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×åðâåíü 2005 ðîêó âèäàâñÿ äëÿ
ªâðåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè äóæå íàïðóæå-
íèì. 

Ï³ñëÿ íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàò³â
òðàâíåâèõ ðåôåðåíäóì³â ó Ôðàíö³¿ òà
Í³äåðëàíäàõ øîäî ïðèéíÿòòÿ ªâðî-
êîíñòèòóö³¿ ñòàëî çðîçóì³ëèì: ïîòð³-
áåí äåÿêèé ÷àñ, ùîá îñìèñëèòè íîâó
ñèòóàö³þ òà âèðîáèòè ñï³ëüíó ñòðàòå-
ã³þ äëÿ ïîäîëàííÿ ïðîòèð³÷. Ñàì³ò ãî-
ëîâ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ó Áðþñåë³ ó ñåðå-

äèí³ ÷åðâíÿ òàêîæ çàëèøèâ áàãàòî
íåðîçâ’ÿçàíèõ ïèòàíü.

Àëå âñ³ ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè
ºäèí³ ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ: íåçâàæàþ÷è
íà êðèçó, í³ÿêî¿ àëüòåðíàòèâè Îá’ºä-
íàí³é ªâðîï³ íå ³ñíóº. Ïðîöåñ çì³ö-
íåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó íåâ³äâî-
ðîòíèé. Ð³÷ ìîæå éòè ëèøå ïðî ñòó-
ï³íü ïîäàëüøî¿ ³íòåãðàö³¿ (åêîíîì³÷-
íî¿, ïîë³òè÷íî¿, çàêîíîäàâ÷î¿ òîùî)
òà ïðî ¿¿ øâèäê³ñòü. Òîìó ùî êðà¿íè
ìàòåðèêà ìîæóòü íîðìàëüíî ñï³â³ñ-
íóâàòè â öüîìó ãëîáàë³çîâàíîìó
ñâ³ò³ ëèøå çà óìîâ, ùî â íèõ áóäå

äóæå ñõîæå çàêîíîäàâñòâî, ùî á³çíåñ
áóäå êåðóâàòèñÿ îäíèìè é òèìè æ
ïðàâèëàìè ãðè, ùî ³ñíóþòü ïîâàæí³
íàääåðæàâí³ ñòðóêòóðè, äî ÿêèõ
ìîæíà çâåðíóòèñÿ ó ðàç³ ïåðìàíåíò-
íèõ êîíôë³êò³â.

Ìîæëèâî, íîâ³ îáñòàâèíè äåùî çà-
òðèìàþòü ÷àñ âñòóïó Óêðà¿íè äî "ä³é-
ñíèõ ÷ëåí³â" ªâðîñîþçó. Àëå, ïîïðè
âñå, â³äíîñèíè ì³æ ºâðîïåéñüêîþ
ñï³ëüíîòîþ íà Óêðà¿íîþ é íàäàë³ áó-
äóòü ðîçâèâàòèñü. Öüîìó ïðîöåñó àëü-
òåðíàòèâè òàêîæ íåìàº. 

ÐÐååääààêêöö³³ÿÿ
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стор. 20

стор. 6
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Н
аша мрія про єдину Європу,
яку ми плекали протягом по

над 50 років, дозволила
Європі об'єднатися навкруги

єдиної мети. Спільна мета зали

шається актуальною як ніколи
раніше. Ми повинні були гаранту

вати добробут громадян, захист
наших цінностей і наших інтересів,
взяти на себе обов'язки лідера на
міжнародній арені. Щоб боротися з
безробіттям та іншими суспільни

ми вадами більш дієво, підвищува


ти стабільний економічний приріст,
вирішувати проблеми глобалізації,
захищати внутрішню і зовнішню
безпеку і охороняти навколишнє
середовище, нам потрібна більш
об'єднана Європа, єдина Європа,
яка буде запорукою солідарності.

Сьогодні 10 країн
членів ЄС
успішно завершили ратифікаційні
процедури і таким чином підтвер

дили свої зобов'язання відповідно
до Конституційного Договору. Ми
врахували результати референ

думів у Франції та Нідерландах. Ми
вважаємо, що ці результати не
ставлять під сумнів прихильність
громадян до устрою Європи. Тим
не менше громадяни висловили
турботу й побоювання, які не

обхідно взяти до уваги. Тепер нам
усім разом треба проаналізувати
ситуацію, яка склалася.

Період роздумів потрібно вико

ристати для того, щоб організувати
широкі дебати в кожній із наших

країн, залучаючи громадян, націо

нальні парламенти й політичні пар

тії. Такі дебати, які викликали
суспільний інтерес, вже проходять
у багатьох країнах
членах ЄС, і во

ни повинні бути інтенсифіковані та
розширені. Європейським устано

вам також доведеться зробити
відповідний вклад, разом з Євро

комісією, яка відіграє особливу
роль в цьому процесі.

Нові розробки не ставлять під
сумнів необхідність продовження
ратифікаційних процесів. Ми пого

джуємося, що час для ратифікації
в різних країнах
членах ЄС, якщо
необхідно, буде змінено відповідно
до обставин. Ми погодилися по

вернутися до цього питання в пер

шій половині 2006 року, глибоко
проаналізувати результати націо

нальних дебатів і домовитися про
те, як продовжувати цей процес. 

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

Ми переглянули процес
ратифікації Договору, який
засновує Конституцію Європи.
Цей Договір — наслідок
колективного процесу і
гарантія того, що збільшений
Євросоюз функціонуватиме
більш демократично, більш
прозоро та ефективно.

ЩОДО РАТИФІКАЦІЇ
КОНСТИТУЦІЇ

ЄВРОПИ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ГЛАВ КРАЇН ТА УРЯДІВ КРАЇН ЄС 

ЩОДО РАТИФІКАЦІЇ
КОНСТИТУЦІЇ

ЄВРОПИ

(Європейська Рада, 16�17 червня 2005 року).

Президент Європейської Комісії
Хосе Мануель Баррозу
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Ц
і опитування значною мірою
проливають світло на причи

ни того, що спонукало ви

борців висловити негативне

ставлення до європейської інтег

рації. Віце
президент ЄК з питань
міжінституційних відносин і ко

мунікаційної стратегії пані Марго
Воллстрьом зауважила:

"Хоча десять країн вже ратифі

кували Конституцію, негативні ре

зультати французького і голланд

ського референдумів — це важли

ве застереження. Існує цілий ряд
причин, чому громадяни відповіли
"ні", і ці причини не є тотожними у
цих двох країнах. Економічний і су

спільний клімат зіграв велику
роль, але зрозуміло, що діалог між
громадянами Євросоюзу та устано

вами ЄС доведеться продовжити.
Європі потрібен "план двох D": де

мократії та діалогу.

"Ні" Конституції не треба розу

міти як "ні" Європі: переважна біль

шість громадян вважає приналеж

ність до Співтовариства значною
перевагою. Кілька років поспіль
огляди Євробарометра показували
нам, що люди хочуть не "менше
Європи", а більше результатів. І за

раз важливіше, ніж будь
коли, для
установ ЄС виконувати свої

обов'язки й знайти шляхи задово

лення громадських сподівань".

Головні висновки
статистичних опитувань після
проведення референдумів:
Переважно "так" відповіли грома


дяни старші 55 років (54% у Франції,
на дев'ять пунктів вище національно

го середнього показника; 48% в Ні

дерландах, на десять пунктів вище).

Причини голосування "так":
важливість Конституції для про

довження Європейської інтеграції є
основною причиною схвальних
відповідей "так" 
у Франції (39%) і в
Нідерландах (24%).

Причини голосування "ні": у
Франції виборці перш за все мають
на увазі соціально
економічні аспек

ти, пояснюючи свій вибір, — страх
негативного впливу на кількість ро

бочих місць (31%), теперішня ситу

ація на ринку праці (26%), побою

вання, що Конституція призведе до
лібералізації (19%) або не сприяти

ме необхідним соціальним змінам
(16%). Незадоволеність політични

ми лідерами або певними партіями
називають до 18% опитаних.

У Нідерландах найчастіша при

чина — відсутність належної ін


формації (32%), за нею йде страх
втратити суверенітет (19%). Най

більш вплинула на вибір "ні", як у
Франції, так і в Нідерландах (47% і
26% відповідно) економічна й сус

пільна ситуація в цих країнах.

Ті виборці, які сказали "так" на
референдумі, переважно вислов

люють загальну позитивну думку
про Європейську інтеграцію (52% і
44% відповідно). Підтримка член

ства в Євросоюзі практично повна:
88% французів і 82% голландців
впевнені, що ЄС — це корисне
об'єднання.

Серед виборців, які проголосу

вали "ні", — 83% у Франції й 78% у
Нідерландах — розділяють це по

зитивне ставлення. Європейські
установи між тим не вбачаються у
такому позитивному світлі: 53%
французів і тільки 31% голландців
ставляться до них з повагою.

Більшість вірить, що негативне
голосування зробить можливим пе

регляд Конституції з метою ство

рення більш соціально прийнятного
варіанту (62% у Франції, 65% у
Нідерландах), варіанту, який краще
захистить інтереси їхньої країни
(59% у Франції, 66% в Нідерлан

дах). 75% французів і тільки 41%
голландців вважають, що Конститу

ція дуже важлива для продовження
процесу європейської інтеграції. 

http://europa.eu.int/comm/
public_opinion/index_en.htm!

ОПИТУВАННЯ: 
«НІ» КОНСТИТУЦІЇ 

НЕ ОЗНАЧАЄ 
«НІ» ЄВРОПІ

У Франції та Нідерландах одразу після
закінчення референдумів Євробарометр
провів бліц:опитування.

Віце�президент ЄК з питань
міжінституційних відносин і комунікаційної
стратегії пані Марго Воллстрьом

ОПИТУВАННЯ: 
«НІ» КОНСТИТУЦІЇ 

НЕ ОЗНАЧАЄ 
«НІ» ЄВРОПІ
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П
рем'єр�міністр Великої Британії Тоні
Блер презентував у Європейському
Парламенті пріоритети Великої Бри�

танії на час її головування в Європейсько�
му союзі, яке розпочнеться з 1 липня ц.р.

"Я прихильник Європи", підтвердив
Блер. "Вірю в Європу як в політичний
проект. Ніколи не підтримаю Європу,
яка буде лише економічним союзом" —
заявив він, чим зірвав оплески євро де

путатів. 

Він заявив також про те, що Велика
Британія буде боротися за розширення
ЄС і що країни
нові члени Євросоюзу "не
будуть скривджені" внаслідок браку по

розуміння серед європейських країн у

питанні формування бюджету ЄС на
2007—2013 роки.

Прем'єр
міністр Великої Британії за

певнив, що є ще час для порозуміння у
фінансових питаннях. "Ми боремося за
розширення ЄС і віримо в розширення"
— відзначив Т. Блер, і нагадав, що Вели

ка Британія відкрила свій ринок праці
для кранї
нових членів ЄС, на відміну від
деяких інших країн ЄС
15. 

Він запевнив, що його країна не має
наміру уникати вкладу у спільні витрати
ЄС, пов'язані з фінансуванням останнього
розширення ЄС та майбутніх розширень.

Нагадємо, що напередодні на саміті
ЄС саме непоступливість Британії та її су


перечка з Францією не дозволила знайти
компроміс у питанні бюджету ЄС на
2007
2013 роки, тож Велика Британія є
одним з головних "героїв" поглиблення
кризи і фіаско саміту.

Втім, раніше Блер визнав, що пробле

ми з ратифікацією європейської консти

туції означають не кризу європейських
інституцій, а скоріше кризу політичного
лідерства. Однак критики зауважують,
що вісім років він не переконував своїх
співвітчизників на користь Європи, а за

раз шукає європейців для виконання
британських проектів

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

БЛЕР ВІДСТОЮЄ ЄС ЯК ПОЛІТИЧНИЙ СОЮЗ

Г
ерхард Шредер закликав будувати
сильну Європу "як модель мирної су

пердержави і як соціальну модель".

Він переконаний, що всі інституції ЄС
(Єврокомісія, Європарламент) мусять
тісніше співпрацювати. 

Жозе Баррозу висловив переконан

ня, що ЄС подолає кризу. Також він від

значив, що не достатньо тлумачити ЄС
лише як спільний ринок. Європа, вва


жає Жозе Баррозу, потребує духов

ності.

Обидва політики підтвердили не

обхідність як економічної так і політичної
інтеграції. Герхард Шредер та Жозе Бар

розу дистанціювалися від поглядів бри

танського прем'єра Тоні Блера. 

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

ШРЕДЕР ТА БАРРОЗУ ЗАКЛИКАЮТЬ
ПОДОЛАТИ КРИЗУ В ЄС

ª âðîïåéñüêîìó Ñîþçó ñë³ä ñóâîð³øå äîòðèìóâàòèñÿ ñòàíäàðò³â ïðèéîìó
äî îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ÷ëåí³â. Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ

Ôðàíö³¿ Ô³ë³ï Äóñò-Áëàç³. Â³í ïîÿñíèâ öå òèì, ùî ªÑ ìàº òðóäíîù³ ùîäî
ñï³â³ñíóâàííÿ 25 êðà¿í.

Äåÿê³ ôðàíöóçñüê³ åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî íå îñòàííþ ðîëü ó ïðîâàë³
ðåôåðåíäóì³â ïî êîíñòèòóö³¿ ªÑ ó Ôðàíö³¿ òà Í³äåðëàíäàõ ç³ãðàëè ïîáîþ-
âàííÿ ãðîìàäÿí öèõ êðà¿í, ùî ÷ëåíàìè îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü ñòàòè Òóðå÷÷èíà
òà Óêðà¿íà.

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

ЗРОБИТИ БІЛЬШ ЖОРСТКИМИ
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЄС

Канцлер Німеччини Герхард Шредер та глава
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу закликали
подолати бюджетну та конституційну кризу в ЄС.
Про це пише європейська преса за підсумками
зустрічі у середу двох політиків. 
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З
а його словами, ці останні події в
об'єднанні призвели до певних
змін, але "небо не впало", тобто не
варто їх драматизувати і нинішня

криза може виявитися корсною, хоч як це
не паракодсально. ЄС, вважає експерт,
має по суті постмодерністський проект.

Водночас, відкидання конституційно

го трактату країнами
засновниками спри

чинила втрату орієнтирів, деякі з євро

пейських країн перебувають у стані шоку.

ШЕРР зауважив, що французи та
голландці голосували не проти монетар

ної політики чи розширення ЄС, як це
прийнято вважати, а лише проти того,
яким чином це намагалися здійснити.
Зараз в спільноті триватиме період роз

мірковування, і протягом нього "було би
немудро" приймати глобальні рішення.
Тому в разі, якщо Україна передчасно ви

суватиме свою кандидатуру на членство
в ЄС, це сприйматиметься як дуже неба

жаний крок, зазначив ШЕРР.

Він також звернув увагу, що Україна
неправильно сприймає відносини з ЄС
— або членство або нічого. Для збіль


шення обсягів інвестицій чи товарообігу
не обов'язково бути членом ЄС, треба
лише відповідати його критеріям.

Як відзначив на конференції дирек

тор представництва фонду ім. Конрада
Аденауера в Україні Ральф ВАКСМУТ, Ук

раїна повинна прискорити діалог з ЄС та
підняти рівень співпраці. Він також вва

жає, що кожна криза має великі шанси
для започаткування чогось нового. 

Директор департаменту країн Євразії
Міжнародного республіканського інсти

туту Стівен НІКС відзначив зі свого боку,
що уроки референдумів у Франції та Ні

дерландах засвідчують, що виборці країн
Європи хочуть знати й розуміти імпера

тиви зовнішньої політики їх урядів.

Як відзначив на конференції міністр
закордонних справ України Борис ТАРА

СЮК, при створенні ЄС не було поруше

но принципів демократії і саме це засвід

чило, що в Європі думка народу — не аб

стракція, а дієвий важель впливу на по

зиції політиків. 

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

В ЄС ЗАРАЗ "ПЛІДНА НАПРУГА"
У Великій Британії вважають, що Євросоюз
перебуває у стані "плідної напруги". Так окреслив
ситуацію після негативних результатів
референдумів щодо Євроконституції відомий
британський аналітик Джеймс ШЕРР. 

Ð ³øåííÿ óõâàëþâàëîñÿ äåïóòàòà-
ìè íàö³îíàëüíîãî ïàðëàìåíòó, à

íå íà âñåíàðîäíîìó ãîëîñóâàíí³. "Çà"
ïðîãîëîñóâàâ 71 äåïóòàò, ïðîòè áóëè
ï'ÿòåðî, øåñòåðî óòðèìàëèñÿ. Äëÿ çà-
òâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÿê ì³æíà-
ðîäíîãî äîãîâîðó ïîòð³áíà ï³äòðèì-
êà äâîõ òðåòèí (67) ïàðëàìåíòàð³¿â. 

Íåçâàæàþ÷è íà íåãàòèâí³ ðå-
çóëüòàòè ðåôåðåíäóì³â ó Ôðàíö³¿ ³
â Í³äåðëàíäàõ, çàãàëüíîºâðîïåéñü-
êèé Îñíîâíèé Çàêîí ó Ëàòâ³¿ ï³ä-
òðèìàëè ³ ïðàâà ïðîºâðîïåéñüêà
ïðàâëÿ÷à êîàë³ö³ÿ, ³ ÷àñòèíà ë³âî¿ ³
ðîñ³éñüêîìîâíî¿ îïîçèö³¿. 

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

ЛАТВІЯ
РАТИФІКУВАЛА
КОНСТИТУЦІЮ ЄСÇ àòðèìêà ç ðàòèô³êàö³ºþ ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòèòóö³¿

íå âïëèíå íà ïðîöåñ âñòóïó äî ªâðîïåéñüêîãî ñî-
þçó Ðóìóí³¿ òà Áîëãàð³¿, ÿêèé ìàº â³äáóòèñÿ 2007 ðî-
êó. Ïðî öå çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì ïðåì'ºð-ì³í³ñòð ãîëî-
âóþ÷îãî â ªÑ Ëþêñåìáóðãó Æàí Êëîä Þíêåð çà
ï³äñóìêàìè ð³øåííÿ ñàì³òó ë³äåð³â ªÑ ó Áðþññåë³.  

Þíêåð ïî³íôîðìóâàâ, ùî ï³ä ÷àñ ñàì³òó
á³ëüø³ñòü ë³äåð³â ªÑ âèçíàëà, ùî çîáîâ'ÿçàííÿ ùî-
äî ïåðåãîâîð³â ç Òóðå÷÷èíîþ ïðî ïèòàííÿ ¿¿ ÷ëåí-
ñòâà â ªÑ âèìóøåí³ áóäóòü â³äáóòèñÿ.  

"Ìóøó âèçíàòè, ùî ìè îñîáëèâî äåòàëüíî íå îá-
ãîâîðþâàëè öüîãî ïèòàííÿ, àëå á³ëüø³ñòü íàøèõ êî-
ëåã âèñëîâèëà ïîãëÿä, ùî òðåáà ïîâí³ñòþ çâàæàòè
íà çîáîâ'ÿçàííÿ, ÿê³ ªÑ âçÿëà íà ñåáå îñòàíí³ì ÷à-
ñîì, ³ âîíè ìóñÿòü áóòè ïîâí³ñòþ âðàõîâàí³".

Ïåðåãîâîðè ïðî ÷ëåíñòâî ç Òóðå÷÷èíîþ ìàëè
ðîçïî÷àòèñÿ 3 æîâòíÿ ö. ð.

http://proeuropa.info/news

ЄС ПРИЙМЕ РУМУНіЮ ТА БОЛГАРіЮ 
і ВИСЛУХАє ТУРЕччИНУ

Ã îëîâà ªâðîêîì³ñ³¿ Æîçå Ìàíó-
åëü ÁÀÐÐÎÇÓ çàÿâèâ, ùî ªâðî-

ñîþç âèêîíàº ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ
ùîäî êðà¿í-êàíäèäàò³â íà âñòóï äî
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ çà óìîâè ðåàë³çàö³¿
íèìè âèñóíóòèõ ç áîêó ªÑ ïîë³òè÷-
íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ âèìîã. 

Ïðî öå â³í çàÿâèâ íà ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿ â Áðþññåë³ íàïåðåäîäí³
ñàì³òó ªÑ.

"Ðàçîì ç òèì, íå ñë³ä âèïóñêàòè
ç óâàãè çàãàëüí³ äåáàòè ïðî ìîæëè-
â³ñòü ªÑ äî ðîçøèðåííÿ â ìàéáóò-
íüîìó", — çàÿâèâ Æ. ÁÀÐÐÎÇÓ.

"Ìè (ªâðîêîì³ñ³ÿ) ïðîïîíóºìî
ïîäóìàòè íàä öèì ï³çí³øå", —
äîäàâ ãëàâà ªâðîêîì³ñ³¿. 

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

ЄВРОСОЮЗ
ВИКОНАЄ СВОЇ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ЩОДО КРАЇН$
КАНДИДАТІВ 
НА ВСТУП
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С
пеціалістами ЄК будуть розглянуті
причини нещодавнього підняття
цін у цьому секторі економіки, про

аналізовано виконання законодав


ства і складено детальний звіт про зміни,
які відбудуться на енергетичному ринку
до кінця 2005 року.

Комісар ЄС з питань конкуренції Нілі
Кроуз зазначив: "Енергетика — виріша

льний сектор економіки, який впливає на
конкурентоспроможність  ЄС, стабільно
надає робочі місця і сприяє процвітанню
європейського суспільства. Підвищуючи
ціни, ми повинні бути впевнені, що газо

вий і електроенергетичний ринки функ

ціонують належним чином. Якщо буде
виявлено очевидні порушення закону
про конкуренцію, ми станемо на захист
європейського споживача".

Комісар ЄС з питань енергетики Анд

ріс Пієбалс сказав: "Комісія вирішила ви

значити, як країни
члени дотримуються
своїх зобов'язань про створення конку

рентних енергетичних ринків. Це означає
не тільки повне виконання лібералізацій

них директив і налагодження нових
зв'язків, але й творче застосування зако

ну про конкуренцію".

Дослідження ідентифікуватиме мож

ливі порушення у сфері  конкуренції, а та

кож також внесе прозорість в інші ринкові
умови щодо анти
конкурентної поведінки.
Підвищення цін на енергоносії загрожує
всім споживачам, але особливо енер

гоінтенсивній промисловості Європи. 

Також в поле зору потрапить інтегру

вання національних ринків і функціону

вання перехресної мережі інтерконнек


торів. Крім того, буде розглянуто перепо

ни для вступу: тривалі угоди і доступ до
ринків замовників газу. Як в газовому,
так і в секторі електроенергетики буде
проаналізовано відносини між мереже

вими операторами та філіалами. Для ви

конання запиту Комісія може вимагати у
компаній і торгівельних асоціацій надан

ня інформації, документів або доказів. 

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

competition/

ЄК ДОСЛІДЖУЄ
КОНКУРЕНТНУ
БОРОТЬБУ НА
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ
РИНКУ
Добре функціонування енергетичних ринків
відіграє вирішальну роль у
конкурентоспроможності європейської індустрії та
забезпеченні пільг споживачам, які вибираючи
постачальника, сподіваються на лібералізацію та
більш низькі ціни.

КРАїНИ ЄС
СПЕРЕчАЮТЬСЯ
ЗА КОШТИ

П ід тиском найбагатших країн ЄС,
які хочуть обмежити свої випла�

ти до спільного бюджету об'єднання,
Люксембург запропонував, щоб про�
тягом семи років видатки ЄС станови�
ли 868 млрд. євро, тобто 1,053%
національного доходу ЄС. 

Ця пропозиція Люксембурга, який
закінчує у червні головування в ЄС,
має багато противників. Зокрема,
Польща в цілому вважає цю пропо�
зицію непоганою, але такою, яка не
враховує всіх польських пропозицій.

Польща після необхідних розра�
хунків могла би отримати понад 60
млрд. євро і стала би найбільшим отри�
мувачем коштів з європейських фон�
дів, тобто змінила би у цій ролі Іспанію. 

Однак перешкоджає компромісу
спротив Великої Британії, яка стоїть
перед тиском інших країн ЄС з приво�
ду того, щоб обмежити щорічне по�
вернення цій країні частини її внеску
у спільну казну ЄС. Лондон допускає
розмови щодо свого внеску лише за
умови зменшення видатків ЄС на
сільське господарство, що в свою чер�
гу не влаштовує Францію. 

http://proeuropa.info/news

ШВЕЦіЯ ТА
ФіНЛЯНДіЯ
ВіДКЛАЛИ
РАТИФіКАЦіЮ
КОНСТИТУЦії

У ряди Швеції та Фінляндії оголо�
сили про відкладення на невиз�

начений час ратифікації Конституції
Євросоюзу. Ірландія, за даними пре�
си, має ввести в дію конституцію ЄС в
2007 році. Як відомо, саміт ЄС зняв
обмеження в часі, за яким ра�
тифікаційний процес мав закінчити�
ся до листопада 2006 року. 

"Переносимо нашу ратифікацію.
Восени вирішимо, в якому випадку
проводимо процес (ратифікації) і ко�
ли", заявив прем'єр�міністр Швеції Го�
ран Персон. Раніше планувалося, що
швецький парламент голосуватиме за
Євроконституцію у грудні 2005 року. 

Глава фінського уряду Матті Ваа�
нен зазначив, що парламент країни не
буде ратифіковувати конституцію ЄС в
раніше визначений термін — на�
прикінці 2005 — на початку 2006 року.

http://proeuropa.info/news

Ñ òðàòåã³÷íî âàæëèâèìè ³ ïð³î-
ðèòåòíèìè âèçíàâ ªâðîïàðëà-

ìåíò äâà ã³ãàíòñüê³ åíåðãåòè÷í³
ïðîåêòè ì³æ ªâðîñîþçîì ³ Ðîñ³ºþ. 

Â óõâàëåíîìó á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
äåïóòàò³â çàêîíîäàâ÷îìó àêò³ ªâðî-
ïàðëàìåíò íàçâàâ Áàëò³éñüêèé ï³ä-
âîäíèé ãàçîïðîâ³ä ç Ðîñ³¿ äî Í³ìå÷-
÷èíè ³ íîâèé ãàçîïðîâ³ä ç ßìàëà äî
Ïîëüù³ òà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè êëþ÷î-
âèìè ñêëàäîâèìè ìàéáóòíüî¿ åíåð-
ãåòè÷íî¿ ñèñòåìè ªâðîñîþçó. 

Îáèäâà ïðîåêòè º ÷àñòèíîþ
ïëàíó ìàéáóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó ªâðîñîþçó.
Äîêóìåíò óõâàëåíèé íà ñåñ³¿ ªâðî-
ïàðëàìåíòó â Ñòðàñáóðç³ ³ â³äòåïåð
ìàº þðèäè÷íó ñèëó.

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

МАЙБУТНІ
ГАЗОПРОВОДИ
РОСІЯ$ЄС 

Комісар ЄС 
з питань
енергетики 
Андріс Пієбалс
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«S
ESAME — це стратегічно важли

ва програма для Європи, для
створення Єдиного Європейсь

кого Повітряного Простору. Пот


рібні нові технології та процедури для того,
щоб узгодити ріст обсягів авіаперевезень з
посиленням заходів безпеки. Це головна
промислова ініціатива, яка підтримуватиме
економічне зростання і створюватиме в
Європі нові робочі місця для спеціалістів
високого класу. Комісія високо оцінює
плідну співпрацю з Євроконтролем і споді

вається на перспективу розвитку, — заува

жив Жак Барро. — Ще багато треба зроби

ти, але вражаючий рівень зобов'язань є га

рантією успіху цього проекту".

"Визначальна фаза програми SESAME
здійснюватиметься Управлінням Авіапе


ревезень (АТМ). Саме ця структура має
розробити майстер
план для Європи, в
якому буде сформульовано оперативні
концепти та запропоновано нові системи
та інструкції для їх виконання, — сказав
Віктор Агуадо. — Майстер
план АТМ ви

магає колективних зусиль, він об'єднає
усі зацікавлені сторони, в тому числі ви

робників, аеропорти, авіакомпанії й по

стачальників послуг повітряної навігації.
Повне порозуміння між Євроконтролем
та Європейською Комісією — це гарантія
успіху реалізації програми SESAME". 

Визначальна фаза програми SESAME
розпочнеться через кілька місяців і три

ватиме до 2007 року. Це перший крок у
реалізації проекту, що потребуватиме
значних зусиль — 400 людино
років — і

На прес:конференції, яка пройшла під час паризького
авіашоу, віце:президент Європейської Комісії Жак
Барро та президент Євроконтролю Віктор Агуадо
оголосили про початок визначальної фази SESAME
— програми модернізації інфраструктури
європейського контролю авіаперевезень, яка є
одним з ключових елементів в розробці Єдиного
Європейського Повітряного Простору.

В
она буде опікуватися
пріоритетними питан

нями: координацією ви

рішення проблем малих

та середніх підприємств, об

міном передовим досвідом

відповідно до Європейського
Статуту Малих Підприємств,
Планом Дій і кращим досту

пом до програм ЄС. Роль по

сланця підкреслює важли

вість МСП для економічного
зростання, збільшення кіль

кості робочих місць, впровад

ження інновацій, суспільної
стабільності. 

Понад 25 мільйонів МСП
забезпечують роботою бли

зько 75 мільйонів осіб і ство

рюють половину нових робо

чих місць в ЄС. Майже кожна
ініціатива на рівні ЄС тор

кається підприємців малого
та середнього бізнесу.

Віце
президент Гюнтер
Верхойген зазначив: "Конку

рентоспроможність Європи
значною мірою залежить від

наших малих та середніх
підприємств. Пані Руте має
величезний практичний дос

від у вирішенні подібних про

блем. Вона гарантуватиме,
що специфічні потреби МСП
будуть відображені у політиці
ЄК." Пані Руте відповіла: "Я
хочу наблизити малий бізнес
до рішень, які приймаються в
Брюсселі, а політику ЄК — до
малого бізнесу. Підтримка 25
мільйонів МСП, їхньої енергії
та творчості стане ключем до
економічного зростання й
створення нових робочих
місць в ЄС".

Працюючи представни

ком МСП в Комісії, пані Руте
висвітлюватиме специфічні
потреби МСП, координувати

ме роботу та стежитиме за

тим, щоб інтереси малих під

приємств враховувалися в
політиці Комісії. Одне з голо

вних завдань нового послан

ця — підтримувати прямий,
неформальний і регулярний
контакт із МСП, бізнесовими
організаціями, посадовцями
й іншими європейськими ус

тановами.

До цього призначення па

ні Руте працювала управлін

цем, підтримуючи МСП в Ес

тонії. За внесок в політику
розвитку МСП вона отримала
нагороди від Естонської асо

ціації малого бізнесу та Ес

тонської торгівельної палати. 

http://europa.eu.int/comm/
enterprise/

entrepreneurship/index_en.htm

НОВИЙ ПІДХІД ДО МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Естонка Майве
Руте (Maive Rute)
призначена
новим посланцем
ЄК з питань
малого і
середнього
підприємництва
(МСП). 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ У ЄВРОПІ 

залежатиме від внесків зі сторони Євро

контролю і промислового консорціуму,
які протягом наступних двох років визна

чатимуть і затверджуватимуть напрямок
дій Європейської системи менеджменту
авіаперевезень.

Фінансування (60 млн. євро) здійсню

ватиметься спільно Європейською Комісі

єю та Євроконтролем згідно з транспорт

ною (TEN
T) схемою Транс
європейської
Сітки. Предметом розгляду стане європей

ський план АТМ з аналізом використання
нових технологій, таких як супутникова на

вігація і швидкісна передача даних. Вико

нання плану розпочнеться в 2007 році, нові
технології буде впроваджено в три етапи,
результатом стане безпечна, ефективна,
високопродуктивна система авіатранспор

ту з мінімальним негативним впливом на
навколишнє середовище до 2020 року. До

кладніше на веб
сайті SESAME:

http://europa.eu.int/comm/transport/air/

Віце�президент ЄК
Жак Барро

Віце�президент ЄК 
Гюнтер Верхойген
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П
ітер Мандельсон підкреслив, що
торгівля може зробити важливий
внесок у стабільність на Близькому
Сході, створюючи економічну ос


нову для тривалого миру. Він впевнений,
що Європейська Комісія, з її економічни

ми повноваженнями, внесе свою частку
у цей процес.

"Політичне врегулювання не буде
довготривалим, якщо не принесе еко

номічної стабільності й добробуту для
жителів Ізраїлю та палестинських тери

торій, які допоможуть поліпшити життя і
втримають людей від розпачу або екст

ремізму. Європейська Комісія хотіла б,
щоб система PanEuroMed поширювалася
на Ізраїль і палестинські території. Зона
PanEuroMed передбачає пільгове вход


ження на ринок ЄС для продуктів, виго

товлених з власної сировини та виробле

них у країнах Середземномор'я. Це за

охотить і полегшить торгівлю між двома
областями, а також між Близьким Схо

дом та середземноморськими країнами".

Мандельсон відзначив, що ринки ЄС
майже цілком відкриті для імпорту то

варів, виготовлених в Ізраїлі та на палес

тинських територіях. Майбутні прибутки
мають надходити від розширення пільго

вого доступу до спільно вироблених то

варів через систему PanEuroMed.

ЄС хотів би бачити, як нова система
розповсюджується на все Середземномо

р'я. Згідно з результатами досліджень, це
підвищить торгівлю між середземно

морськими країнами на цілих 40 % і вима


гатиме від цих країн укладання угод про
вільну торгівлю одна з одною. Свіжий по

зитивний приклад — нова торгівельна
угода між Ізраїлем та Йорданією. Це має
заохотити більш тісні зв'язки і комерційне
співробітництво між Ізраїлем та Палес

тинською Автономією, що, відповідно,
призведе до більшої стабільності.

Сектор Газа повинен залишитися у
"митному пакеті", який був затверджений
Ізраїлем та Палестиною згідно Паризько

го протоколу. Мандельсон закликав Ізра

їль визнати внутрішню торгівельну угоду
між ЄС та Палестинською Автономією,
без якої ЄС "буде важко впровадити ку

мулятивну систему PanEuroMed". 

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

ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС І СТАБІЛЬНІСТЬ 
НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
У травні 2005 року уповноважений ЄС
з питань торгівлі Пітер Мандельсон
виступив у Єврейському університеті 
в Єрусалимі. Він підкреслив роль
торгівлі для зміцнення стабільності 
на Близькому Сході і висловився 
за підтримку пропозицій із спрощення
торгівлі між Ізраїлем і палестинськими
територіями.

Комісар ЄС із питань торгівлі 
Пітер Мандельсон

"Сьогодні 450 мільйонів жителів пе

ретворюють ЄС на найбільший еко

номічний простір західної півкулі", — за

явив канцлер після засідання Європейсь

кої Комісії, присвяченого недавньому
провалу переговорів щодо бюджету ЄС
на 2007—2013 рр..

"Вже зараз експорт Німеччини в нові
країни — члени ЄС зрівнявся з поставка


ми товарів у США. Розширення ЄС вкрай
вигідне Німеччині", — наголосив Г. Шре

дер.

На його думку, найближчими місяця

ми європейська модель устрою пройде
випробування на міцність. "Існує два
варіанти розвитку Європи, — зазначив
канцлер. — Прихильники першого ба

чать в ЄС лише зону вільної торгівлі й не

бажають виходити за ці рамки. Прихиль

ники ж другого варіанту, до яких відно

шусь я сам, вважають, що Європа —
більш, ніж спільний ринок. ЄС — це
успішна модель суспільно
соціального
устрою, яка грунтується на спільних
цінностях, правах і обов’язках".

http://www.proeuropa.info/news

ШРЕДЕР ВИСТУПАЄ ЗА ПОДАЛЬШЕ
РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД 
Канцлер ФРН Герхард Шредер виступає за
подальше просування кордонів Євросоюзу на схід,
оскільки це вигідно як Німеччині, так і Європі в цілому.
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З
а оцінкою Євростату, протягом на

ступних двох десятиріч [2005

2025] очікується зростання загаль

ної чисельності населення 25 країн

ЄС більш ніж на 13 мільйонів, переважно
завдяки міграції. У той же час, з 2010 ро

ку загальна смертність серед європейців
перевищуватиме народжуваність.

У Комюніке Комісії з питань іммігра

ції, інтеграції та зайнятості (від 2003 ро

ку) вона констатувала, що в результаті
демографічних змін у ЄС криза на ринку
робочої сили очікується не раніше 2010
року. У 25 країнах ЄС зменшення числа
працюючих між 2010 і 2030 роками може
досягти 20 мільйонів. Відсутність не

обхідної кваліфікації та досвіду вже сьо

годні відчутні в ряді секторів економіки.

Рішення про компенсування негатив

них наслідків демографічного старіння
на ринку праці мають прийматися в кон

тексті Лісабонської стратегії. Імміграція є
одним з варіантів, але не кардинальним
вирішенням проблеми. ЄС повинен вико

ристовувати людські ресурси (громадян
ЄС та громадян третіх країн, які постійно

мешкають на території ЄС) для досягнен

ня цілей, визначених Лісабонською стра

тегією. Цей напрямок також підтверджує
"Гаазька програма", прийнята Європейсь

кою Радою 4
5 листопада 2004 року. 

Політика та юридичний контекст

На підставі рішень Європейської Ради
у м. Тампере (1999 рік), ЄС розробив
свою міграційну політику. Окремі дирек

тиви мали б прийматися у сфері законної
міграції (право на об'єднання членів сі

мей, статус довгострокових резидентів,
дозвіл на проживання для студентів і на

уковців), але не вдалося домовитися про
загальний законодавчий базис еко

номічної міграції.

У 2001 році Комісія прийняла пропо

зицію для затвердження Директиви про
"умови в'їзду та перебування для рези

дентів третіх країн з метою підняття
рівня зайнятості та розвитку господарсь

кої діяльності" (№ 386, 2001 рік). Але об

говорення в Європейській Раді обмежи

лося першим читанням тексту.

Законною основою заходів ЄС у сфе

рі економічної міграції є Стаття 63(3)(a)
"амстердамського" Договору EC, згідно
якій Рада повинна вжити заходів щодо
політики імміграції в наступних областях:
1) умови в'їзду та перебування, 2) стан

дарти процедур для країн ЄС з видачі
довгострокових віз та дозволів на право
перебування.

Зміст "Зеленого Документа"

Документ в жодному разі не повинен
відкрити двері для необмеженої еконо

мічної міграції в країни ЄС. Кількість міг

рантів з третіх країн має узгоджуватися
відповідно до зобов'язань країн
членів
ЄС, зазначених у "Гаазькій програмі". На

томість "Зелений Документ" створено
для розв'язання таких фундаментальних
питань, як:

1) ступінь гармонізації, до якого
повинен прагнути ЄС,

2) процедури допущення для
оплачуваного працевлаштування та
самовлаштування;

3) суспільні переваги;

4) документація для надання дозволу
для роботи/проживання;

5) можливість зміни місця праці;

6) права працівників
мігрантів;

7) суміжні заходи, наприклад,
об'єднання родини, повернення на
батьківщину, співпраця із третіми
країнами. 

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

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЄС
На 1 січня 2003 року переселенці до ЄС
складали близько 3.5% від загальної кількості
населення 25 країн ЄС. У 2003 році загальна
чисельність населення ЄС  зросла на 1.9 мільйон,
переважно завдяки мігрантам (1.7 мільйон). 

М
іністр внутрішніх справ Велико

британії Чарльз Кларк повідо

мив, що планується підписати
угоду з Україною про повернення

назад українських мігрантів, які прибули
до Європейського Союзу нелегально. 

Інші країни, з якими має бути підписа

но подібні угоди у період головування Ве

ликобританії в ЄС — це Марокко та Росія.

Ч. Кларк сказав, що в обмін на повернен

ня мігрантів перелічені країни можуть роз

раховувати на "міцні і стабільні" взаємини
з Європейським Союзом. 

Раніше повідомлялося, що підписан

ня угоди про реадмісію мігрантів є умо

вою, за якої ЄС може послабити візовий
режим для громадян України. Євро

пейська Комісія вже завершила перего


УКРАЇНСЬКИХ НЕЛЕГАЛІВ ПОВЕРНУТЬ ІЗ АНГЛІЇ
Британський уряд заявив, що його пріоритетом
на час піврічного головування в Європейському
Союзі, що розпочнеться в липні, буде боротьба з
нелегальною міграцією. 

вори про реадмісію з Албанією, Шрі

Ланкою, і Гонконгом. Ч. Кларк додав,
що сподівається на подібні здобутки
також з Туреччиною, Китаєм і Пакиста

ном, але це вже навряд чи вдасться
зробити за британського президентст

ва. Британський уряд водночас хотів би
просунути вперед так звані "програми
регіонального захисту" для підтримки
країн, яким складно самим впоратися з
проблемою мігрантів, що походять з їх
території, або використовують її як
транзитну на шляху до ЄС.

http://europa.eu.int/rapid/
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Н
а сесії розглядалися стра

тегічні принципи для наступ

ного покоління регіональних
програм єдності на період

2007
2013 років. Комісар Хюбнер
представила програму, яка базує


ться на ідеях пріоритетів лісабон

ської стратегії, мета якої — проми

словий ріст та збільшення кількос

ті робочих місць.

Пані Хюбнер сказала: "Мета цих
принципів полягає в наданні краї

нам
членам і регіонам ідей для під

готовки їхніх нових програм роз

витку, які підсилять спільні дії між
політикою єдності та відновленою
Лісабонською стратегією. Керівні
принципи беруть до уваги потреби,
що відрізняються на регіональних
рівнях, наприклад, певне збільшен

ня соціоекономічних диспропорцій,
що спостерігається з розширенням
ЄС. Обмежені ресурси на рівні Сою

зу мають бути зосереджені у сфе

рах, де ми можемо досягти найкра

щих результатів в областях еко

номічного зростання, змагальності
та працевлаштування.

На другому засіданні сесії роз

глядалося питання територіальної
єдності — ключове питання євро

пейської інтеграції. Новий підхід
відрізняється від ідеї "багатошвид

кісної" Європи, що панувала перед
тим. Очевидно, що нерівномірний
розвиток окремих країн та терито

рій призведе до економічних і соці

альних невідповідностей та дисба

лансу, нових екологічних небезпек,
збитків, пов'язаних з високим рів

нем концентрації населення в міс

тах та спустошенням сільських ра


йонів. Пошук кращого територіаль

ного балансу в Європі відбиває "по

ліцентричні" амбіції, викладені в
Європейській перспективі просто

рового розвитку (ESDP), яка була
прийнята у 1999 році. 

Пропозиції Комісії започаткову

ють законодавчу основу та фінан

сові інструменти, які дозволять
більш збалансовано підійти до те

риторіального устрою. Нова "урба

ністична" ініціатива має заохочувати
гармонійний розвиток міст, підтри

мувати економічну та соціальну ре

генерацію урбаністичних районів.

Історія питання: За період
2000—2006 років кошти, що надій

шли від структурних фондів ЄС та
їхніх підрозділів до найбідніших
регіонів Союзу, становили при

близно 265 млрд. (третину бюд

жету ЄС). Більшість фінансувань
проведена через численні щорічні
програми розвитку, керовані ЄК,
країнами
членами та регіональною
владою. На 2007—2013 роки Комі

сія передбачає фінансування в сумі

336,1 млрд. 79 % від загальної су

ми ( 264 млрд.) передбачено для
найбідніших регіонів, 17% ( 57,9
млрд.) — для підтримки Співтова

риства і 4% ( 13,2 млрд.) — на те

риторіальне співробітництво. 

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

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС

Європейський Комісар,
відповідальний за регіональну
політику, Данута Хюбнер
виступила в Люксембурзі на
зустрічі на рівні міністрів з
приводу регіональної політики
й територіальної єдності. 

Комісар ЄС, відповідальний
за регіональну політику,
Данута Хюбнер

РіВЕНЬ БЕЗРОБіТТЯ 
В ЄВРОЗОНі
ЗАЛИШАєТЬСЯ
НЕЗМіННИМ — 8.9%

Ó êâ³òí³ 2005 ðîêó ñåçîííî ñêîðåãîâàíèé
ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â ªâðîçîí³ çàëèøèâñÿ íà

òîìó æ ð³âí³ — â 8.9%, ó ïîð³âíÿíí³ ç áåðåçíåì,
ïîâ³äîìëÿº ªâðîñòàò. 

Ó êâ³òí³ ìèíóëîãî ðîêó ö³ ïîêàçíèêè ñêëà-
äàëè 9.0%. Çà îö³íêàìè ªâðîñòàòó, â êâ³òí³
2005 ðîêó áóëè áåçðîá³òíèìè 13.0 ì³ëüéîí³â
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â ºâðîçîí³ ³ 19.3 ì³ëüéîíè —
â 25 êðà¿íàõ ªÑ. Ó êâ³òí³ 2005 ðîêó ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ â ÑØÀ ñêëàâ 5.2% ³ â ßïîí³¿ — 4.4%.

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

С
пільні зусилля будуть спрямовані на досягнен

ня рівності та боротьби з дискримінацію в ЄС.
Визначальною стратегією Європейського Ро


ку
2007 буде гарантія того, що будь
які прояви дис

кримінації будуть викорінюватися, а рівні можли

вості — заохочуватися. Стратегія викладена у Ко

мюніке, прийнятому Європейською Комісією у се

редині червня.

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

2007 – «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІК
РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВСІХ»
Європейська Комісія визначила 2007 —
«Роком рівних можливостей для всіх». 
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Р
оль Агентства полягає в
складанні загальних техніч

них і операційних правил для
всіх європейських залізниць.

Віце
президент ЄК Жак Барро і
французький міністр транспорту
Домінік Пербен заклали першу
цеглину для будівництва офісів
агентства у Валансьєні.

"Гармонізація регуляційних
правил обов'язкова для форму

вання Європейської залізничної
мережі. Нове агентство сприятиме
тому, щоб наш транспорт став
більш конкурентним, безпечним і
ефективним, — наголосив Жак
Барро. — Це — майбутнє євро

пейської залізниці, яка знаходить

ся в кризовому стані. Стандарти

зована європейська продукція бу

де більш конкурентна на світових
ринках".

Офіційно засноване у квітні
2004 році, Європейське Залізнич

не Агентство — це рушійна сила в
політиці модернізації Європейсь

кої залізничної промисловості.
Існування несумісних національ


них технічних правил і правил
безпеки в 25 країнах
членах —
головна перешкода для нормаль

ного функціонування спільної
залізниці. Агентство працюватиме
для того, щоб поступово узгодити
технічні правила і створити за

гальні засади безпеки, яких бу

дуть дотримуватися на залізницях
в усій Європі.

Зокрема, робота Агентства по

лягає в підготовці технічної специ

фікації для Системи управління
європейським залізничним рухом
(ERTMS). Утілення у життя цієї
програми на головних залізнич

них лініях транс'європейської
транспортної мережі потребує
інвестування 5 млрд. євро до 2017
року. Відповідальність за втілення
цієї програми покладено на нове
агентство.

Відродження залізничної про

мисловості в Європі є ключовим
компонентом загальної транспорт

ної політики, яка націлена, зокре

ма, на збалансування різних видів
транспорту на користь найбільш

екологічно чистих, із високим рів

нем безпеки. Урочиста закладка
майбутніх офісів позначає нову
стадію існування Агентства. Під
проводом Директора Агентства па

на Марселя Версліпа, призначено

го на посаду в жовтні 2004 року,
зможуть розпочати роботу 25 пра

цівників — експертів із безпеки ру

ху. Агентство почне працювати на
повну потужність із середини 2006
року. Тут отримають роботу близь

ко 100 експертів. 

http://europa.eu.int/comm/transport/
rail/era/index_en.htm

П
овний бюджет програм скла

дає 56.9 млн. євро, частка ЄС
становить 26.1 млн. євро.
Вперше були схвалені про


грами, запропоновані новими чле

нами ЄС (Угорщиною, Польщею та
Кіпром).

Згідно рекомендацій Ради з пи

тань інформаційної та рекламної
підтримки сільськогосподарської
продукції на внутрішньому ринку
ЄС, 14 країн
членів надали 32 про

грами
пропозиції. Комісія вибрала

26 програм, запропонованих на

ступними країнами — Бельгією,
Німеччиною, Грецією, Іспанією,
Францією, Ірландією, Італією, Ні

дерландами, Португалією, Фінлян

дією, Великою Британією, Угорщи

ною, Польщею, Кіпром, — як про

грами, достойні отримати фінансо

ву підтримку. Програми передбача

ють інформаційне забезпечення та
рекламу таких продуктів, як олив

кове масло, молоко, сир, плодові
та овочеві культури, квіти, вино і
захищають торгові бренди, врахо

вуючи країну походження.

Повний бюджет програм, роз

рахованих на 1—3 роки, — 56.9
млн. євро. Внесок ЄС у програми
— 26.1 млн. євро, або майже 50 %
від загалу. Це перше схвалення

програм у 2005 році. Щорічний бю

джет ЄС, виділений на програми
інформаційної підтримки в агро

секторі, складає 48.5 млн. євро.
Зазвичай країни
члени ЄС надси

лають Комісії перелік програм.
Згодом Комісія оцінює користь
програми і залишає за собою пра

во на виділення коштів. 

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

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ АГЕНТСТВО
У середині
червня в містах
Лілль та
Валансьєн на
півночі Франції
урочисто
розпочалося будівництво
офісів Європейського
Залізничного Агентства. 

Європейська Комісія 
схвалила 26 програм 
у 14 країнах:членах ЄС 
із метою інформаційного
забезпечення та реклами
сільськогосподарських 
товарів у Євросоюзі. 

26 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО ДЛЯ ПІДТРИМКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
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Н
анотехнології — технологічні роз

робки на атомному і молекулярно

му рівнях — забезпечують ряд пе

реваг, в тому числі виробництво

більш ефективних медичних засобів та
більш швидких комп'ютерних проце

сорів. План дій визначає заходи на націо

нальному і європейському рівнях, не

обхідні для поглиблення наукових дос

ліджень у цій області та впровадження їх
у виробництво і сферу послуг.

Комісар ЄК із питань науки і наукових
досліджень Жан Поточник вважає: "Євро

пі потрібно інвестувати кошти в сферу
знань, щоб підтримувати конкурентну пе

ревагу в світовій економіці. Нанотехнології
— це ключова область, в якій Європа зай

має передові позиції, і ми повинні гаранту

вати збереження цих переваг у майбутнь

ому. Нанотехнології мають величезний по

тенціал для європейської промисловості й
для суспільства взагалі. Для досліджень у
цій області потрібні ясна стратегія й рішучі
дії. У той же час, ми повинні якомога
раніше завбачити будь
який можливий
ризик для здоров'я, безпеки та екології".

У Плані дій визначається:
— стабільне асигнування програм з на


нотехнологій, у тому числі спеціальну
підтримку досліджень, що стосують


ся здоров'я людини й навколишнього
середовища та формують основи
технологій в певних ключових секто

рах, наприклад, в наномедицині, на

ноелектроніці, молекулярній хімії;

— розробка конкурентної дослідницької
інфраструктури світового рівня і визна

чення пріоритетних напрямків шляхом
інвестицій, обміну передовим досвідом
і доступу до існуючої інфраструктури;

— створення сприятливих умов для
промисловості ЄС з тим, щоб метою
досліджень стала корисна продукція
та послуги. Запропоновані заходи:
проведення семінарів на тему ко

мерціалізації, залучення промис

ловців і технологів, робота над ви

робленням спільних стандартів. До

датковими корисними інструментами
мають стати бази даних і система
моніторингу за видачею патентів.
При цьому наукові звіти, інформацій


ний матеріал, відкритий діалог і створення
горизонтального рівня координації завжди
гарантуватимуть, що буде дотримано етич

ні принципи та взято до уваги турботи й
сподівання громадян. Головна мета — охо

рона здоров'я, безпека й уникнення еко

логічних ризиків на ранній стадії, оцінка
можливої небезпеки досліджень і розроб

ка директив для такої оцінки. В існуючому

законодавстві ЄС буде переглянуто статті
про фінансування з метою окреслення
меж специфічної сфери нанотехнологій.

Європейська Комісія також підтриму�
ватиме:
— створення безкоштовного відкритого

архіву науково
технічних публікацій;
— підвищення міждисциплінарної освіти,

тренінги для науковців та інженерів;
— зосередження на практичних сторо


нах нанотехнологій;
— більш широке залучення громадян до

обговорення;
— організація семінарів, розробка про


грам навчальних курсів;
— висвітлення в пресі передових досяг


нень;
— поглиблення міжнародного діалогу зі

спільних проблем, наприклад, з пи

тань термінології чи токсикології.
14—16 червня у Брюсселі відбулася

"виставка на колесах" під назвою "Nano

truck", розташована на базі вантажного
автомобіля. Бажаючі мали нагоду дізна

тися про проблеми й досягнення в галузі
нанотехнологій. З ініціативи міністерства
науки Німеччини виставку відвідав комі

сар ЄС з питань науки Жан Поточник. Де

тальна інформація на сайті:

http://www.cordis.lu/nanotechnology

Європейська Комісія
намітила шляхи,
завдяки яким нова
наукомістка область
нанотехнологій, що
швидко розвивається,
буде йти в безпечному
і відповідальному
напрямку. 

ЄВРОПА НА ПЕРЕДОВІЙ ЛІНІЇ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Ç ã³äíî ðåë³çó, ÿêèé îïðèëþäíèëà
Êîì³ñàð ªÑ ³ç ïèòàíü ³íôîð-

ìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà òà ìåä³à
ïàí³ Ðåä³íã, ðîçïîâñþäæåííÿ
øâèäê³ñíîãî "broadband"
³íòåðíåò-ç'ºäíàííÿ øâèä-
êî çðîñòàº. 

Çàðàç â ªÑ íàë³÷óºòüñÿ
40 ì³ëüéîí³â ïîòóæíèõ
³íòåðíåò-ë³í³é, ùî íà
70% á³ëüøå, í³æ â ìèíó-
ëîìó ðîö³. Â ñåðåäíüîìó
çà äåíü ç'ÿâëÿºòüñÿ 45 000
íîâèõ ë³í³é, äëÿ ïîð³âíÿííÿ: â
2003 ðîö³ — 29 000. Öåé ñòð³ì-
êèé ð³ñò, çóìîâëåíèé êîíêóðåíö³ºþ
íà ðèíêó, ïðîâàéäåðè ÿêîãî ïðàãíóòü

çàáåçïå÷èòè ñïîæèâà÷³â á³ëüø
øâèäê³ñíèì ³íòåðíåòîì çà íèçü-

êèìè ö³íàìè. 
Öÿ ñèòóàö³ÿ â³äïîâ³äàº ñòðàòåã³¿

"i2010" ³ç ï³äòðèìêè îðãàí³-
çàö³¿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü
³ ïðîãðåñó â öèôðîâèõ
ìåðåæàõ. Íîâ³ ÷ëåíè ªÑ

³íâåñòóþòü êîøòè â ðîçâè-
òîê ³íôðàñòðóêòóðè ñó÷àñ-
íèõ ³íòåðíåò-ìåðåæ, áóäó-

þ÷è ñâîþ ÷àñòêó ðèíêó. Äåÿê³
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè ë³äèðóþòü

ó ö³é ñôåð³ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³,
³íø³ — ïîêè ùî â³äñòàþòü.

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

ПОШИРЕННЯ ШВИДКіСНОГО іНТЕРНЕТУ
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64%
європейців погоджу

ються, що економіка
Співтовариства мо

же стати більш кон


курентною тільки завдяки застосуванню
найновітніших технологій. Аналогічний
відсоток опитаних визнає провідну роль
науки і технологій в промислових роз

робках. Статистичні дані підтверджують
думку про те, що США випереджають
Європу по рівню наукових досліджень, і
тільки 12% опитаних вважають, що Євро

па знаходиться попереду США.

Європейці вважають, що наукові до

слідження на рівні ЄС повинні бути твор

чими й дієвими. Переважна більшість
опитаних висловлюється за ще більш ак

тивну взаємодію між європейськими
країнами. Громадяни Європи очікують,
що в наукову сферу інвестуватиметься
ще більше коштів, що співпраця між на

уковцями стане ще ефективнішою і буде
досягнуто кращої координації між кра

їнами
членами, а ЄС повинен відігравати
провідну роль у цих процесах.

Щодо прийняття рішень у сфері на

уки й технологій, 73% громадян ЄС хо

тіли б, щоб політики частіше дослухали

ся до порад досвідчених учених. Це дані
двох опитувань громадської думки, які

вперше проводилися в 32 європейських
країнах на початку цього року.

Згідно цих опитувань, європейці ма

ють великі сподівання на науку й техно

логії. 87% опитаних погоджуються, що
наукові й технологічні розробки покра

щать якість життя, 77% вірять, що треба
продовжувати пошук заради майбутніх
поколінь.

Опитування реєструють деякі відмін

ності відповідей залежно від країн із за

гальною тенденцією до більшого опти

мізму в нових країнах
членах ЄС. Порів

няно з попередніми оглядами, інтерес до
науки і технологій зменшився в деяких
країнах, але залишається досить висо

ким (78% громадян). Найбільші зміни
громадської думки відбулися стосовно
інтересу до наукових знань, який значно

зріс у більшості
країн ЄС за минулі
декілька років.

У статистичних огля

дах є й критичні повідомлення. Євро

пейці опираються впровадженню деяких
технологій. Наприклад, 54% жителів
континенту вважають, що продукти хар

чування, виготовлені з генетично зміне

них рослин, небезпечні (88% на Кіпрі й
80% в Греції). Хоча загалом переважна
більшість визнає той факт, що, завдяки
науці й технологіям, багато зроблено на
благо суспільства. Громадяни називають
також негативні аспекти, наприклад,
вплив на навколишнє середовище, про

блему зайнятості.

Більшість вважає, що хоча при впро

вадженні комп'ютерних технологій з'яв

ляються нові робочі місця, але ще
більше робочих місць зникає. Досі існує
прірва непорозуміння між наукою та
суспільством. Європейці почуваються
недостатньо поінформованими й мало
розуміються на проблемах науки й тех

нології. Все ще потрібні значні зусилля
для того, щоб наблизити ці сфери до лю

дей і встановити зв'язок між ученими та
громадськістю. Ця подвійність також
впливає на бачення середнім європей

цем образу вченого: люди визнають по

зитивну роль учених у суспільстві, але в
той же час висловлюються критично сто

совно того, як учені пояснюють свої
відкриття й доносять інформацію до гро

мадськості. Більш докладно на сайті: 

http://europa.eu.int/comm/
public_opinion

Згідно звітам Євробарометра,
71% громадян ЄС погоджуються
з тим, що важливість
партнерських наукових
досліджень на рівні ЄС зростає, 
а 59% опитаних вважає, що ЄС
повинен витрачати більше грошей
на наукові дослідження. 

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ²í³ö³à-
òèâó "i2010: ªâðîïåéñüêå ²íôîðìà-

ö³éíå Ñóñï³ëüñòâî-2010". 
Âîíà ñïðèÿòèìå ïðîãðåñó é ñòâîðåí-

íþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü â ³íôîðìà-
ö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà ìåä³à-³íäóñòð³¿.
"i2010" — âñåá³÷íà ñòðàòåã³ÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ òà ðîçâèòêó âñ³õ ïîë³òè÷íèõ
³íñòðóìåíò³â ªÑ, ùî ïîêëèêàíà çàîõî-
òèòè ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ öèôðîâèõ ìå-
ðåæ: ðåãóëÿòèâí³ ³íñòðóìåíòè, íàóêîâ³
äîñë³äæåííÿ é ñï³âïðàöþ ç ïðîìèñ-
ëîâ³ñòþ. Çíà÷íà óâàãà, çîêðåìà, ïðèä³ëÿ-
òèìåòüñÿ çá³ëüøåííþ øâèäê³ñíèõ ³ áåç-
ïå÷íèõ ìåðåæ äëÿ ïåðåäà÷³ âåëèêèõ îáñÿã³â äà-
íèõ äëÿ íàäàííÿ ªâðîï³ áàãàòî¿ òà ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿. 

СТРАТЕГіЯ ПіДТРИМКИ СУчАСНИХ
ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ

ЄВРОПЕЙЦІ ЗГОДНІ ФІНАНСУВАТИ
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЄС
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М
іністри з охорони здоров'я
та експерти з інформацій

них технологій країн ЄС зу

стрілися у норвезькому

місті Тромсо для обговорення питан

ня: як реалізувати інформаційний
потенціал програми "eHealth" — "еле

ктронне здоров`я". Третю європейсь

ку конференцію з "eHealth" на рівні
міністрів організували ЄК, головую

чий президент ЄС — Люксембург та
норвезький уряд. У рамках конфе

ренції пройшла виставка, на якій бу

ло продемонстровано найбільш
ефективні впровадження у сфері
охорони здоров'я в країнах Європи.

Віце
президент ЄС Гюнтер Вер

хойген заявив: "Сфера медичних
приладів — це область, де суспільс

тво в цілому і кожен громадянин зо


крема матиме користь від впровад

ження інновацій і прогресу техно

логій. Наші пропозиції спрямовані
на покращення послідовності, про

зорості й ефективності відповідних
законів. Ми запрошуємо всіх брати
участь у вдосконаленні проекту".

Сьогодні впровадження медич

них приладів регулюється трьома
головними директивами, які стосу

ються активних медичних імплан

тантів (AІMD), медичних приладів
(MDD) і діагностичних медичних
приладів in vitro (ІVDD). Через тех

нічні розбіжності між цими трьома
директивами, Комісія відхилила їхнє
злиття. Поки що регулювання дося

гатиметься через низку роз'яснень.

Європейський ринок технологій
медичних приладів — другий у світі

за обсягом (США — 37 %, ЄС —
26 %, Японія — 15 %). У 2002 році
його товароообіг оцінювався у 41
млрд. Медична промисловість скла

дається з понад 7 000 індивідуаль

них бізнес
структур, 70 % з яких —
приватні підприємства, де працює
понад 300 000 осіб. За останні роки
сектор зазнав втрат на світовому
ринку у відсотковій частці та у показ

никах зайнятості, головним чином
після консолідації ринку. В ЄС дещо
знизилися витрати на охорону здо

ров'я (5,7 % валового внутрішнього
продукту в 15 країнах ЄС у порівнян

ні з 13,9% у США та 7,1% у Японії).
Докладніше за адресою:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/
medical_devices/index_en.htm

ЄС консультується з громадськістю
МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ: 

Комісари ЄС Маркос Кіпріану та Вівіан
Редінг звернулися до урядів країн:членів
ЄС та приватного сектору з проханням
ширше  використовувати новітні
комунікаційні технології (ICT) у системах
європейської охорони здоров'я. 

Н
овий сервіс забезпечує детальну інформацію про
специфічні вимоги імпорту країн
членів ЄС, а та

кож останні дані про внутрішні податки. Інтернет


сервіс було розроблено для того, щоб підприємці з
країн, що розвиваються, могли скористатися усіма пе

ревагами доступу до ринку ЄС. 

Онлайн
сервіс забезпечує безкоштовну всебічну
інформацію для експортерів з лютого 2004 року. Євро

пейська Комісія відкрила сайт з метою прискорення
економічного росту в країнах, що розвиваються, та по

легшення доступу експортерів до ринку ЄС. З моменту

Європейська Комісія
розпочала другу фазу
онлайн:сервісу для
країн, що розвиваються. 

відкриття сайту його щоденно відвідували в середньо

му приблизно 1 500 осіб, а в цьому році ці показники
зросли до 3 000. Сьогодні стали доступними нові послу

ги, ще більш корисні для експортерів з країн, що розви

ваються. На сайті сервісу можно дізнатися, якими є:
1. Специфічні вимоги ЄС і країн
членів для кожного

окремого продукту.
2. Внутрішні податки кожної країни
члена на кожний

специфічний продукт.
3. Загальні вимоги для всієї продукції на рівні ЄС.
4. Огляд виробників імпорту ЄС.
5. Огляд податків для Євросоюзу.

Споживачів інформаційного сайту запрошують вно

сити пропозиції щодо подальшої інформації, яка, на їхній
погляд, могла б бути корисною для них. Більш конкретна
інформація за адресою:

http://export�help.cec.eu.int

ОНЛАЙН�СЕРВІС ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
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Т
акий оптимістичний прогноз
було зроблено українськими
фахівцями і міжнародними ек


спертами під час "круглого столу"
"Державна політика підтримки
інвестицій у сфері високих техно

логій в Україні", проведеного за
ініціативи Міжнародного центру
перспективних досліджень, Партії
промисловців і підприємців, на

родних депутатів.

Вітчизняні та іноземні учасники
"круглого столу" висловили своє за

непокоєння тим, що тривале
зволікання з визначенням позиції
уряду щодо інвестиційної політики
може призвести до уповільнення
майбутніх інвестиційних процесів.
Не секрет, що деякі відомі виробни

ки електроніки припинили свої про

екти в країні через погіршення інве

стиційного середовища. 

Учасники "круглого столу"
відзначили, що для докорінних

змін у бізнес
кліматі та покращен

ня інвестиційної привабливості не

обхідно ліквідувати регуляторні та
адміністративні бар'єри, які ус

кладнюють входження на ринок і
освоєння нових видів продукції, а
також їх експорт, спростити доступ
до ресурсів та інфраструктури, що
дасть можливість підвищити про

дуктивність праці та конкурентос

проможність бізнесу.

Для формування сприятливого
інвестиційного клімату необхідне
забезпечити захист прав інтелекту

альної власності, що відкриє двері
розвитку високотехнологічних ви

робництв.

Як наголосив народний депутат
Микола ОНІЩУК, покращення інвес

тиційного клімату потребує і корот

кострокової, і довгострокової стра

тегії. Вкрай потрібне політичне за

безпечення економічної та соціаль

ної стабільності і передбачуваності.

Це важливіше для інвесторів, ніж
надання податкових пільг або інших
привілеїв. 

За підсумками "круглого столу"
було підготовлено проект мемо

рандуму з пропозиціями щодо за

конодавчого врегулювання про

блем формування інвестиційної
політики в сфері високих техно

логій.  

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

Й
ого головною темою стало
підвищення ролі Української
Національної Іпотечної Асо

ціації (УНІА) в розвитку

структури ринку іпотеки, а також
ознайомлення гравців цього ринку,
уряду, партнерів та громадськості з
метою та завданнями проекту ЄС.
Про реалії розвитку кредитування
під заставу поінформував Ігор
Юшко — Президент УНІА. Він за

значив, що гравці ринку іпотечного
кредитування виступають за прий

няття простих правил гри, за наяв

ність сприятливої та дієвої законо

давчої бази.

Презентуючи проект ЄС "Вста

новлення правил та законодавства
іпотечного ринку", керівник проекту
П'єр
Ів Дівізія наголосив на не

обхідності вибудовувати в Україні
відкриту та ефективну структуру
іпотечного ринку, з неодмінним

врахуванням кращих здобутків з
досвіду Європейських та інших
країн. "Іпотека в Україні почалася
лише десять років тому, в той час як
у західній Європі деякі країни мають
більше ніж 150
літній досвід іпотеч

ного кредитування", — сказав він. 

Серед пріоритетних завдань
проекту — організаційний розви

ток УНІА та посилення її ролі у
представництві комерційних банків
в їх зусиллях щодо розвитку
Асоціації та комерційних іпотечних
інструментів; розвиток правил ре

гулювання та іпотечних стандартів
для української іпотечної системи;
здійснення навчальних програм
для банківського персоналу; роз

повсюдження інформації стосовно
іпотечної кредитної системи та про

ведення просвітницьких заходів.

Проект ЄС "Встановлення пра

вил та законодавства іпотечного

ринку" офіційно розпочався в січні
цього року, коли п'ять європейсь

ких експертів з Австрії, Данії,
Франції та Німеччини прибули до
Києва та приєдналися до персона

лу УНІА. Бюджет проекту стано

вить 2,7 млн. Євро.  

E�mail: office@mortgage.in.ua Web:
www.unia.com.ua

Україна
може стати
лідером у
східно:
європей:
ському
регіоні із залучення інвестицій
до сфери високих технологій
упродовж наступного
десятиріччя. 

РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
В кінці червня відбулося
засідання "круглого столу"
на тему "Кредитування під
заставу: реалії та перспективи
розвитку в Україні",
що проводилося в рамках
виконання проекту ЄС
"Встановлення правил
та законодавства іпотечного
ринку". 

ВИСОКИМ ТЕХНОЛОГІЯМ –
ВИСОКІ ІНВЕСТИЦІЇ 
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Ï ðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Ïðåäñòàâ-
íèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ â

Óêðà¿í³ ïîñîë ²ºí ÁÎÓÃ, âèñòóïàþ÷è
íà ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ "Áåçïåêà
ºâðîïåéñüêèõ êîðäîí³â: ðåàë³¿ òà ïåð-
ñïåêòèâè" ó Êèºâ³.

Çîêðåìà, çà éîãî ñëîâàìè, íà çì³ö-
íåííÿ óêðà¿íñüêî-ìîëäàâñüêîãî êîð-
äîíó áóäå âèä³ëåíî 22 ìëí. ºâðî. 

Â³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî çà ñïðèÿí-
íÿ ªâðîêîì³ñ³¿ áóëî îáëàäíàíî íîâ³ò-
í³ì óñòàòêóâàííÿì ìèòíèö³ ó ×îï³ òà
Ðàâà-Ðóñüê³é. 

². ÁÎÓÃ ââàæàº, ùî äëÿ áîðîòüáè ç
òåðîðèçìîì, ì³æíàðîäíîþ êîðóïö³ºþ
³ çëî÷èíí³ñòþ íåîáõ³äíî íàëàãîäèòè
á³ëüø åôåêòèâíèé îáì³í ³íôîðìàö³-
ºþ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ªâðîêîì³ñ³ÿ ðîç-
ãëÿäàº ñï³ëüí³ íàâ÷àííÿ ³ òðåíóâàííÿ
ÿê îäèí ç ä³ºâèõ ìåõàí³çì³â îáì³íó
äîñâ³äîì.

ßê ñêàçàâ ². ÁÎÓÃ, íà ñüîãîäí³ ïðî-
áëåìà êîíòðîëþ êîðäîí³â äëÿ ªâðîñî-
þçó äóæå àêòóàëüíà. Ð³øåííÿ ùîäî
âïîðÿäêóâàííÿ öüîãî ïèòàííÿ ïðèé-
ìàþòüñÿ øëÿõîì äîñÿãíåííÿ êîíñåí-
ñóñó òà äèñêóñ³¿ íà ð³âí³ äåðæàâ —
÷ëåí³â ªÑ. 

Ïèòàííÿ âïîðÿäêóâàííÿ êîðäîí³â
ïîâèíí³ áóòè êîîðäèíîâàí³, ñàìå òî-
ìó ªÑ ñï³âðîá³òíè÷àº ÿê âñåðåäèí³
Ñîþçó, òàê ³ ç êðà¿íàìè-ñóñ³äàìè. 

Íà äóìêó ². ÁÎÓÃÀ, íåîáõ³äíî
ñòâîðèòè ãëîáàëüíó ñèñòåìó ñï³âïðàö³
ó ñôåð³ áåçïåêè, òåõí³÷íîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà â ïðèêîðäîííèõ ðàéîíàõ.

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

ЄВРОПЕЙСЬКА
КОМІСІЯ
ДОПОМАГАТИМЕ
УКРАЇНІ В
ОБЛАШТУВАННІ
КОРДОНІВ 

ª âðîñîþç ãîòîâèé íàäàòè Ìîëäîâ³ ³
Óêðà¿í³ äîïîìîãó â êîíòðîë³ ³

ìîí³òîðèíãó ì³æäåðæàâíîãî êîíòðî-
ëþ íà ä³ëÿíö³ Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ. 

Ïðî öå çàÿâèâ â Áðþññåë³ Âåðõîâ-
íèé ïðåäñòàâíèê ªÑ ³ç ïèòàíü
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ áåçïåêè Õàâ'ºð
ÑÎËÀÍÀ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç Ïðåçèäåí-
òîì Ìîëäîâè Âîëîäèìèðîì ÂÎ-
ÐÎÍ²ÍÈÌ.

Êåð³âíèê ìîëäàâñüêî¿ äåðæàâè ïå-
ðåäàâ Õ. ÑÎËÀÍ² ï³äïèñàíèé íèì ³ éî-
ãî óêðà¿íñüêèì êîëåãîþ Â³êòîðîì
ÞÙÅÍÊÎÌ ëèñò ³ç ïðîõàííÿì äî ªÑ
íàäàòè ñïðèÿííÿ â êîíòðîë³ çà äåðæ-
êîðäîíîì ó ïðèäí³ñòðîâñüêîìó ñåêòîð³.

Õ. ÑÎËÀÍÀ çàÿâèâ, ùî íà äàíîìó
åòàï³ ïåðåä÷àñíî ãîâîðèòè ïðî êîí-
êðåòí³ ìåõàí³çìè ñïðèÿííÿ ç áîêó ªÑ,
ïîîá³öÿâøè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðî-
àíàë³çóâàòè "ìîæëèâîñò³ â äàíîìó íà-
ïðÿì³".

Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ Ïðåçèäåíòè
Óêðà¿íè ³ Ìîëäîâè íà çóñòð³÷³ â
Îäåñüê³é îáëàñò³ ï³äïèñàëè ñï³ëüíå
çâåðíåííÿ äî ãîëîâè ªÊ Õîñå Ìàíóå-
ëÿ ÁÀÐÐÎÇÓ ïðî îðãàí³çàö³þ ö³ëîäî-
áîâîãî ìîí³òîðèíãó 452 êì Ïðèäí³ñò-
ðîâñüêî¿ ä³ëÿíêè óêðà¿íñüêî-ìîë-
äàâñüêîãî êîðäîíó.

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

ЄС ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ І МОЛДОВІ 
В КОНТРОЛІ КОРДОНУ 

Í à ïî÷àòêó ÷åðâíÿ ó Êèºâ³ ïðîéø-
ëà ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ "Áåç-

ïåêà ºâðîïåéñüêèõ
êîðäîí³â: ðåàë³¿ òà
ïåðñïåêòèâè".

Ìåòîþ êîíôå-
ðåíö³¿ áóëî îáãîâîðåí-
íÿ ïèòàíü ùîäî ñó-
÷àñíèõ âèêëèê³â
³ çàãðîç ºâðî-
ïåéñüê³é áåçïå-
ö³, çì³öíåííÿ äî-
â³ðè òà çàáåçïå-
÷åííÿ áåçïåêè ºâðîïåéñüêèõ
êîðäîí³â, ïðîòèä³¿ òåðîðèçìó,
òðàíñêîðäîíí³é çëî÷èííîñò³ òà
íåçàêîíí³é ì³ãðàö³¿, óäîñêî-
íàëåííÿ ïðèêîðäîííîãî ìå-
íåäæìåíòó â ³íòåðåñàõ çì³ö-
íåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿
ïðèêîðäîííî¿ áåçïåêè, ïåðñïåêòèâè
ñï³âïðàö³ ç ªâðîïåéñüêîþ àãåíö³ºþ
óïðàâë³ííÿ çîâí³øí³ì êîðäîíîì ªÑ. 

Ïðîãðàìà êîíôåðåíö³¿ ïåðåäáà÷àëà
îáãîâîðåííÿ ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ ñó-

÷àñíèõ òåõíîëîã³é äëÿ çì³ö-
íåííÿ áåçïåêè êîðäîí³â.

Ó êîíôåðåíö³¿ ïðèéíÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ³íñòèòó-
ö³é ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó,
ÎÁÑª, êåð³âíèêè ïðèêîðäîí-

íèõ â³äîìñòâ êðà¿í — ÷ëåí³â
ªÑ, êðà¿í — êàíäèäàò³â ³
êðà¿í — ñóñ³ä³â ªÑ, êðà¿í
— ó÷àñíèöü ÃÓÀÌ, ïðåä-
ñòàâíèêè ÏÐÎÎÍ, Ì³æ-
íàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ã-

ðàö³¿, Óïðàâë³ííÿ Âåð-
õîâíîãî êîì³ñàðà ÎÎÍ ïî á³-

æåíöÿõ, äèïëî-
ìàòè÷íèõ òà êîí-
ñóëüñüêèõ óñòà-

íîâ, àêðåäèòîâà-
íèõ â Óêðà¿í³, íåóðÿäîâèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òà á³çíåñîâèõ ê³ë.

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

Ø âåéöàð³ÿ â õîä³ ðåôåðåíäóìó
ïðîãîëîñóâàëà çà ïðèºäíàííÿ

äî Øåíãåíñüêî¿ ³ Äóáë³íñüêèõ óãîä.
Çà öå âèñëîâèëèñÿ 55 % òèõ, õòî
ïðîãîëîñóâàâ.

Øåíãåíñüêà óãîäà çàáåçïå÷óº
â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ ãðîìàäÿí ÷åðåç
êîðäîíè êðà¿í — ó÷àñíèê³â äîãîâîðó,
òîä³ ÿê Äóáë³íñüê³ óãîäè ìàþòü íà
óâàç³ âçàºìîä³þ â ïèòàííÿõ, ùî
ñòîñóþòüñÿ á³æåíö³â.

Íà äóìêó ïðèõèëüíèê³â ³äå¿, ïðèºä-
íàííÿ äî "Øåíãåíó", à òàêîæ äî Äóá-

ë³íñüêèõ óãîä çì³öíèòü áåçïåêó Øâåé-
öàð³¿, ïðèíåñå ïåðåâàãó â åêîíîì³÷í³é
ñôåð³. Â³äìîâà â³ä ïðèºäíàííÿ, ââàæà-
þòü âîíè, ïðèçâåëà á äî ïîë³òè÷íî¿
³çîëÿö³¿ êðà¿íè ³ äî íàïëèâó ÷èñëåííèõ
á³æåíö³â, ÿêèì êðà¿íè ªÑ â³äìîâëÿòü
íàäàòè ïðèòóëîê.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ñóïðîòèâíèêè ³äå¿
ïîáîþþòüñÿ, ùî ïðèºäíàííÿ äî óãîä
ï³ä³ðâå áàãàòîâ³êîâèé íåéòðàë³òåò
Øâåéöàð³¿ òà ¿¿ ñèñòåìó áåçïåêè.

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

БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОРДОНІВ

ШВЕЙЦАРІЯ ПРИЄДНАЛАСЯ 
ДО ШЕНГЕНСЬКОЇ ЗОНИ 
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ПЕРЕЛІК СУДЕН, ЯКИМ ЗАБОРОНЕНО ЗАХОДИТИ В ПОРТИ ЄС

З
аборона залишатиметься в силі до
тих пір, поки власники суден не до

ведуть інспекторам, що досягнуто

необхідного рівня безпеки. Новий список
суден, яким заборонено входити до
портів ЄС, доступний на веб
сайті Євро

пейського Морського Агентства Безпеки.

Коментуючи публікацію списку, віце

президент ЄК пан Жак Барро зауважив:
"Мета Комісії — боротися за дотримання
стандартів мореплавання в європейських
водах. Публікація цього списку спонукає
судновласників і країни, під прапором яких
ходять судна, вживати належних заходів
безпеки". З липня 2003 року впроваджено
європейські правила з контролю за станом
портів, і 37 суднам під 12 різними прапора

ми було відмовлено в заході до портів ЄС.

У період з 1 вересня 2004 року по 31
березня 2005 року вісім суден під прапора


ми чотирьох країн не мали права заходити
до портів країн
членів ЄС. Ці судна пред

ставляли Алжир (2), Панаму (2), Сент

Вінсент і Гренадини (2) і Турцію (2). Чотири
судна зі списку — це вантажні судна, два
— танкери з хімікатами, один танкер з
нафтою і один пасажирський корабель.

Заборона накладається на судна, які
неодноразово затримувалися в різні часи
й опинилися в "чорному списку". З липня
2003 року такі списки публікуються Комісі

єю кожні шість місяців з наміром гаранту

вати прозорість і викрити тих, хто не до

тримується прийнятих стандартів безпеки.

Європейські правила з контролю за
станом портів — це частина заходів,
ужитих Комісією після аварій на суднах
Erika та Prestige. Правила мають на меті
кращий контроль за суднами, що входять
до портів ЄС, вилучення старих суден,

Європейська Комісія
оприлюднила
перелік суден,
яким заборонено
заходити в
порти ЄС з
вересня 2004
по березень
2005 року. 

контроль за рухом кораблів різних
класів. Комісія також створила Євро

пейське морське агентство безпеки
(EMSA). Його місія — контроль за вико

нанням правил ЄС з мореплавства й без

пеки. Детально на сайті:

http://europa.eu.int/comm/transport/

ЄК ПІДТРИМУЄ В’ЯЗНІВ У ЛІВІЇ

К
омісар ЄК пані Ферреро
Вальднер
зауважила: "Це рішення викликає
серйозне занепокоєння. Ми дуже

розчаровані судовими процедурами по
цій справі. Клопотання
про надання віз юристам
з програми "Адвокати
без кордонів" було від

хилено, таким чином, вони не
мали можливості бути присут

німи на засіданні суду та допо

магати своїм клієнтам відповідно до між

народних юридичних стандартів.

Під час нещодавнього візиту лівійські
власті переконували мене, що міжнарод

ні норми повинні застосовуватися в кон


тексті розгляду справи так і в майбутніх
рішеннях Верховного суду по справах
болгарських медсестер і палестинського
лікаря, засуджених до страти. Я ще раз

наголошую: вкрай важливо, щоб
усі складові обох справ були
враховані в повному об'ємі.
Це дозволить розвіяти будь


який сумнів у тому, що процес
проходить належним чином".

Історія питання. 5 болгарських
медсестер і 1 палестинець утримуються
в лівійській в'язниці з часу раптового
спалаху СНІДу в лікарні м. Бенгазі напри

кінці 1990
х років. ЄС повторно висловив
серйозні заперечення щодо законності

Лівійський апеляційний
суд виправдав
дев'ятьох поліцейських і
лікаря, звинувачених у
зневажливому
ставленні до 5
болгарських медсестер,
які перебувають у
в'язниці м. Тріполі. 

обвинувачень, утримання у в'язниці та
слухань у суді.

Під час травневого візиту в Лівію
комісар Ферреро
Вальднер підняла пи

тання болгарських і палестинського ме

дичних працівників у зв'язку з винесен

ням смертельного вироку в розмовах з
вищими посадовцями — Муамарром
Каддафі та прем'єр
міністром Шокрі
Ганем. Вона також відвідала болгарських
і палестинського ув'язнених у м. Тріполі.

Завдяки цій подорожі комісара ЄК,
міжнародна громадськість дістала
інформацію про те, що у м. Бенгазі
сталася справжня трагедія, пов'язана з
розповсюдженням СНІДу. Пані Ферреро

Вальднер пояснила лівійській стороні,
що треба діяти на користь людей, по

страждалих від спалаху СНІДу. Вона зус

трілася з дітьми, хворими на СНІД у м.
Бенгазі та їхніми сім'ями, провела бесіди
з медичним персоналом. Докладно:

http://europa.eu.int/comm/
external_relations/iraq/conf/index.htm

ª âðîñîþç ãîòîâèé çàñòîñóâàòè
ñàíêö³¿ â³äíîñíî Óçáåêèñòàíó.

Ïðî öå çàÿâèâ ó Ëþêñåìáóðç³ ãëàâà
ÌÇÑ ö³º¿ ãîëîâóþ÷î¿ â ªÑ êðà¿íè
Æàí ÀÑÑÅËÜÁÎÐÍ. 

Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ çà ï³äñóìêà-
ìè çàñ³äàííÿ Ðàäè ªÑ ³ç çîâí³øí³õ â³ä-
íîñèí â³í çàçíà÷èâ, ùî éäåòüñÿ "ïðî
÷àñòêîâå ïðèïèíåííÿ ä³¿ ìåõàí³çì³â"
ñï³âïðàö³ ç Óçáåêèñòàíîì, ñòàí ÿêî¿
ì³í³ñòð íàçâàâ "äóæå âàæêèì". 

Ïðè öüîìó â³í óòî÷íèâ, ùî ñàíê-
ö³¿ ïðîòè Óçáåêèñòàíó íå îáîâ'ÿçêîâî

ìàòèìóòü ôîðìó åìáàðãî, îñê³ëüêè
â³ä íüîãî "íå çàâæäè ñòðàæäàº âëàäà,
àëå íàñåëåííÿ". 

ªâðîêîì³ñàð ³ç çîâí³øíüî¿ ïîë³òè-
êè ³ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ïàðòíåð-
ñòâà Áåí³òà ÔÅÐÐÅÐÎ-ÂÀËÜÄÍÅÐ, ç³
ñâîãî áîêó, çíîâó çàêëèêàëà âëàäó
Óçáåêèñòàíó äîçâîëèòè ïðîâåäåííÿ
íåçàëåæíîãî ì³æíàðîäíîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ ìàñîâèõ áåçïîðÿäê³â ó ì³ñò³
Àíäèæàí. 

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

ЄВРОСОЮЗ ЗАСТОСУЄ САНКЦІЇ 
ДО УЗБЕКИСТАНУ
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«В
ідносини ЄС і України дуже
близькі і продовжують поглиб

люватися», — сказав Х. СОЛА


НА. Він також назвав План дій ЄС
Ук

раїна «дорожньою картою на подальші
роки». 

За словами Х. СОЛАНИ, «після імпле

ментації цього документа і на підставі
оцінки досягнутого просування ми змо

жемо рухатися вперед навіть з глибшим
рівнем партнерства». 

Представник ЄС також нагадав, що
«план дій припускає заміну нинішньої
угоди про партнерство і співпрацю нови


ми договірними відносинами в резуль

таті його виконання». 

«Майбутнє наших відносин залежить
насамперед від України та її успіху в ре

алізації реформ», — підкреслив Х. СО

ЛАНА, додавши, що «ці реформи і ук

раїнська демократія визначать суть на

шої співпраці». 

«М'яч — на полі України. Я впевне

ний, що відданість реформам і демо

кратії адміністрації Президента ЮЩЕНКА
і прем'єр
міністра ТИМОШЕНКО дасть
можливість Україні рухатися вперед об

раним курсом», — зазначив він. 

Коментуючи перші кроки щодо вико

нання Плану дій Україна
ЄС, Х.СОЛАНА
відзначив, що «передбачена інтенсифіка

ція політичного діалогу рухається впе

ред». «Україна і ЄС створюють могутнє
партнерство у сфері зовнішньої політи

ки», — сказав представник ЄС.

«Ми вже збільшили контакти і гово

римо щиро і відкрито один з одним на
всіх рівнях — і на офіційному, і на не

формальному. Це хороше підґрунтя для
майбутнього», — додав він.

За словами Х. СОЛАНИ, «ЄС також
ініціював процес запрошення України для
приєднання до загальних позицій ЄС що

до міжнародних справ». Це, як він зазна

чив, «є чітким сигналом нашого бажання
розвивати наше партнерство і працювати
разом на міжнародній арені». 

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

СОЛАНА ВВАЖАЄ, ЩО ВІДНОСИНИ ЄС І УКРАЇНИ  ДУЖЕ БЛИЗЬКІ 
Європейський Союз подасть значну підтримку
зусиллям реформістів керівництва України. Про це
заявив верховний представник Євросоюзу з
питань зовнішньої політики та політики безпеки
Хав'єр СОЛАНА.

П
ро це йшлося у Люксембурзі на
дев'ятому засіданні Ради з питань
співпраці між Україною та ЄС, під
час якого обидві сторони змогли

ознайомитись з успіхами, досягнутими
Україною та ЄС у реалізації Плану дій "Ук

раїна
ЄС" після його схвалення на поза

черговому засіданні Ради з питань спів

праці 21 лютого цього року. 

Обидві сторони висловили задоволен

ня посиленням співпраці між Україною та
ЄС внаслідок прогресу, досягнутого на
сьогодні Україною у здійснені реформ, і

заявили про свої сподівання на подальше
поглиблення та зміцнення двосторонніх
відносин у ході продовження успішної ре

алізації внутрішніх реформ і прийняття
європейських стандартів в Україні. 

Рада з питань співпраці привітала
прогрес, досягнутий на цей час у вико

нанні завдань Плану дій "Україна
ЄС", і
висловила сподівання на подальший
прогрес у таких сферах:

політичні та соціально
економічні
реформи; 
правосуддя та внутрішні справи; 

торгівля, ринкова та регуляторна
реформи; 
транспорт, енергетика та інформа

ційне суспільство; 
охорона довкілля та міжлюдські кон

такти. 
Рада з питань співпраці також визна


чила і майбутні виклики, пов'язані із
впровадженням Плану дій, зокрема по

требу здійснення подальшого прогресу в
економічній сфері. 

Крім цього, Рада схвально відгукнула

ся про успіхи у сфері зовнішньої політики
та політики безпеки. Сторони заявили про
намір посилити співпрацю з питань регіо

нальної безпеки та стабільності. 

Представники ЄС наголосили на важ

ливості зміцнення демократичних досяг

нень в Україні та підкреслили, що ЄС
продовжує підтримувати програму ре

форм українського уряду. 

На засіданні Ради сторона ЄС була
представлена міністром закордонних
справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОР

НОМ та Комісаром ЄС з питань зовнішніх
відносин Бенітою ФЕРРЕРО
ВАЛЬДНЕР,
а українську делегацію очолював віце

прем'єр
міністр з питань європейської
інтеграції Олег РИБАЧУК. 

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

ЄС ВІТАЄ УСПІХИ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ РЕФОРМ
Віце�прем'єр�міністр України з питань європейської інтеграції Олег РИБАЧУК 
та верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки
Хав'єр СОЛАНА
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З
гідно Плану Дій, стратегія ЄС поля

гає в тому, що допомога в знищенні
застарілих боєприпасів надається

виключно країнам, які ратифікували цей
Договір. Стаття №4 Договору зобов'язує
кожну сторону знищити всі накопичені
на складах застарілі боєприпаси протя

гом 4 років після початку дії Договору.

У 2004 році Комісія прийняла фінан

сове рішення про надання допомоги у
розмірі до 7 млн. євро для знищення за

пасу фугасів PFM
1 в Україні. PFM
1 — ві

домий протипіхотний фугас, який містить
отруйну вибухову рідину. Комісія наполя

гала на ратифікації Україною Договору з
метою уникнення розкрадання боєпри

пасів та можливих пожеж на сховищах. У
цьому контексті рішення, прийняте ук

раїнським Парламентом, — це великий
успіх у співпраці між Україною та ЄК.

Внаслідок розпаду СРСР Україна ус

падкувала понад 10 мільйонів одиниць
протипіхотних фугасів, переважну біль

шість яких складають PFM
1. Фугаси
PFM
1 містять отруйну вибухову речо

вину і тому особливо небезпечні для на

селення і навколишнього середовища
не тільки України, але і сусідніх країн, в
тому числі — членів ЄС. Знищення PFM

1 — це термінова справа, яка вимагає
не тільки специфічних технічних
рішень, але й фінансової підтримки. Та

ку проблему Україна не може вирішити
самотужки. До того ж, підтримка EC не

обхідна через географічне розташуван

ня України. 

Більш докладно на сайті: 
http://europa.eu.int/comm/

external_relations/ukraine

ДОПОМОГА УКРАЇНІ 
У ПИТАННІ ЗНИЩЕННЯ
БОЄПРИПАСІВ
У середині травня український парламент ратифікував
Договір про заборону застосування мін 

Європейська Комісія
візьме участь у проекті
знищення запасів
снарядів та фугасів
на військових складах
в Україні. 

Â èñîêèé ïðåäñòàâíèê ªÑ ç ïèòàíü
ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè òà

ïîë³òèêè áåçïåêè Õàâ'ºð Ñîëàíà ³
Ãîëîâà Ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè ïðè
ªÑ Ïîñîë Ðîìàí Øïåê ï³äïèñàëè
óãîäó, ÿêà äîçâîëÿº Óêðà¿í³ áðàòè
ó÷àñòü â îïåðàö³ÿõ ªÑ ç óïðàâë³ííÿ
êðèçîâèìè ñèòóàö³ÿìè, âêëþ÷àþ÷è
ìèðîòâîð÷³ îïåðàö³¿, ùî ïðîâîäÿòüñÿ
ï³ä åã³äîþ ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè òà ïîë³òèêè áåçïåêè ªÑ.

Óãîäà, ï³äïèñàíà íà çàâåðøåííÿ
çàñ³äàííÿ Ðàäè ç ïèòàíü ñï³âïðàö³
ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ ó Ëþêñåìáóðç³,
äîïîìîæå ïîñèëèòè ñï³âðîá³òíèöòâî
ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ. Âîíà âèçíà÷àº
çàãàëüí³ óìîâè ó÷àñò³ Óêðà¿íè ó
öèâ³ëüíèõ ³ â³éñüêîâèõ îïåðàö³ÿõ ç
óïðàâë³ííÿ êðèçîâèìè ñèòóàö³ÿìè,
ùî ïðîâîäÿòüñÿ ªÑ.

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

УКРАїНА БУДЕ БРАТИ УчАСТЬ
В ОПЕРАЦіЯХ ЄС 

Ï ðî öå ïîâ³äîìèâ â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Îëåã Ðèáà÷óê, êîìåíòó-

þ÷è ï³äñóìêè 9-ãî çàñ³äàííÿ Ðàäè ç
ïèòàíü ñï³âïðàö³ "Óêðà¿íà-ªÑ" â
Ëþêñåìáóðãó. 

Íà çàñ³äàíí³ â³äáóëîñÿ îáãîâîðåí-
íÿ âèêîíàííÿ óêðà¿íñüêîþ ñòîðîíîþ

Ïëàíó ä³é "Óêðà¿íà-ªÑ", äå é áóëî
âèñëîâëåíî çàóâàæåííÿ. Ðàí³øå
Î.Ðèáà÷óê çàÿâëÿâ, ùî Óêðà¿í³ áóäå
íàäàíî ñòàòóñ êðà¿íè ç ðèíêîâîþ
åêîíîì³êîþ âæå 13 ÷åðâíÿ.

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

УКРАїНА НЕ ОДЕРЖАЛА СТАТУСУ
КРАїНИ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМіКОЮ

Ã åíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÍÀÒÎ ßàï äå
Õîîï ÑÕÅÔÔÅÐ çàÿâèâ ïðî ³íòåí-

ñèô³êàö³þ ä³àëîãó ç Óêðà¿íîþ ùîäî ¿¿
âñòóïó äî ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëü-
ÿíñó. 

Ïðî öå Ãåíñåê ÍÀÒÎ çàÿâèâ, âè-
ñòóïàþ÷³ íà âåñíÿí³é ñåñ³¿ Ïàðëà-
ìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ ÍÀÒÎ, ÿêà ïðîõî-
äèëà ó ñòîëèö³ Ñëîâåí³¿ — Ëþáëÿí³. 

"Â³äíîñèíè ÍÀÒÎ ç Óêðà¿íîþ
óâ³éøëè ó íîâó ôàçó. Íîâà óêðà¿íñü-
êà âëàäà íå çàëèøèëà ñóìí³â³â ùîäî
íàì³ð³â Óêðà¿íè ïðèºäíàòèñÿ äî ÍÀ-
ÒÎ", — ñêàçàâ ß. äå Õ.ÑÕÅÔÔÅÐ. 

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ÍÀÒÎ ãî-
òîâå ³íòåíñèô³êóâàòè ä³àëîã ç Óêðà¿-
íîþ ç öüîãî ïèòàííÿ ³ íàäàâàòè äîïî-
ìîãó â çä³éñíåíí³ àìá³ö³éíî¿ îáîðîí-
íî¿ òà ³íøèõ ðåôîðì. 

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

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ
ДІАЛОГУ НАТО
З УКРАЇНОЮ
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П
ро це він сказав на прес
кон

ференції після засідання між

народного інвестиційного фо


руму у Києві у середині червня. 
"Розширення й, особливо, його

наступна стадія, включаючи Ук

раїну, — це унікальний шанс для
Європи", — сказав Квасьнєвський. 

Він закликав Євросоюз зали

шати відкритими двері для нових
країн, згадавши Україну, Молдову
й балканські країни. "Я дуже турбу

юся через ці зачинені двері. Три

майте двері абсолютно відкрити

ми", — сказав він. 

Польський Президент аргумен

тував своє лобіювання України тим,
що історично й культурно вона є
частиною Європи, а із практичної

точки зору важливі її 50 мільйонів
освічених людей, об’ємний ринок і
географічне положення, важливе з
погляду безпеки. 

"Мир у Європі залежить від Ук

раїни", — наголосив пан  Квасьнєв

ський. Він сказав, що як і у випад

ку з Польщею, питання прийняття
в ЄС — це не повернення в Європу,
тому що і Україна, і Польща і так
європейські країни. 

Він сказав, що провал європей

ської конституції на референдумах
у Франції й Нідерландах — це
європейська криза середнього
віку, але розширення — це все од

но найкраща ідея для Європи. Він
також пояснив провал цих рефе

рендумів недооцінкою важливості
безпеки в західноєвропейських
країнах. Він порівняв взаємини
"старих" членів Євросоюзу з людь

ми "після 50 років спільного шлю

бу", а молодих членів, що тільки
вступили в ЄС — з "закоханими".

"Може, це наївно, але краще бу


ти закоханими, ніж стомленими від
50 років шлюбу", — сказав він,
підкресливши, що не має на увазі
свій особистий досвід.

Квасьнєвський вважає, що Укра

їна вже зробила "дуже важливу річ
під час помаранчевої революції, ко

ли український народ боровся за до

стоїнство і за своє майбутнє". "Це ук

раїнський внесок не тільки в історії
регіону, це величезний внесок у ду

же довгу європейську історію".

На думку Квасьнєвського, 6 мі

сяців Ющенко були успішними, по

казавши "гарні макропоказники і
збільшення інвестицій".

Квасьнєвський нагадав про фі

нал конкурсу "Євробачення", що
пройшов в Україні. "Зараз нам
потрібний не вже стільки конкурс
"Євробачення", скільки конкурс ба

чення Європи. І Україна тут теж мо

же зробити свій внесок", — зазна

чив президент Польщі. 

http://proeuropa.info/news

КВАСЬНЄВСЬКИЙ ВВАЖАЄ, ЩО МИР
В ЄВРОПІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД УКРАЇНИ
Президент Польщі Олександр
Квасьнєвський закликає ЄС
продовжувати політику
розширення й бути відкритим
для членства України. 

Т
ак підсумували свою роботу
учасники чотириденної науко

во
методичної конференції "Ін


новаційні технології у вищій юри

дичній освіті", яка з 25 по 28 травня
відбувалася в Національному уні

верситеті "Києво
Могилянська ака

демія" і була присвячена 390
річчю
з дня заснування Київської братсь

кої школи — предтечі НаУКМА.

Організатор конференції — фа

культет правничих наук Могилянки

за сприяння міжнародного фонду
"Відродження" запросив взяти
участь у конференції 86 науковців з
України та з
за кордону, зокрема
Великої Британії (Хелен Хантакі,
Костянтин Стефаноу, Лондон), Ні

меччини (Йенс Нідріг, Гамбург) та
Росії (Семен Резнік, Пенза).

Основними напрямками обго

ворень стали: 

приєднання України до Болон

ського процесу;
особливості викладання кон

ституційного права в контексті
вимог Болонського процесу; 
інтеграція вивчення Європейсь

кої конвенції з прав людини в си

стему правничої освіти в Україні; 
впровадження 100
бальної рей

тингової системи у ВНЗ  України; 
застосування інноваційних ме


тодик і технологій у навчально

му процесі; 
державні стандарти підготовки
юристів; 
гендерна складова юридичної
освіти; 
питання менеджменту у підго

товці юристів.
Ознайомитись з іноземним до


свідом, відвідати майстер
класи,
взяти участь у круглих столах і сек

ційних засіданнях могли не лише
викладачі й професори, а й студен

ти столичних вузів.

Наостанок студенти Могилянки
потішили учасників іронічною па

родією "Пакт про вольності (фри

вольності) студентів Правничого
факультету".  

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

ДІАЛОГ ПРАВНИКІВ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ  
Діалог науковців європейських
країн щодо проблеми
реорганізації української науки,
інтеграції юридичної освіти і

науки в світлі Болонського
процесу має бути
продовжений.
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С
туденти навчатимуться в Європі протягом
одного або двох років і отримають дипло

ми одного з 35 курсів програми Erasmus
Mundus. Вони відвідуватимуть курси в як

мінімум двох університетах двох різних країн,
що дасть можливість призвичаїтися до євро

пейського стилю життя, до національних мов та
культур. Учені матимуть можливість в середнь

ому три місяці на рік працювати в Європі на од

ному з магістерських курсів Erasmus Mundus.

Сьогодні в рамках програми Erasmus Mundus
працюють 35 магістерських курсів, які охоплю

ють широкий спектр дисциплін. Щороку розгля

даються тисячі запитів від студентів і магістрів із
усього світу. Університетські ради оцінюють за

пити й відбирають найкращих кандидатів на
підставі відповідних критеріїв. Відібрані студенти
й молоді вчені розглядаються Європейською
Комісією, яка затверджує остаточний список
успішних кандидатів. З 803 студентів 455 були
відібрані в рамках загальної програми Erasmus
Mundus. Ще 353 студенти — в межах спеціаль

ної програми для Азії "Windows". Стосовно
магістрів, 112 було відібрано за загальною про

грамою і 21 — за програмою "China Window".

455 студенти, відібраних за загальною програ

мою Erasmus Mundus, — це вихідці з 84 різних

країн: найбільша кількість із Бразилії (35), Росії
(31), України (23), США (20), Китаю (18), Мексики
(18) і Нігерії (18). 353 студентів, відібраних за про

грамою для Азії "Windows", представляють Індію
(133), Китай (67), Пакистан (31), Таїланд (28), Ма

лайзію (23). Магістри з США (24) і Бразилії (12)
вважаються найбільш кваліфікованими.

Приблизно 30 млн. євро (із яких 17 млн. євро
за загальною програмою і 13 млн. за програмою
для Азії "Windows") буде використано на фінансу

вання 803 студентів програми Erasmus Mundus.
Більш ніж 1.5 млн. євро (із яких 270 000 євро для
китайської програми "Windows") призначаються
для фінансового забезпечення магістрів. Розмір
магістерських грантів знаходитья в межах між
21.000 і 42.000 євро, залежно від тривалості кур

сів. Середній розмір студентських грантів —
13.000 євро на період 3 місяці. Більш докладно
на сайті:

http://europa.eu.int/comm/education/

23 УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ ВЧИТИМУТЬСЯ
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Європейська Комісія відібрала 803
студентів і 133 молодих учених із третіх
країн для отримання стипендії від
програми Erasmus Mundus на
наступний 2005—2006 навчальний рік. 

Ï åðåãîâîðè ùîäî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ³

Óêðà¿íîþ ìîæóòü ðîçïî÷àòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ
âñòóïó Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿
òîðã³âë³.

Ïðî öå çàÿâèâ Êîì³ñàð ªÑ ç åêîíîì³êè ³
ô³íàíñîâèõ ïèòàíü Õîàê³í ÀËÌÓÍÜß.

"Ìè ââàæàºìî, ùî çìîæåìî ðîçïî÷àòè ïå-
ðåãîâîðè ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ â³äðàçó
ï³ñëÿ âñòóïó (Óêðà¿íè) äî  ÑÎÒ", — ñêàçàâ â³í.

Íà äóìêó ªâðîêîì³ñàðà, Óêðà¿íà ìàº
òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè âñòóïó äî ÑÎÒ
äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî íå-
ìîæëèâî ãîâîðèòè ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³
áåç âñòóïó äî ÑÎÒ.

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

ЗОНА ВІЛЬНОЇ
ТОРГІВЛІ З ЄС 
— ТІЛЬКИ  ПІСЛЯ
ВСТУПУ УКРАЇНИ 
ДО СОТ 

E
ra

sm
us

 M
un

d
us

ФРАНЦУЗЬСЬКІ
ІНВЕСТИЦІЇ ПІДУТЬ
В УКРАЇНУ

Ï ðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ çà-
ÿâëÿº, ùî âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ï³äïèñàíèõ ó

Ôðàíö³¿ ìåìîðàíäóì³â Óêðà¿íà îòðèìàº äåê³ëüêà
äåñÿòê³â ì³ëüÿðä³â ºâðî ³íâåñòèö³é.

Ïðåì'ºð ï³äêðåñëèëà, ùî ëèøå ïî ðîçáóäîâ³
äîð³ã çàãàëüíà ñóìà ³íâåñòèö³é ñòàíîâèòèìå ïîíàä
7 ìëðä. ºâðî.

Þ.ÒÈÌÎØÅÍÊÎ çàçíà÷èëà, ùî çàãàëîì ï³ä ÷àñ
¿¿ â³çèòó äî Ôðàíö³¿ áóëî ï³äïèñàíî 11 ïðîòîêîë³â
³ ìåìîðàíäóì³â, çîêðåìà, ç êîìïàí³ÿìè "ARCE-
LOR", "AREVA", "SAGEM DS", "Gaz de France",
EADS. Çîêðåìà, ôðàíöóçüêà êîìïàí³ÿ "Ñåí-Ãîáåí"
çàäåêëàðóâàëà áàæàííÿ ïîáóäóâàòè ê³ëüêà çàâîä³â
³ç âèðîáíèöòâà ñêëîâèðîá³â.

Êð³ì òîãî, òðè êîìïàí³¿ çàÿâèëè ïðî íàì³ðè ðîç-
ïî÷àòè á³çíåñ â Óêðà¿í³ ïî áóä³âíèöòâó äîð³ã, ³ âçÿ-
òè ó êîíöåñ³þ îäèí ç ìîðñüêèõ ïîðò³â. 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleases
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В
заходах по урочистому вводу
в дію апаратури взяли участь
міністр аграрної політики
Олександр Баранівський, го


лова Представництва Європейської
Комісії в Україні Ієн Боуг, представ

ники ЄК, Державного департамен

ту ветеринарної медицини та Міна

грополітики України. 

Закупка обладнання фірми Vari

an для визначення якості продукції

тваринного походження була здій

снена у рамках проекту ЄС "Створен

ня механізму сертифікації та кон

тролю стандартів сільськогосподар

ської продукції відповідно до вимог
СОТ
СФС (проект СОТ
СФС)". Його
вартість складає близько півмільйо

на євро. Лабораторія отримала газо

вий хроматограф, рідинний хрома

томасспектрометр, атомно
абсорб

ційний спектрофотометр із ком

плектом допоміжного обладнання.
У червні відбулась інсталяція та на

лагодження устаткування.

Завдяки проведеній роботі ре

зультати перевірок якості продукції,
що їх здійснюють у ЦДЛВМ, вже за

раз можуть визнаватись у країнах
ЄС. Очікується, що на протязі міся

ця буде отримано атестат від німе

цького органу з акредитації.

Проект "Створення механізму
сертифікації та контролю стан

дартів сільськогосподарської про

дукції відповідно до вимог СОТ

СФС" було започатковано з метою
підтримки економічного розвитку
аграрного сектору України через
впровадження міжнародних стан

дартів у сфері забезпечення без

пеки продуктів харчування, здо

ров'я тварин та рослин згідно з
вимогами СОТ та Угодою СОТ

СФС. 

Проект фінансується ЄС та ви

конується консорціумом GFA Terra
Systems/TUV Nord. Реципієнт про

екту — Міністерство аграрної
політики України. Докладніше:

http://www.delukr.cec.eu.int/site/
page35717.html

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
У Центральній  державній
лабораторії ветеринарної
медицини (ЦДЛВМ) було
встановлено нове обладнання
для сертифікації продуктів
сільськогосподарських
продуктів тваринного
походження.

ПИТАННЯ 
ПРО
СПРОЩЕННЯ
ВІЗОВОГО
РЕЖИМУ
ДИСКУТУЄТЬСЯ

ª âðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ ñïîä³-
âàºòüñÿ ðîçïî÷àòè ïåðå-

ãîâîðè ç Óêðà¿íîþ ïðî ñïðî-
ùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó íà-
ïðèê³íö³ ñåðïíÿ.

Про це заявив в Києві Комі�
сар ЄС з економіки і фінансо�
вих питань Хоакін АЛМУНЬЯ.

"Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî äî
ñåðïíÿ îòðèìàºìî ìàíäàò â³ä
Ðàäè Ì³í³ñòð³â (ªÑ) íà ïðîâå-
äåííÿ ïåðåãîâîð³â", — ñêàçàâ
â³í. ªâðîêîì³ñàð çàçíà÷èâ,
ùî º íàä³ÿ çàâåðøèòè ïåðå-
ãîâîðè ïðî óãîäó ùîäî ñïðî-
ùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó äî
ñàì³òó Óêðà¿íà-ªÑ, çàïëàíî-
âàíîãî íà îñ³íü öüîãî ðîêó.

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

П
ро це заявив комісар Європей

ській Комісії з питань економі

ки і фінансів Хосе АЛМУНЬЯ.

"Я думаю, Україна стає ближче
до ЄС з її демократичними пере

твореннями і новим Планом дій,
який зараз імплементується. Це
шлях наближення до ЄС, прове

дення політичних і економічних ре

форм", — сказав Хосе АЛМУНЬЯ. 

На запитання, коли Україна
зможе одержати статус країни з
ринковою економікою, він відпо

вів: "Ми аналізуємо представлену
офіційними українськими особа

ми інформацію і працюємо над
цим".

"Я сподіваюся, ми ухвалимо
рішення ближчим часом, щоб
уникнути подальших проблем і
щоб Україна якнайшвидше всту

пила у ВТО", — сказав Хосе АЛ

МУНЬЯ.

http://e uropa.eu.int/rapid/
pressReleases

МІНІ�ДАВОС НАБЛИЗИТЬ УКРАЇНУ ДО ЄС

Після 
проведення

міжнародного
економічного
форуму ("міні:

Давосу") 
Україна стане

ближчою до
Європейського

Союзу.

Комісар
Європейської Комісії
з питань економіки 
і фінансів Хосе
АЛМУНЬЯ
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Ц
ей Проект — підтримка дер

жави в реформуванні систе

ми навчання кадрів на робо

чому місці впродовж життя

як одного з чинників розбудови
української економіки. Виконавця

ми Проекту є консорціум European
Profiles S.A (Греція), Афінський
національний технічний універси

тет — EPU NTUA (Греція), Оль

борзький технічний коледж —
Aаlborg Technical College (Данія) та
Університет професійної освіти
Fontys — Fontys University of
Professional Education (Нідерлан

ди). Партнер Проекту — Міністер

ство праці та соціальної політики
України.

Орієнтація проекту — на сучас

ні засади управління виробницт

вом у контексті європейського ви

бору України, вдосконалення орга

нізаційних структур, розвиток ма

лого та середнього бізнесу — ви

магають кваліфікованого персона

лу, який володіє гнучкими навич

ками — креативністю, комуніка

тивністю, здатністю працювати у
команді та оперативно вирішувати

проблемні питання. Український та
європейський досвід підтверджує,
що більшість з цих якостей краще
розвиваються безпосередньо на
виробництві, ніж в умовах існуючої
системи навчання. 

Серед пріоритетних завдань
Проекту — розробка методів і про

цедур для аналізу потреб робото

давців у професійній підготовці
їхнього персоналу, модернізація
системи навчання, створення чоти

рьох ресурсних центрів як базових
осередків надання консультатив

ної, методологічної й інформа

ційної підтримки підприємствам
різних форм власності у пілотних
регіонах (Одеська, Тернопільська
та Харківська області) і на держав

ному рівні. 

На Конференції обговорювали

ся питання якості робочої сили, її
відповідності сучасним вимогам.
Особлива увага приділятиметься
втіленню в Україні сучасних ме

тодів підготовки кадрів на підгрунті
досвіду ЄС, який буде представле

ний фахівцями Данії та Греції.
Представники промислових під


приємств України, об'єднаних
профспілок, Федерації робото

давців України визначать низку прі

оритетних завдань щодо вирішен

ня проблем навчання кваліфікова

них кадрів. 

В роботі конференції взяли
участь заступник Міністра праці та
соціальної політики України пані
Наталія Іванова та провідні фахівці
міністерства, експерти з питань
професійно
технічної освіти ЄС,
Міністерства освіти і науки України,
профільного комітету Верховної
Ради України, Федерації робото

давців України та об'єднаних
профспілок, офіційні представни

ки Європейської Комісії в Україні,
представники навчальних закладів
і підприємств. 

ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
В кінці червня у Києві відбулася
презентація проекту Тасіс
Європейської Комісії в Україні
"Розвиток системи
професійного навчання на
робочому місці". 

Н
а семінарі були присутні 50
представників шкіл, інститу

тів підвищення кваліфікації
вчителів, університетів та

НДО, які працюють у галузі грома

дянської освіти.

Міністерство освіти на науки
України репрезентували Павло По

лянський, директор департаменту
середньої та дошкільної освіти, та
Раїса Євтушенко, головний спеці

аліст. З боку Представництва Євро

пейської Комісії була присутня Ал

ла Селецька, менеджер проекту.

Консалтингову групу компанії
"Cambridge Education" представля

ли Девід Ройл, Міжнародний керів

ник команди, Якоб Артц, міжна

родний експерт з підготовки вчи

телів, Тетяна Ладиченко, націона


льний експерт з підготовки вчи

телів, Світлана Позняк, національ

ний експерт з розроблення на

вчальних планів та програм, та
Поліна Вербицька, національний
експерт з громадського розвитку
та позакласних видів діяльності.

Учасники працювали в шести
дискусійних групах, кожна з яких
розглядала загальні рекомендації
попереднього варіанту звіту та
конкретні цілі і заходи проекту
щодо розроблення навчальних
планів та програм, підготовки вчи

телів, громадянського розвитку і
позакласних видів діяльності, спе

ціальної освіти, розроблення ма

теріалів та зв'язків з громадськіс

тю, а також поширення результа

тів проекту.

За результатами семінару до
адаптаційного звіту були внесені
корективи. По завершенні цієї ро

боти звіт був наданий Представ

ництву Європейської Комісі в Ук

раїні. Крім того, буде створего
шість офіційних робочих груп з ме

тою реалізації затверджених за

вдань та заходів. 

За більш детальною
інформацією щодо проекту,

будь�ласка, звертайтесь: 
Девід Ройл,  Email: 

David.Royle@ced.kiev.ua

ПРОЕКТ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА – УКРАЇНА» 
На початку червня у Києві
відбувся семінар:обговорення
звіту проекту "Громадянська
освіта — Україна".
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57% УКРАЇНЦІВ ГОТОВІ
ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ВСТУП ДО ЄС 

Ц
я установа є дорадчим органом
Європейського Союзу та Європей

ської Ради і складається з предс

тавників громадських і неурядо


вих організацій та незалежних екс

пертів. У ході візиту учасники делегації
зустрілися з високими українськими по

садовцями.

"Впровадження Плану дій Україна
ЄС
— це не лише завдання уряду, — сказа

ла пані Анне
Марі Зігмунд, — але також
і обов'язок усього суспільства. Ми

Ц
е казка про пригоди хлопчика Євге

на, що одного гарного ранку отри

мав дивного листа. Разом із феєю
Ледою та пташеням Феніксом хлоп


чик подорожує по країнах Європи та зна

ходить відповіді на різноманітні загадки,
що їх ставлять чаклуни й велетні, рицарі
та гноми. Казка знайомить дітей з історі

єю, легендами, міфами різних регіонів
Європи. Написала її Лана Ра, вона ж нама

лювала дуже симпатичні ілюстрації. На

прикінці книжки приведений перелік
країн
членів Європейського Союзу, а та

кож надруковані їхні прапори та герби. 

До речі, видавці "Замку добрих чарів

ників Європи" проводять конкурс дитячо

го малюнку, присвяченого цій книжці. Їх
слід насилати за адресою: 01024, Україна,
Київ, Круглоуніверситетська, 10. 

Тел. (044) 253 30 20.

ЗАМОК
ДОБРИХ
ЧАРІВНИКІВ
ЄВРОПИ

маємо за мету допомогти громадянсько

му суспільству України відіграти свою
роль у впровадженні Плану дій Україна

ЄС. Зокрема ми збираємося організувати
семінар для представників громадянсь

кого суспільства України ".

"Ми хотіли би започаткувати мережу
постійного спілкування з нашими ук

раїнськими колегами, щоб передавати
наш досвід ефективної взаємодії держа

ви з громадянським суспільством"— до

дала  пані Анне
Марі Зігмунд. 

Таку назву має дитяча
книжка, надрукована
Представництвом
Європейської Комісії
в Україні, Молдові та
Бєларусі. 

ЄС ПІДТРИМУЄ
ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
УКРАЇНИ 

23—25 червня в Україні з офіційним візитом
перебувала делегація Європейського економічно:
соціального комітету на чолі з Президентом
Комітету пані Анне:Марі Зігмунд.

Ï ðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ îïèòóâàííÿ,
ïðîâåäåíîãî ²íñòèòóòîì ñîö³à-

ëüíî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ
Óêðà¿íè. 

ßê ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ñîö³àëüíî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿
ÀÏÍ Óêðà¿íè Ìèêîëà ÑËÞÑÀÐÅÂ-
ÑÜÊÈÉ, íà çàïèòàííÿ "ßêùî á ðåôå-
ðåíäóì ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀ-
ÒÎ ïðîõîäèâ ñüîãîäí³, ÿê áè Âè ïðî-
ãîëîñóâàëè?" 33,1% îïèòàíèõ â³äïî-
â³ëè, ùî ï³äòðèìàëè á âñòóï Óêðà¿íè
äî Àëüÿíñó, ïðîòè âèñëîâèëèñü
46,7%. 20,2% ðåñïîíäåíò³â â³äïî-
â³ëè, ùî íå ï³øëè á ãîëîñóâàòè.

Âîäíî÷àñ, ñåðåä òèõ, õòî âçÿâ áè
ó÷àñòü ó ðåôåðåíäóì³, çà âñòóï äî
ÍÀÒÎ ïðîãîëîñóâàëè á 41,4%, ïðîòè
— 58,6%.

Òàêîæ Ìèêîëà ÑËÞÑÀÐÅÂÑÜ-
ÊÈÉ çàçíà÷èâ, ùî íå ï³äëÿãàº ñóì-

í³âó ºâðîïåéñüêèé âèá³ð óêðà¿íö³â.
Çîêðåìà, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïè-

òàííÿ: "ßêáè íàéáëèæ÷î¿ íåä³ë³ â³ä-
áóâàâñÿ ðåôåðåíäóì ùîäî âñòóïó
Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó" ¿õ
ãîëîñè ðîçä³ëèëèñÿ òàê: "Çà âñòóï äî
ªÑ" âèñëîâèëèñÿ 57,5%, ïðîòè —
25,4%, íå ï³øëè á ãîëîñóâàòè 17,1%
îïèòàíèõ. 

Ñåðåä òèõ, õòî âçÿâ áè ó÷àñòü ó
ðåôåðåíäóì³, 69,3% ïðîãîëîñóâàëè á
çà âñòóï äî ªÑ, 30,7% — ïðîòè âñòó-
ïó äî ªÑ.

Îïèòóâàííÿ áóëî ïðîâåäåíå çà
êâîòíîþ âèá³ðêîþ, ùî ðåïðåçåíòóº
äîðîñëå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ó 370
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Âñüîãî áóëî îïè-
òàíî 1217 ðåñïîíäåíò³â â³êîì â³ä 18
ðîê³â, ñåðåäíº â³äõèëåííÿ â³ä íîðìè
âèá³ðêè ñòàíîâèòü 2,5%.



На самiті країн�членів ЄС 16—17 червня. На фото вгорі — під час дискусії. Внизу:  Комісар ЄС
Марго Валлстрем та Високий Представник ЄС Хав’єр Солана серед учасників саміту. Фото ЄК



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі.
Київ 01024 вул. Круглоуніверситетська, 10. тел. (+380 44) 2533020.   www.delukr.cec.eu.int, E#mail:victoria.davydova@cec.eu.int 

До уваги читачів! У Представництві Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі змінено номери телефонів! 
Телефонуйте нам:. (+380 44) 253 30 20, або шліть факсові повідомлення: (+380 44) 253 45 47.

ПАРИЖ ІЗ ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ
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Ейфелева вежа

Трокадеро

Набережні Парижу

Тріумфальна арка

Париж з Ейфелевої вежі

Паризький краєвид


