ви саме
там, де потрібно, щоб отримати інфор

мацію про туристичні поїздки до Вільню

са та інших міст Латвії!

Румунія

Якщо Ви чуєте мотиви румунської на

родної музики, але Ваші очі прагнути

муть бачити людей та місцевість, де ці
таємничі звуки народжуються, румунсь

кий павільйон — це те місце, де Ви мо

жете почати планувати свою поїздку до
південного сусіда!

Павільйон публічних дебатів

Ви маєте що сказати про українсько

європейські відносини? Ви хочете почу

ти про перспективи участі України в
енергетичній системі ЄС або ж Ви ба

жаєте послухати думки відомих ук

раїнських і європейських експертів? Тоді
візьміть участь у наших дебатах! Серед
запрошених гостей павільйону — відомі
українські політики та діячі культури, а
також експерти та дипломати з країн ЄС.
Павільйон відкривається о 12 годині, а
дебати триватимуть близько 4,5 годин.
Широке різноманіття тем, починаючи з
культури, освіти та економічних відносин
між Україною та ЄС і закінчуючи Євро

пейською конституцією та її значенням
для України!

Національними європейськими страва�
ми пригощають: 

Ресторан "La Paella" (іспанські страви) 
Ресторан "Gourmet" (турецькі страви)
Ресторан "Goya" (ірландське пиво)
Ресторан "San Remo" (італійські страви)
Ресторан "Eric's Bierstube" (німецьке
пиво)
Ресторан "Еней" (українська кухня)
Ресторан "Барабан" (голландське пиво)

Більше інформації про Європейське
Містечко знайдете на офіційній

сторінці Днів Європи 2005  —
www.delukr.cec.eu.int.

«МОЛОДЬ ЗА СПОРТ, СПОРТ ЗАДЛЯ
МИРНОї ЄВРОПИ» ПіД чАС ДНЯ ЄВРОПИ

14 òðàâíÿ ç 14.00 äî 18.00 ó ïàðêó ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (íàâïðîòè Óí³âåð-
ñèòåòó) Àñîö³àö³ÿ êåð³âíèê³â øê³ë ì. Êèºâà ïðîâîäèòü ìàñîâå ñïîð-

òèâíî-îñâ³òíº ñâÿòî "Ìîëîäü çà ñïîðò, ñïîðò çàäëÿ ìèðíî¿ ªâðîïè", â ÿêî-
ìó â³çüìóòü ó÷àñòü êîìàíäè ç 25 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. 

Î 14.00 ðîçïî÷íåòüñÿ óðî÷èñòèé ì³òèíã, à î 14.30 ñòàðòóº ïðîá³ã ìèðó,
ïðèñâÿ÷åíèé 60-ð³÷÷þ âèçâîëåííÿ ªâðîïè â³ä ôàøèñòñüêî¿ íàâàëè òà
ñâÿòêóâàííþ Äíÿ ªâðîïè ó Êèºâ³. ¯

Ç 15.00 äî 17.30 íà øêîëÿð³â-ó÷àñíèê³â, ìîëîäü ³ âñ³õ ãîñòåé ñâÿòà ÷å-
êàþòü ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüí³ çàõîäè, çîêðåìà, âåñåë³ ñòàðòè, â³êòîðèíè òà
êîíêóðñè "Íàñê³ëüêè ìè çíàºìî ªâðîïó" ³ áàãàòî ³íøîãî. Ó÷àñíèêè îòðè-
ìàþòü íå ëèøå çàäîâîëåííÿ, àëå é ïðèçè, ñóâåí³ðè òà ³íôîðìàö³þ.

Çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ çà ï³äòðèìêè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè ó ì. Êèºâ³,
ªâðîïåéñüêî¿ Ïðîãðàìè Ì³æíàðîäíîãî Ôîíäó "Â³äðîäæåííÿ" òà Ïðåäñòàâ-
íèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³.

На святкуванні Дня
Європи&2004 у Киеві
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покажуть свої здобутки після участі у та

борах та семінарах із проблем ЄС.

Представники посольств Австрії,
Бельгії, Греції, Німеччини, Словаччини,
Угорщини, Фінляндії та Чехії відповідати

муть на всі Ваші запитання щодо переваг
членства країни у Європейському Союзі.
До вашої уваги пропонується література
про стан політики, економіки, культурні
заходи та про найцікавіші куточки Італії,
Естонії, Франції та Туреччини.

Громадське товариство „Україна —
ФРН” презентуватиме спільні проекти з
братнім містом Бохум, що у Німеччині.

Британська Рада у цікавій формі на

даватиме корисну інформацію про Анг�
лію, Уельс, Шотландію та Північну Ірлан�
дію. Ви почуєте нові ритми сучасної бри

танської музики, матимете нагоду вигра

ти призи у конкурсах.

Родзинкою Європейського містечка
стане Австрія. Почастуйте філіжанкою
кави у Віденському кафе під звуки живої
австрійської музики!

Вас закрутять у веселому вихорі гре

цькі танці та здолають смачні запахи тра

диційної кухні Еллади!

22 травня, неділя (Площа Леніна)
14:00 — 18:00 Європейський

інформаційний ярмарок
15:00 — 16:00 Донбаський

симфонічний оркестр
(диригент Курт Шмід)

16:00 — 18:00 Виступ провідних
артистів Донецька та області

18:00 — 18:30 Офіційна церемонія
відкриття Дня Європи
представниками Уряду України
та Європейського Союзу

18:30 — 22:00 Концерт 
22:00 Офіційна церемонія закриття

Дня Європи
Ласкаво просимо у подорож по Євро


пейському містечку Донецька!
Розпочніть свою подорож із павільйону

Представництва Європейської Комісії в Ук�
раїні, там Ви матимете нагоду поринути в
історію виникнення Європейського Союзу.

Широке різноманіття проектів, підтри

маних Європейським Союзом, чекає на
Вас у павільйоні №2. Молодь відкриє ши

рокі освітні можливості, ознайомившись
із проектом „Дистанційне навчання”.

Громадські організації у своєму павіль

йоні презентуватимуть інформацію про
План дій Україна
ЄС, Національну стра

тегію України щодо Євроінтеграції. Ви по

бачите Євросоюз очима дітей — школярі

А тепер завітайте до павільйону Євро�
клубів та перевірте свої знання у конкур

сах та вікторинах із цікавими призами.
Новостворені Євроклуби зі шкіл області
розкажуть своє бачення наслідків роз

ширення ЄС та представлять види своєї
діяльності. Обов’язково скористайтесь
нагодою висловити свою думку у соці

альному опитуванні.

Неодмінно відвідайте школу Європей�
ських мов.

Захоплюючі європейської подорожі!
Відчуй, настільки близька Європа!

Партнери:
Громадська організація „Донецький
аграрний розвиток”
Громадська організація „Донецький
інститут ринку та соціальної
політики”
Громадська організація „Центр
дослідження європейської єдності”
Донецька обласна молодіжна
організація „Євроклуб”
Донецьке громадське товариство
„Україна
 ФРН”
Французький центр
Центр британської Ради в Донецьку  

ДЕНЬ ЄВРОПИ У ДОНЕЦЬКУ

19 травня, четвер (Театральна площа)
14:00 — 18:00 Європейський

інформаційний ярмарок
18:00 — 18:30 Офіційна церемонія

відкриття Дня Європи
представниками Уряду України
та Європейського Союзу

18:30 — 22:00 Концерт 
Офіційна церемонія закриття Дня Європи
Одеса зустрічає Європу! Європейське

містечко чекає на Вас!
Цікаву та свіжу інформацію про полі


тичне, економічне, культурне життя Євро

пейського Союзу Вам нададуть у павіль�
йоні Представництва Європейської Комісії
в Україні. Не пропустіть унікальну мож

ливість дізнатись все про українсько

європейські відносини. Презентації про

ектів, підтриманих ЄС, нікого не зали

шить байдужим,  оскільки більшість з
них спрямовані на викорінення глибоких
соціальних проблем, таких як торгівля
людьми, та на допомогу „дітям вулиці”.

У павільйоні громадських організацій з
Вами радо подискутують на тему євроін

теграції України. Легендарна тьотя Соня
покаже Вам фотоальбом із кумедними

пригодами своєї подорожі по Європі. 
Австрійські, грецькі, чеські, словацькі,

німецькі дипломати люб’язно розкажуть
Вам про досвід членства у ЄС. Широкий
вибір літератури про політику, бізнес, на

уку, культури, туризм в Італії, Естонії, Ту�
реччині, Фінляндії, Франції та Польщі че

кає на Вас у павільйонах цих країн.

Британська Рада у цікавій формі нада

ватиме корисну інформацію про Англію,
Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. Ви
ознайомитись із новими віяннями літера

тури, дізнаєтесь про походження шот

ландської спідниці для чоловіків. Вас по

радують фотографії, картини та конкурси.

Греція заставить Вас затамувати подих,
спостерігаючи за виром своїх народних
танців. На спортсменів чекає екскурсія в
історію Олімпійських ігор. Малятам варто
позмагатися у вікторинах за цікаві призи.

У павільйоні № 8 на знавців ЄС чека

ють конкурсні випробування на теми
історії, розширення та головних органів
ЄС. А після напруженої розумової діяль

ності Вам варто підкріпитися марципана

ми традиційної кухні європейських країн.

У павільйоні молодіжних Євроклубів

учні та студенти продемонструють свій
досвід участі у круглих столах та семіна

рах про ЄС. Усі політично свідомі молоді
люди запрошуються приєднатися до од

ного із Євроклубів.

Після прогулянки по Європейському
містечку на Вас чекає затишок Віденсько�
го кафе, яке Ви легко знайдете, слідуючи
за спокусливим ароматом кави. 

Партнери:
Асоціація болгар України
ГО „ Баварський дім „Одеса”
ГО „Віче України”
ГО „Обличчям в обличчя”
ГО „Одеський громадський інститут
соціальних технологій”
ГО „Союз жінок південного регіону
„Джерело життя”
Грецький культурний центр
Молодіжна ГО „Клуб
взаємодопомоги „Життя +”
Одеський регіональний інститут
державного управління Національної
академії державного управління при
президенті України (кафедра
європейської інтеграції, факультет
державного управління)
Одеській відділ Союзу поляків 
ім.А. Міцкевича
Французький культурний центр
Центр британської Ради в Одесі

ДЕНЬ ЄВРОПИ В ОДЕСІ
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У
січні 2005 р. Представництво Євро

пейської Комісії в Україні, Молдові та
Бєларусі започаткувало ініціативу

проведення Інформаційних днів Євро

пейського Союзу в середніх школах
сільської місцевості України. Цей проект є
складовою щорічної інформаційної про

грами Представництва ЄК в Україні, спря

мованої на поширення знань та інфор

мації про ЄС серед населення України.

Метою ініціативи є організація та про

ведення інформаційних заходів, спрямо

ваних на інформування дітей та молоді
України, що проживає у сільській місце

вості, про ЄС, європейські цінності, пер

спективи відносин ЄС та України, політи

ку ЄС щодо України тощо. Вперше цільо

вою аудиторією проекту виступають шко

лярі сільської місцевості та районних
центрів восьми областей України: Дніпро


петровської, Донецької, Полтавської, Ки

ївської, Житомирської, Рівненської, Тер

нопільської та Івано
Франківської. В ініці

ативі виявили бажання взяти участь
близько 300 районних та сільських шкіл.

Практична реалізація ініціативи перед

бачає проведення інформаційних заходів
у таких формах: презентації, відкриті уро

ки на тему "Що таке ЄС?", вікторини,
брейн
ринги, конкурси малюнків та творів,
європейського танцю, фестиваль євро

пейської кухні тощо. Інформаційні заходи
відбуватимуться у квітні
травні 2005 р. та
стануть початком широкомасштабного
святкування Дня Європи в Україні.

За додатковою інформацією прохан

ня звертатися до пані Вікторії Давидової
у Представництво Європейської Комісії в
Україні (Victoria.davydova@cec.eu.int; тел:
462 00 10). 

Â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðî-
ïè ç 20 ïî 22 òðàâíÿ ó Äîíåöü-

êó â³äáóäåòüñÿ ì³æíàðîäíèé íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íèé ñåì³íàð "Âèêëàäàí-
íÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòóä³é", íà ÿêèé
çàïðîøóþòüñÿ âèêëàäà÷³ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî âèêëàäàþòü
äèñöèïë³íè, ïðåäìåò ÿêèõ âêëþ÷àº
ïèòàííÿ ºâðî³íòåãðàö³¿, à òàêîæ ò³,
õòî áàæàº âèêëàäàòè ºâðîïåéñüê³
ñòóä³¿ â ìàéáóòíüîìó.

Îðãàí³çàòîðè ñåì³íàðó — êàôåä-
ðà ìåíåäæìåíòó çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Äîíåöüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ
òà Äîíåöüêà îáëàñíà ìîëîä³æíà îð-
ãàí³çàö³ÿ "ªâðîêëóá", çà ñïðèÿííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè Ì³æíàðîä-
íîãî ôîíäó "Â³äðîäæåííÿ".

Ïðîåêò ô³íàíñóºòüñÿ Ì³æíàðîä-
íèì ôîíäîì "Â³äðîäæåííÿ". Ó÷àñ-
íèêàì áóäóòü ïîâí³ñòþ â³äøêîäî-
âàí³ óñ³ òðàíñïîðòí³ âèòðàòè, ïðî-

æèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, ó÷àñòü ó ñå-
ì³íàð³ òà ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè çà
ðàõóíîê îðãàí³çàòîð³â òà ñïîíñîð³â.

Äî ïðîãðàìè ñåì³íàðó âõîäÿòü
ïèòàííÿ êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòå-
ìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöå-
ñó, îáì³íó äîñâ³äîì ùîäî íàïèñàí-
íÿ ãðàíòîâèõ ïðîïîçèö³é òà ó÷àñò³ â
ïðîãðàìàõ ç ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêèõ
ñòóä³é, ñòâîðåííÿ ôàêóëüòåò³â, êà-
ôåäð, â³äêðèòòÿ ñïåö³àëüíîñòåé,
ñïåö³àë³çàö³é òà çàïðîâàäæåííÿ íà-
â÷àëüíèõ ìîäóë³â ç ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿. Ó÷àñíèêàì ñåì³íàðó áó-
äå çàïðîïîíîâàíî âçÿòè ó÷àñòü â
ªâðîïåéñüêîìó ³íâåñòèö³éíîìó ôî-
ðóì³ â ðàìêàõ Äíÿ ªâðîïè, çà ó÷àñ-
òþ ïðåäñòàâíèê³â ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿, îðãàí³â âëàäè òà á³çíåñó.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåì³-
íàð ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà ³íòåðíåò-
ñòîð³íö³ ÄÎÌÎ "ªâðîêëóá" 
(http://doneuroclub.blogspot.com/), 
aбо за тел.: 8�050�917�26�11.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ ЄС
В СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ
У приміщенні Представництва ЄК в Україні,
Молдові та Бєларусі (вул. Круглоуніверситетська,
10) відбулася прес;конференція, присвячена
проведенню Інформаційних днів Європейського
Союзу в школах сільської місцевості України.

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО(МЕТОДИЧНИЙ
СЕМІНАР «ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТУДІЙ»

Ò ð³éêà ðîáî÷èõ ãðóï ªâðîïåéñü-
êîãî Ñîþçó ç ïèòàíü ðîççáðîºí-

íÿ, êîíòðîëþ íàä îçáðîºííÿì òà íå-
ðîçïîâñþäæåííÿ (CONOP/CODUN) ³
Óêðà¿íà  íà çàñ³äàíí³ ó Áðþññåë³ äî-
ìîâèëèñÿ ïðî çàïî÷àòêóâàííÿ ïåð-
ñïåêòèâíèõ ïðîåêò³â ó ñôåð³ óòèë³-
çàö³¿ áîºïðèïàñ³â.

Ó õîä³ çóñòð³÷³ áóëè îáãîâîðåí³
øëÿõè ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ïð³îðè-
òåò³â ó äàí³é ñôåð³, âèçíà÷åí³ Ïëà-
íîì ä³é "Óêðà¿íà-ªÑ", ñòàí òà àêòó-
àëüí³ ïðîáëåìè ó ãàëóç³ íåðîçïîâ-
ñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåí-
íÿ (ÇÌÇ), çîêðåìà, â êîíòåêñò³ ï³ä-
ãîòîâêè äî Êîíôåðåíö³¿ 2005 ðîêó
ç ðîçãëÿäó ä³¿ Äîãîâîðó ïðî íåðîç-
ïîâñþäæåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿. 

Âàæëèâå ì³ñöå â ðàìêàõ ïåðåãî-
âîð³â ïîñ³ëè ïèòàííÿ ïîñèëåííÿ
ñï³âïðàö³ ó ïèòàííÿõ ðåæèìó êîí-
òðîëþ çà ðàêåòíèìè òåõíîëîã³ÿìè,
õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî ðîççáðîºí-
íÿ, à òàêîæ ïðîáëåìàòèêà ëåãêèõ îç-
áðîºíü ³ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿. Óêðà¿í-
ñüêó äåëåãàö³þ áóëî ïî³íôîðìîâàíî
ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ªâðîñî-
þçó â ãàëóç³ íåðîçïîâñþäæåííÿ.

Ñòîðîíè äîñÿãëè äîìîâëåíîñò³
ïðî çàïî÷àòêóâàííÿ ïåðñïåêòèâíèõ
ïðîåêò³â ó ñôåð³ óòèë³çàö³¿ íåïðè-
äàòíèõ ³ íàäëèøêîâèõ áîºïðèïàñ³â â
Óêðà¿í³, à òàêîæ ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿
³í³ö³àòèâè Âåëèêî¿ Â³ñ³ìêè "Ãëîáàëü-
íå ïàðòíåðñòâî ïðîòè ðîçïîâñþä-
æåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ".

http://europa.eu.int/rapid/pressReleases

УКРАїНА ТА ЄС:
СПІВРОБІТНИЦТВО
У СФЕРІ
УТИЛІЗАЦІЇ
БОЄПРИПАСІВ
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Ц
і візити надають можливість глибше
ознайомитися із функціями органів
ЄС та дослідити конкретну політику

ЄС, що цікавить журналіста. У 2005 році
Комісія втретє запрошує групу українсь

ких журналістів відвідати Брюссель.
Цим кроком Комісія наголошує на важ

ливості відносин із Україною, після
підписання Плану дій Україна
ЄС 21 лю

того 2005 року.

Цього річний візит триватиме з 26
червня по 1 липня 2005 року та включа

тиме зустрічі з представниками Євро

пейської Комісії, Європейського Парла

менту та Ради Європейського Союзу.
Уже 25 журналістів із різних українських
ЗМІ брали участь у попередніх візитах.
Минулорічну програму заходів можна
отримати у Представництві Європейської

Комісії в Україні. Цього року Європейсь

ка Комісія запрошує 10 передових ук

раїнських журналістів, які відповідають
таким критеріям:

Глибоке знання стану справ ЄС та від

носин Україна 
ЄС ;
Здатність розуміти англомовні пре

зентації;
Підтверджений список репортажів на
тематику ЄС.
Усі витрати пов'язані з подорожжю

бере на себе Представництво Європейсь

кої Комісії в Україні. Сюди входять 

авіапереліт, проживання, щоденні витра

ти та оплата візи.

Якщо Ви зацікавлені в участі, будь

ласка телефонуйте до нас, отримайте та
заповніть аплікаційну форму. Також
прийміть до уваги те, що заявка буде

П
ерша з них — це переклад на ук

раїнську мову змістовної й водно

час простої для розуміння книжки

Паскаля Фонтейна "Європа у 12 уроках". 
У ній в легкій, доступній формі роз


повідаеться про те, як виникла ідея ство

рити Європейське Співтовариство країн,
як поступово ця ідея перетворювалася

НОВІ ВИДАННЯ

на реальність, яким став
тепер Європейський Союз
та куди він рухається. Два

надцять уроків вміщують у
собі історію ЄС, його сього

дення, основні законодавчі
засади, що об`єднують кра

їни з дуже різними життеви

ми традиціями, державним
устроєм та культурою. А голо

вне, в них розповідається про
реальні кроки, що вже зараз ре


алізуються Європейським Союзом задля
підвищення добробуту своїх громадян. 

Ця брошура стане на нагоді всім, хто
хоче краще розуміти процеси, що відбу

ваються у Європі, яка нині з кожним
місяцем стає для українців ближчою. Во

на ілюстрована чудовими малюнками

Паскаля Фонтейна, деякі з них ми ви

користовуємо у цьому випуску "Євро

бюлетеню".

"Європейський Союз — Україна" —
таку назву має інший буклет. В ньому
зібрана інформація про сучасний стан
відносин між Співтовариством Європи
та Україною, яка в цьому році заявила
про свое бажання вступити до ЄС.
Стиль цього видання — інформатив

ний. У буклеті розтлумачуються такі не

звичні для громадян України терміни,
як "Європейська політика сусідства",
"Європейський інструмент сусідства", а
також про те, який реальний зміст
вкладається в "План дій Україна
ЄС".  

Телефонуйте до Представництва
ЄК в Україні, Бєларусі та Молдові,

тел (044) 462�00�10.

розглядатися при наявності у кандидата
дійсного закордонного паспорту.

Останній термін подачі заяв 
 25 трав

ня 2005 року.

Усі аплікати дізнаються про результа

ти відбору до 1 червня 2005 року.

Заповнену аплікаційну форму, копію
закордонного паспорту та копію двох
журналістських робіт на тематику ЄС
пришліть будь ласка або електронною
поштою press@delukr.cec.eu.int або фак

сом (044) 462
09
20.

Інформацію про відносини 
Україна�ЄС Ви зможете знайти на

www.delukr.cec.eu.int. З питаннями
звертайтесь до Аньє Шуберт,
координатор по роботі ЗМІ у

Представництві Європейської
Комісії в Україні, 
тел. (044) 462�00�10. 

Інформаційний відділ Директорату зовнішніх
зв'язків Європейської Комісії кожного року
запрошує журналістів з усіх куточків світу
відвідати головні установи ЄС.

ВІЗИТ УКРАЇНСЬКИХ
ЖУРНАЛІСТІВ ДО УСТАНОВ ЄС

Представництво Європейської Комісії в
Україні, Бєларусі та Молдові випустило
серію брошур для тих, хто цікавиться, 
що таке Європейський Союз.



День відчинених дверей в Європейських інституціях у Брюсселі 30 квітня 2005 року. Фото ЄС
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