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Євроклуби відкрили Рік креативності 
та інновацій  (стор. 10–11) 

Під час презентації року 
(зліва направо): генеральний консул Чехії 
в Донецьку Антонін Мургаш, Валентина
Бережна з черкаського Євроклубу 
«UNITY (Єдність)», Марина Спіркіна 
з харківського Євроклубу «Світанок», 
віце%президент ВГО «Українська асоціація
європейських студій»  Сергій  Загороднюк.



У січні Брюссель був одним із центрів переговорів з вирішення газового конфлікту (стор. 4–8). На фото (зліва направо): віце%прем'єр%міністр України Григорій
Немиря, керівник НАК «Нафтогаз–Україна» Олег Дубина і Комісар ЄС з енергетичних питань Андріс Пієбалгс.

З нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня Європейська Комісія оголошує конкурс дитячого малюнка серед дітей віком від 8 до 10 років на тему ґендерної
рівності. Учасникам пропонується зобразити на аркуші паперу А4 своє бачення рівності між чоловіками та жінками. 10 переможців конкурсу отримають цінні
подарунки від Представництва Європейської Комісії в Україні. Головний приз — 1000 євро отримає переможець міжнародного туру від України та його школа.
Малюнки необхідно надіслати до 15 травня 2009 року в конверті з позначкою «Конкурс дитячого малюнка» до Представництва Європейської Комісії в Україні 
за адресою вул. Круглоуніверситетська, 10, м. Київ, 01024.  Додаткову інформацію щодо конкурсу можна одержати на веб%сторінці www.delukr.ec.europa.eu
або за телефоном в Києві (044) 279%85%75.
На фото: під час нагородження переможця минулорічного конкурсу Юрія Бабійчука з м. Ірпінь Київської області.



УРОКИ ГАЗОВОЇ БЛОКАДИ
Два холодних січневих тижні Європа зали�

шалася без російського газу. Блокаду спри�
чинила суперечка України і Росії щодо тран�
зиту палива й цін на нього. 

Росія постачає близько 42% від усього ім�
портованого в Євросоюз газу. Близько 90%
цих поставок проходять через Україну. За�
лежність деяких держав від російського па�
лива є надзвичайно високою, наприклад,
Словаччини і Болгарії. Власне, загалом у важ�
кій ситуації опинилися 17 європейських дер�
жав, більшість з яких є членами ЄС.

З точки зору Євросоюзу все це було обурли�
вим. Європейці мали контракти, справно плати�
ли за газ немалі гроші та ось посеред зими за�
лишилися без нього і, відповідно, тепла. Пози�
ція Європейського Союзу була однозначною —
відповідальними за це є і Україна, і Росія. 

— Обидві сторони втратили свій статус
надійних енергетичних партнерів, — заявив
перед Європарламентом Комісар ЄС з питань
енергетики Андріс Пієбалгс. — Ми не може�
мо залежати від постачальників, які не вико�
нують свої зобов’язання і не думають про
споживачів.

— Газ, що постачається з Росії, не гаран�
тований. Газ, що постачається через Україну,
— не гарантований. І це об’єктивний факт, —
так підсумував газовий конфлікт вже після
його завершення Президент Єврокомісії Жо�
зе Мануель Баррозу.

ЄС не став на бік жодної з учасниць супе�
речки, послідовно намагаючись добитися від
України і Росії постачання газу, посприяти по�
розумінню між ними. Причому така позиція
була притаманна в ЄС усім: Єврокомісії, краї�
нам�членам, Європарламенту. Всі вони пред�
ставлені в цьому номері «Євробюлетеня». 

Крім того, під час січневої кризи однією з
головних тез заяв і виступів європейських по�
літиків і чиновників була така: ми маємо ди�
версифікувати джерела енергоносіїв. Вони є
— наприклад, Алжир, Норвегія. Звісно, Євро�
союзу потрібно мати кращу інфраструктуру з
доставки блакитного палива. Ситуація пока�
зала потребу в наявності такої газотранспор�
тної мережі, яка дозволила б швидко реагу�
вати на подібні потрясіння — скажімо, забез�
печити ті ж Словаччину чи Болгарію норвезь�
ким чи північноафриканським паливом.

Водночас ситуація підкреслила правиль�
ність прагнень Євросоюзу до розвитку аль�
тернативних джерел енергії. Це єдино пра�
вильна політика на далекострокову перспек�
тиву, газ і нафта рано чи пізно закінчаться.
Січнева блокада — ще один привід всім про
це замислитися. 

Редакція

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 2009 3

У  н о м е р і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ №2
,
09

Відносини ЄС–Україна
«Ми не можемо дозволити собі опинитися 
в такій ситуації у майбутньому» . . . . . . . . . . 4
Радослав Сікорський: «Треба
диверсифікувати не тільки маршрути, 
але й джерела газу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Андріс Пієбалгс привітав газові
домовленості України і Росії . . . . . . . . . . . . . 5
Євген Кирилов: «Нинішня криза 
підштовхує до створення міцної
Європейської енергетичної політики» . . . . . 6
Газові компанії країн�членів 
діяли злагоджено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Україна та ЄС зацікавлені 
в енергетичному співробітництві . . . . . . . . . 7
Жозе Мануель Пінту Тейшейра 
відвідав Львівщину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Замість трьох «е» чеське 
президентство отримало два «г» . . . . . . . . . 8
Відбулася чергова зустріч 
у форматі «трійки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Програми ЄС в Україні
Розпочато проект із забезпечення 
гендерної рівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Проект з підтримки Євроклубів 
провів майстерню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
«Ми разом працювали, 
і це нас здружило» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
«Що менш складна й заплутана судова
система, то вона є доступнішою» . . . . . . . 12
Обговорено виконання проекту 
з покращення системи управління 
кадрами ДПСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Про Євросоюз можна дізнатися 
в ефірі «Нашого радіо» . . . . . . . . . . . . . . . 14
«Медичний» проект провів прес�клуб 
у Житомирі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Посилиться контроль 
за чистотою води Дунаю . . . . . . . . . . . . . . 15
Відбувся аудит проектів Євросоюзу. . . . . . 15
Відбувся заключний семінар проекту 
з підготовки держслужбовців . . . . . . . . . . 16
Україні допоможуть у забезпеченні 
якості продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Деревообробникам і меблярам 
розповідали, як вийти на ринок ЄС . . . . . . 17
Стартує програма з прикордонного
співробітництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Новини Євросоюзу
Зовнішні відносини
Позиція ЄС на Близькому Сході: зупинити
війну і допомогти постраждалим. . . . . . . . 18
Європарламент висунув п’ять вимог 
до Бєларусі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Інструмент сусідського інвестування
засвідчив свою ефективність . . . . . . . . . . . 19
Комісар ЄС відвідала Грузію. . . . . . . . . . . . 19
Розширення
Сербія має намір подати заявку 
на вступ до ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Словенія може заблокувати 
приєднання до Союзу Хорватії . . . . . . . . . . 20
Внутрішні справи
Європарламент розглядає проект
«директиви санкцій» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Румуни і болгари можуть вільно 
працювати в 14 країнах ЄС . . . . . . . . . . . . . 21
Інновації
Єврокомісія закликає посилити
фінансування досліджень . . . . . . . . . . . . . 22
Євросоюзом крокує Рік креативності 
та інновацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Захист споживачів
Єврокомісія визначила найпроблемніші 
для споживачів сектори . . . . . . . . . . . . . . . 23
Запроваджено нові стандарти 
безпечності дитячих ходунків. . . . . . . . . . . 23
Брюссель дозволив Данії здешевити
автобусні квитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Енергетика і клімат
До 2050 ЄС повинен зменшити споживання
нафтопродуктів наполовину. . . . . . . . . . . . 24
Оприлюднено пропозиції щодо 
майбутньої кліматичної угоди . . . . . . . . . . 24
Статистика
Найбільше населеною країною ЄС 
є Німеччина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Гайд)парк
Сергій Воропаєв: «Внесок медіа 
в євроінтеграцію України може бути
більшим, ніж внесок політиків» . . . . . . . . . 26

Інформаційне видання Представництва 
Європейської Комісії в Україні

Засновник: Представництво 
Європейської Комісії в Україні

Свідоцтво про реєстрацію 
КВ №13773�2747ПР від 17.03.2008 р.

Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10
www.delukr.ec.europa.eu

Зміст бюлетеня не обов’язково відбиває
офіційні погляди Європейської Комісії

© Європейська Комісія, 2009

Керівник проекту Ірина Стаднійчук
E)mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu

Головний редактор Тетяна Яцюк 

У реалізації проекту Олег Фурдило
беруть участь Анатолій Марциновський

Cергій Матвєєв

Комп'ютерна Андрій Ходзицький
верстка 

Інтернетверсія www.delukr.ec.europa.eu

Індекс видання 98603

Видавець: ТОВ «Видавництво «Консультант»

Адреса: 03039, м.Київ, 
вул. Голосіївська, 7, корп. 2

Тел/факс (044) 251�49�51

ISSN 1725�0811

Підписано до друку 13.02.09.
Друк: ТОВ «МАКРОС» 
м. Київ, бул. Лепсе, 4 

Наклад 10 500 прим.

Безкоштовно



В і д н о с и н и  Є С – Ук р а ї н а

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 20094

«МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ СОБІ ОПИНИТИСЯ
В ТАКІЙ СИТУАЦІЇ У МАЙБУТНЬОМУ»
20 січня, відразу після поновлення постачання російського газу до Європи, 
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу виступив із заявою.

«Сьогодні ми можемо остаточно привітати
поновлення поставок газу в Європу. Росій�
ська сторона відкрила вранці крани, а укра�
їнська дозволила транзит. Зараз ми можемо
сказати нашим громадянам: газ нарешті іде.

Щоб досягти цього, ми працювали ці три
тижні вдень і вночі. Я постійно вів діалог
щодо важливих деталей з президентом Мед�
ведєвим і прем’єром Путіним з російського
боку та президентом Ющенком і прем’єром
Тимошенко — з українського. Чітко давав зро�
зуміти: ми наполягаємо на негайному понов�
ленні поставок газу.

Я хотів би особливо подякувати Андрісу
Пієбалгсу та його службі, яка невтомно й
наполегливо працювала для поновлення пос�
тачання газу. І, звісно ж, прем’єр�міністру
Тополанеку і чеському президентству, з яким
ми працювали дуже тісно. Це були командні
зусилля й ефективний єдиний голос.

Хотів би коротко згадати про основні вжи�
ті Комісією кроки.

Ми ініціювали підписання протоколу що�
до створення місії з моніторингу проходжен�
ня газу в Європу. Коли стало зрозуміло, що
для поновлення транзиту потрібний повний
контракт між Україною і Росією, Андріс і я
тиснули у цьому напрямку, проводили зміс�
товні переговори з обома сторонами на най�
вищому політичному рівні. Це й привело до
вирішення суперечки.

Отже, маємо гарну новину. Але водночас
важко радіти припиненню того, що не мало
б взагалі виникнути. Було неприйнятним те,
що європейські споживачі газу взяті в заруч�
ники дискусії між Росією і Україною.

Тому маємо засвоїти уроки цієї супереч�
ки. Насправді, це мають зробити всі сторо�
ни, але я хотів би сфокусуватися на ключо�
вих моментах з нашого боку.

Перше — солідарність має місце всере�
дині ЄС і щодо наших безпосередніх сусідів.
Ужиті компаніями ЄС і країнами�членами
пом’якшувальні заходи дозволили більшості
країн�членів успішно вийти із тієї ситуації.

Друге — ми не можемо дозволити собі
опинитися в такій ситуації в майбутньому. Но�
вий рік є для того щоб запускати салюти й свят�
кувати, а не для газової кризи. Це не може
ставати традиційною щорічною подією. Ми по�
винні припинити лише говорити про енерге�
тичну безпеку Європи й почати щось робити
в цьому напрямі. Опублікований в листопаді ми�

нулого року Стратегічний енергетичний огляд
Європейської Комісії дає низку рекомендацій,
які ми зараз намагаємося швидко просунути.

Особливо треба оперативно розвивати інф�
раструктуру для задоволення енергетичних
потреб ЄС, щоб заохотити і диверсифікацію
джерел енергопостачання, і шляхи цього. Ми
б хотіли швидкої згоди Ради ЄС щодо про�
позицій Єврокомісії про виділення 5 млрд
євро на інфраструктуру енергетичної сфери. 

Нам треба дописати Третій пакет з єдино�
го енергетичного ринку, який зараз на стадії
завершення. Це означає більшу прозорість для
мережі постачання газу, зберігання й попиту.

Ми маємо бути підготовленими краще для
наступної кризи. Це означає швидкі домов�
леності щодо зміни Директиви з безпеки
постачань газу, і Комісія надасть детальні про�
позиції якомога швидше.

Неприємний епізод є гострим нагадуван�
ням, що ЄС має поміркувати над енергетич�
ною безпекою серйозно. Але наші дії також
довели, що Європа буде робити все можли�
ве для забезпечення своїх громадян теплом.
Енергетична безпека починається тут, вдома.

Зрештою, давайте пам’ятати, що енерге�
тична ефективність, поновлювальна енерге�
тика, заходи, спрямовані на зменшення ви�
кидів парникових газів, — все це ставатиме
дедалі важливішим у майбутньому. Заходи з
розвитку енергетичної безпеки і заходи з
протидії змінам клімату є такими, що поси�
люють одні одних. 

ХРОНІКА ПОДІЙ
1 січня — Росія припинила поставки газу в Ук�

раїну.
5 січня — «Газпром» знизив обсяги поставок

призначеного для Європи газу на 65,3 млн
куб. метрів на добу — до 221,8 млн куб. Стіль�
ки газу, за версією Росії, Україна відібрала з
1 по 4 січня з транзитного газопроводу. Укра�
їна наполягала, що в умовах припинення пос�
тачання їй російського газу це паливо було
використане як технологічне для забезпечення
транзиту.

7 січня — Росія повністю припинила постачання
газу для європейських споживачів. Чеське пре�
зидентство від імені ЄС закликає до терміново�
го вирішення комерційної суперечки про пос�
тавки газу з Росії в Україну і до негайного та
повного відновлення поставок газу в країни
Союзу. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Бар�
розу проводить телефонні розмови з прем’єра�
ми Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним:

заявляє, що безпека газових поставок до ЄС
виявилася заручником переговорів між Росією
і Україною, і репутація двох країн як надійних
партнерів Союзу поставлена під загрозу.

8 січня — голова правління НАК «Нафтогаз Ук�
раїни» Олег Дубина та голова правління «Газ�
прому» Олексій Міллер у Брюсселі проводять
переговори з питань постачання та транзиту
газу. Там таки проводиться термінове засідан�
ня Комітету в закордонних справах Європар�
ламенту, на яке запрошені українська і росій�
ська делегації. Прем’єр�міністр головуючої в
ЄС Чехії Мирослав Тополанек та Президент
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу розпочи�
нають переговори з Росією та Україною про
поновлення постачань газу до Європи.

10 січня — Мирослав Тополанек відвідує Київ і
Москву з метою підготовки тристороннього про�
токолу про контроль за транзитом російсько�
го газу в Європу.

12 січня — протокол підписано, експерти Євро�
комісії розпочали працювати на українських

газовимірювальних станціях у південному та за�
хідному регіонах країни. 

13 січня — «Газпром» зробив заявку на транзит
76 млн куб. газу через компресорну станцію
«Суджа». Україна відповіла, що технологічно
не може транспортувати газ за таким мар�
шрутом, оскільки для цього їй треба буде при�
пинити газопостачання південно�східного регі�
ону. Подати газ іншими маршрутами «Газпром»
відмовився. Наступні дні Україна й Росія обмі�
нюються взаємними звинуваченнями, постав�
ки газу не відновлюються.

14 січня — газове питання розглянув на своєму
пленарному засіданні Європарламент.

17 січня — на переговорах між Юлією Тимошен�
ко і Володимиром Путіним у Москві досягну�
то принципових домовленостей про постачан�
ня російського газу в Україну і транзиту газу
для Європи.

20 січня — «Газпром» поновлює постачання газу
до Європи в повному обсязі.
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«ТРЕБА ДИВЕРСИФІКУВАТИ НЕ ТІЛЬКИ
МАРШРУТИ, АЛЕ Й ДЖЕРЕЛА ГАЗУ»
Польща є однією з країн ЄС, які відчутно постраждали від січневого газового конфлікту 
між Україною та Росією. У розпал кризи польській міністр закордонних справ Радослав
Сікорський дав інтерв’ю «Газеті виборчій», яке подаємо з незначними скороченнями.

АНДРIС ПIЄБАЛГС ПРИВIТАВ ГАЗОВI ДОМОВЛЕНОСТI
УКРАЇНИ I РОСIЇ
У Єврокомісії задоволені газовою угодою
України і Росії, яка буде базуватися на рин�
ковій ціні на енергоносії. Про це заявив ко�
місар ЄС з питань енергетики Андріс Пієбалгс
на спільній прес�конференції з українським
прем’єром Юлією Тимошенко. 

— Ця угода є комплексною і абсолютно
прозорою, оскільки це пряма угода між «Газ�
промом» і «Нафтогазом». У такому випадку
вже не буде виникати неоднозначного трак�
тування ситуації, з формулюваннями, що
призводили до проблем, — зазначив Комі�
сар. — Також є дуже важливим, що угода
довгострокова.

Гарною новиною назвав Андріс Пієбалгс і
те, що Україна і Росія домовилися про «від�
носно ринкову формулу ціни на газ, яка ба�

зується на ціні дизельного пального, що
зберігається в сховищах на світовому рин�
ку, і з неї вираховується ціна на газ». 

— Ми розуміємо, що цей перехід є болю�
чим, але його треба зробити, — зауважив
він. — Бо тоді не політики вирішують таке
питання, а ринок.

Андріс Пієбалгс також відзначив, що Євроко�
місія докладала всіх зусиль для «вирішення
цього складного питання». Комісар подяку�
вав Тимошенко та Путіну за «їхнє особисте
залучення та відданість вирішенню пробле�
ми, що заважала постачанню газу до Євро�
пи». Відповідаючи на запитання про несан�
кціонований відбір газу Україною, Андріс Пі�
єбалгс заявив про відсутність фактів щодо
таких її дій після 31 грудня 2008 року.

— Чи на достатньому рівні бере участь
Євросоюз у вирішенні газової суперечки між
Україною і Росією?

— Європа вже втягнулася в цю супереч�
ку, оскільки вона зачепила країни, які вхо�
дять до ЄС. Зрештою, ми теж не можемо
бути байдужими до ситуації в Україні. Крім
цього, ставкою в суперечці є репутація обох
країн — Росії як виробника, а України — як
транзитної держави. 

Ця справа має багато аспектів: історич�
ний, бізнесовий, юридичний, геополітичний,
а також, як на мене, емоційний. Радянський
Союз ділив функції між республіками, які
входили до нього: Росія виробляла, а Украї�
на зберігала газ. Сьогодні обидві країни не
застосовують ринкових цін для внутрішніх спо�
живачів. Тому в цій суперечці мова йде про
утримання пільгових цін для них.

Я розмовляв 7 січня з важливими особа�
ми в цьому конфлікті: віце�прем’єром Украї�
ни Григорієм Немирею та міністрами закор�
донних справ РФ та Німеччини Сергієм Лав�
ровим і Франком�Вальтером Штайнмайєром.
Для України ключове значення має темп пе�
реходу на ринкові ціни та перехід на безпо�
середні контракти між головними національ�
ними компаніями обох країн. У свою чергу Ро�
сія цими днями перейшла на ринкові ціни з
країнами Центральної Азії. 

— Але ви, мабуть, не сумніваєтесь, що це
політичний конфлікт? 

— Уряд вважає, що ситуація вкотре до�
водить правильність польських аргументів
про необхідність енергетичної солідарності.
Польща наголошує на цьому впродовж кіль�
кох років.

— Чи буде тепер можлива серйозніша єв-
ропейська розмова про газ та енергетику?

— Є тенденція до розмов про це на най�
вищому геостратегічному рівні. А конкретні рі�
шення найчастіше приймають на рівні торго�
вельних відносин. Маємо суперечливу інфор�
мацію про фактичну кількість газу в схови�
щах та обсягах транзиту. Шкода, що після
останньої кризи не були встановлені лічиль�
ники газу на російсько�українському кордоні
та кордоні України з державами ЄС, як про�
понували європейці. Думаю, мудрим рішен�
ням було б перейти на таку систему оплати
газу, яку використовують партнери РФ в ЄС,

такі як Польща і Німеччина. Вона базується
на алгоритмах, котрі пов’язують ціну газу з
ринковою ціною нафти.

— Чи віддаляється Україна від Європи
через цю кризу? 

— Ми підтримуємо європейські прагнен�
ня України, але вона прогавила кілька гарних
можливостей інституціонального зближення
з Європою. Ще як міністр оборони я брав
участь у зустрічі Ради НАТО–Україна, на якій
українці могли б отримати План дій з набут�
тя членства в альянсі, якби на той момент
був сформований уряд — але він форму�
вався кілька місяців. В Угоді про асоціацію
ЄС з Україною була можливість записати так
звану європейську перспективу, що вважа�
ється за квазі�обіцянку майбутнього членс�
тва. Але Україна не знайшла достатньо енер�
гії та аргументів, аби переконати кількох скеп�
тично налаштованих держав ЄС.

— А в справі газу?
— Ми сподіваємося, що сторони повер�

нуться до переговорів і будуть підписані но�
ві контракти. Мої розмови з ними свідчать,
що розбіжності є меншими, ніж складається
враження на основі повідомлень мас�медіа.

— Чи збільшує нинішня криза шанси на
будівництво Північного газопроводу?

— Ще більш переконливим став наш пос�
тулат, що треба диверсифікувати не тільки
маршрути, але й джерела газу. Повертається
тема газопроводу «Набукко» з Центральної
Азії та району Каспійського моря, оминаючи Ро�
сію, на Балкани. Я також нагадав своїм спів�
розмовникам про нашу пропозицію будівниц�
тва другої нитки ямальського газопроводу. Це
найдешевший для промисловості та спожива�
чів спосіб поєднання виробника з клієнтом. 
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«НИНIШНЯ КРИЗА ПIДШТОВХУЄ ДО СТВОРЕННЯ 
МIЦНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛIТИКИ»
8 січня у Брюсселі відбулося надзвичайне засідання Комітету Європарламенту 
в закордонних справах, на якому розглядалося питання поставок газу в Україну. 
Одним із його учасників був болгарин Євген Кирилов, який входить до групи соціалістів.
Пропонуємо його інтерв’ю сайту www.euractiv.com.

ГАЗОВI КОМПАНIЇ КРАЇН)ЧЛЕНIВ ДIЯЛИ ЗЛАГОДЖЕНО
У січні, ще під час газової блокади Європи, відбулося засідання Га�
зової координаційної групи ЄС. На ньому було відзначено злагод�
жену роботу газового ринку в період кризи. 

Згідно з висновками групи, належна робота газових компаній
дала можливість практично в усіх країнах�членах успішно впора�
тися з ситуацією, викликаною припиненням поставок російсько�
го газу. При цьому найбільше потерпіла від газової кризи Бол�
гарія. Обговорювалося питання можливості постачання до неї га�
зу з Греції. 

Координаційна група привітала дії компаній країн�членів, які дозво�
лили забезпечити постачання газу практично до всіх постраждалих

країн, зокрема, перехід на роботу у реверсному режимі словацько�
го газопроводу для постачання газу з Німеччини через Чехію, збіль�
шення підняття газу з підземних газових сховищ в Угорщині, яка
надала допомогу Сербії, збільшення власного видобутку газу в ЄС,
використання скрапленого газу в Греції та Бельгії. 

Під час засідання групи Комісар ЄС з питань енергетики Андріс Піє�
балгс повідомив про намір направити високопоставлених представ�
ників Єврокомісії до Болгарії, Словаччини та балканських країн з
метою вивчення ситуації, викликаної відсутністю російського газу.
Єврокомісія також заявила про вдячність Норвегії, Алжиру та Лівії,
які в період російсько�української кризи продовжували стабільне пос�
тачання газу і навіть збільшили обсяги.

— Ваш виступ на цьому засіданні здобув
оплески інших учасників. Чи не могли б ви
повторити головні тези промови?

— Я сказав, що дві найбільші європей�
ські країни, Росія і Україна, поводяться неци�
вілізовано й безвідповідально. Нам потрібне
негайне поновлення постачання газу і неза�
лежне розслідування щодо того, яка ж з цих
країн є більше безвідповідальною та має бу�
ти суворо покарана, щоб такого ніколи зно�
ву не повторилося.

— Чи та зустріч дозволила вам вирі-
шити, хто ж є більше безвідповідальною
країною?

— Проблема в тому, що на засідання не
з’явилася російська сторона. Не було нікого,
хто мав мандат говорити від імені Росії. От�

же, ми почули лише українську делегацію,
яку очолював заступник прем’єр�міністра Гри�
горій Немиря.

— Росія тоді також відмовилася від три-
сторонніх переговорів за участю її, України
та Комісара ЄС з енергетичних питань Анд-
ріса Пієбалгса. Це недобрий знак.

— Точно. Тому я під час виступу висло�
вив велику стурбованість через відсутність ро�
сійської делегації. Є також приводи для за�
непокоєння про можливий діалог цих двох
країн. А все разом це і є безвідповідальною
поведінкою.

Втім, доки не вислухаємо двох сторін
разом, ми не повинні поспішати з виснов�
ками. Але на цьому етапі можемо зробити
наступне політичне резюме: до визначення
через незалежне розслідування справжніх
причин ситуації ми можемо лише казати
— така поведінка є дуже безвідповідаль�
ною. Від неї потерпають мільйони євро�
пейських громадян.

— Болгарія потерпіла від припинення пос-
тачання газу чи не найбільше серед країн
ЄС. Як би ви охарактеризували ситуацію? 

— Вона дуже важка. Через відсутність
тепла страждають пересічні громадяни, сту�
денти, діти, також немає енергії для про�
мисловості. Втрати величезні. Після удару
фінансової кризи ми отримали ще один
страшний удар. Причому нічим не завинив�
ши — мали контракти, платили податки,

велику ціну за газ. Болгарські громадяни
не заслужили цього.

— Росія є єдиним постачальником газу
до Болгарії. Ви не думаєте, що вашій країні
слід краще турбуватися про енергетичну
безпеку?

— Так, думаю. Уряд останніми місяцями
зміг на третину збільшити здатності сховищ
газу. Але щодо альтернативних поставок, га�
даю, що досягти цього не під силу окремо
взятій країні.

Болгарія активно підтримувала споруджен�
ня газопроводу «Набукко». Думаю, Європей�
ська Комісія має бути набагато активніше за�
лученою в цей проект. Нинішня криза також
підштовхує до створення послідовної й міцної
Європейської енергетичної політики. Зараз оче�
видно, що це стосується безпеки країн ЄС.

— Президент Болгарії закликав до понов-
лення роботи одного з реакторів атомної стан-
ції в Козлодуї, яка була закрита на виконан-
ня умов вступу країни до ЄС. Якою на це
може бути реакція Євросоюзу? 

— Ми дуже сподіваємося, що нинішня кри�
за буде вирішена якомога швидше. Але як�
що так не відбудеться, то президент вправі
піднімати це питання. Ми тижнями залиша�
лися без допомоги. Думаю, угода про вступ
передбачає такі критичні ситуації. Ми повин�
ні будемо розпочати діалог з Європейською
Комісією й отримати її згоду на поновлення
роботи принаймні одного реактора. 
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УКРАЇНА ТА ЄС ЗАЦIКАВЛЕНI В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ 
СПIВРОБIТНИЦТВI Президент України Віктор Ющенко відвідав наприкінці січня
Брюссель на запрошення Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. Звісно, розмова
стосувалася головним чином минулого газового конфлікту і уроків, які слід винести обом сторонам.

ЖОЗЕ МАНУЕЛЬ ПIНТУ ТЕЙШЕЙРА ВIДВIДАВ 
ЛЬВIВЩИНУ Голова Представництва Європейської Комісії Жозе Мануель Пінту
Тейшейра відвідав Львівську область. Там він зустрівся з представниками обласної та місцевої
влади: головою Львівської обласної державної адміністрації Миколою Кмітем і заступником голови
Львівської обласної ради Людмилою Козак, а також Львівським міським головою Андрієм Садовим.

КРIМ ЦЬОГО, ПОСОЛ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЕРЕ)
ДАЧI ОБЛАДНАННЯ У ПУНКТI ПЕРЕТИНУ ДЕР)
ЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ «РАВА)РУСЬ)
КА» РАЗОМ IЗ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕР)
ЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІГОРЕМ ПI)
КОВСЬКИМ. Європейська Комісія передала пер�
шу з дев’яти мобільних рентгенівських сис�
тем, які планується доставити у дев’ять різ�
них пунктів перетину кордону між Україною
та ЄС. Загальна вартість цих систем, які бу�
ли закуплені за кошти Європейського Союзу,
складає 13,4 млн євро. Нові рентгенівські
сканери допоможуть Державній митній служ�
бі боротися з контрабандою зброї та нарко�
тиків, перевезенням підроблених товарів, шах�
райськими операціями з доходами та іншою
незаконною транскордонною діяльністю.

Під час перебування у Львові Жозе Ману�

ель Пінту Тейшейра спілкувався з пресою.
Ось деякі з висловлених ним міркувань.

ПРО ЗАЯВИ ЩОДО МОЖЛИВОГО 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ ВІЗОВОГО 
РЕЖИМУ ДЛЯ ГРОМАДЯН ЄС
— Я думаю, якщо уряд зважиться на та�

кий крок, то це тільки зашкодить Україні.
Адже це вплине на зменшення притоку ту�
ристів і, відповідно, зменшить надходження
до державного бюджету.

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЄС–УКРАЇНА
— У Плані дій перераховано багато різ�

них моментів, які треба виконати. Мова йде
про економічні питання, реформування сус�
пільства, соціальні реформи відповідно до
європейських стандартів. План дій був підпи�
саний чотири роки тому, але, на жаль, на
сьогодні дуже мало зроблено. Є проголоше�

на українським керівництвом політична мета,
але вона не підтверджується реальними дія�
ми як в економічному, так і соціальному нап�
рямку. 

ПРО УКРАЇНСЬКУ ПОЛІТИКУ
— Зрозуміти українську політику, а від�

так і політиків — це складне випробування.
Я багато читаю про українську політику і сте�
жу за українськими політиками, але я не ба�
чив ніде чогось схожого на політичну систе�
му, яка є в Україні. Мушу сказати, що це
сильне випробовування, але я з цим склад�
ним завданням впораюсь.

Також Посол висловив розчарування тим,
що в Україні не виконується Європейська хар�
тія місцевого самоврядування. На його думку,
міста повинні мати більше повноважень, а
для цього потрібно змінити законодавство. 

Під час спільної прес�конференції Жозе Мануель Баррозу наголо�
сив: у нього немає жодних сумнівів відносно того, що Україна не хо�
тіла зривати поставки газу до Європи. Водночас він зауважив, що
був об’єктивний факт: російський газ через територію України до Єв�
ропи не надходив, тому й виникла проблема довіри до України і Ро�
сії як до транзитера та постачальника. 

За словами Президента Єврокомісії у Європі розуміють, що ця
ситуація виникла через проблеми у двосторонніх відносинах Укра�
їни та Росії. 

— Тому ми не робимо ніяких негативних кроків, — сказав він. Жо�
зе Мануель Баррозу також запевнив, що Україна та ЄС прагнуть поглиб�
лювати свої відносини. За його словами, це відбуватиметься у багатьох
напрямках, у тому числі в енергетичній сфері. Зокрема, йтиметься про
приєднання газової та електричної мереж України та Європи. 

У свою чергу, Віктор Ющенко знову наголосив, що Україна не
зробила жодного кроку, аби припинити поставки російського газу
до Європи. Він також відкинув будь�які звинувачення щодо краді�
жок газу або неповних розрахунків за нього. Президент заявив, що
Україна дає повні гарантії щодо забезпечення повного транзиту ро�
сійського газу до Європи.

Зі свого боку Жозе Мануель Баррозу підкреслив, що в ході двос�
торонніх переговорів не йшлося про можливість укладення між Ук�

раїною та ЄС прямих контрактів щодо транзиту газа. За його слова�
ми, сторони також не вели мову про конкретні комерційні проекти.

— Ми говорили про більш стратегічні відносини між Європей�
ською Комісією та українською владою, — сказав Президент ЄК. 
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ЗАМIСТЬ ТРЬОХ «Е» ЧЕСЬКЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
ОТРИМАЛО ДВА «Г» У Представництві Європейської Комісії в Україні
відбулася прес)конференція, присвячена початку головування в Євросоюзі Чеської Республіки.
Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Ярослав Башта розповів журналістам 
про пріоритети його країни на цьому посту і про те, які завдання вона планує виконати.

ВIДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА
ЗУСТРIЧ У ФОРМАТI
«ТРIЙКИ»
У Празі відбулося чергове засідання Трійка
ЄС–Україна з питань загальних і зовнішніх
справ. Від Союзу участь взяли міністр за�
кордонних справ головуючої в ньому Чехії
Карел Шварценберг, Комісар ЄС з питань зов�
нішніх зносин та Європейської політики су�
сідства Беніта Ферреро�Вальднер та міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт. Ук�
раїнську делегацію очолював міністр закор�
донних справ Володимир Огризко. 

Під час зустрічі було обговорено питання
двосторонніх відносин, оцінено ситуацію в Ук�
раїні, обговорено інші регіональні та інсти�
туційні питання. Зокрема, що стосуються Схід�
ного партнерства, Росії, Грузії та Бєларусі. 

ПОСОЛ НАГЛОСИВ НА ТОМУ, ЩО НИНІШНІЙ РІК
ДЛЯ ЄВРОСОЮЗУ ОСОБЛИВИЙ: Європа від�
значатиме 5 років найбільшого в історії ЄС
розширення, 20�річчя падіння Берлінської сті�
ни, 30�річчя перших виборів до Європарла�
менту та 60�річчя заснування НАТО. Водно�
час триватиме фінансово�економічна криза,
у червні відбудуться нові вибори до Євро�
парламенту, продовжуватиметься робота над
набуттям чинності Лісабонською угодою. 

— Бачення нашого головування викладено
в девізі «Європа без бар’єрів!», — наголосив
Ярослав Башта. Зауважив, що йдеться про внут�
рішні соціальні та економічні перепони. 

А щодо пріоритетів, то серед них еконо�
міка, енергетика (створення прозорого енер�
гетичного ринку внутрішнього ринку, діалог
про вровадження єдиного тарифу транскор�
донної передачі електроенергії, підтримка но�
вих технологій тощо) і зовнішні зносини ЄС
— східний вимір, відносини з Ізраїлем, єв�
роатлантичний напрямок і зміцнення автори�
тету Союзу як потужного гравця на міжна�
родній арені. 

— Скорочено ми називаємо це пріорите�
тами трьох «е», — зазначив посол (economy,
energy, external relations. — «Євробюлетень»).

— Проте вже в січні отримали «два г»: вій�
ну в секторі Газа та газовий конфлікт між
Росією та Україною. 

За словами Ярослава Башти, газове про�
тистояння зачепило дві третини країн Євро�
пи і стало найбільшим у газовій сфері за
останні 10 років. Конфлікт дав зрозуміти:
Європа повинна уважніше ставитися до своєї
енергетичної безпеки. Зокрема, будувати га�
зопроводи, які з’єднуватимуть країни ЄС, щоб
у разі потреби мати можливість допомагати
одне одному. Стало очевидним й інше: проб�
лема не тільки в тому, якими шляхами над�
ходить газ, а й звідки він іде.

З Послом Чехії погодився і Голова Пред�
ставництва Єврокомісії в Україні Жозе Ману�
ель Пінту Тейшейра. 

— Газова криза — урок для ЄС, — заз�
начив він. — І з нього треба зробити вис�
новки: диверсифікувати види енергоносіїв,
джерела їх надходження, способи транзиту. 

Водночас Жозе Мануель Пінту Тейшейра
зауважив, що енергетика не є спільною по�
літикою ЄС, отже, кожна країна сама вирі�
шує, в яких газових проектах брати участь. 

Серед альтернативних проектів під час прес�
конференції згадувалися Північний потік (тру�

бопровід, який проляже дном Балтійського
моря і транспортуватиме російський газ) і про�
ект Nabucco, в якому беруть участь 15 країн
і який передбачає постачання середньоазій�
ського та каспійського газу через Азербай�
джан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщи�
ну, Румунію і Австрію. До речі, днями в Бу�
дапешті відбулася дводенна зустріч пред�
ставників країн�учасниць проекту.

Щодо Північного потоку свою думку вис�
ловив присутній на прес�конференції Над�
звичайний і Повноважний Посол Королівства
Швеції в Україні Стефан Гуллгрен (вона го�
ловуватиме в ЄС у наступному півріччі). Він
зауважив, що Швеція не планує збільшувати
надходження газу до себе завдяки Північно�
му потоку. Країна отримує незначний обсяг
його з Данії і віддає перевагу альтернатив�
ним енерготехнологіям. А оскільки труби ма�
ють пройти в її морській економічній зоні,
Швеція планує провести серйозну екологічну
оцінку проекту. 

— Це не має нічого спільного з політи�
кою, — наголосив посол. — Балтійське море
дуже важливе для Швеції, і країна зацікавле�
на в збереженні довкілля. 

Наталія Філіпчук

Беніта Ферреро-Вальднер і Карел Шварценберг.
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РОЗПОЧАТО ПРОЕКТ IЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ҐЕНДЕРНОЇ РIВНОСТI У Києві відбулася презентація проекту «Програма
рівних можливостей та прав жінок в Україні». Він діятиме три роки. На виконання проекту
Європейський Союз, Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)
та Програма розвитку ООН виділили 9 мільйонів доларів. 

КООРДИНАТОРОМ ПРОГРАМИ СТАНЕ МIНIС)
ТЕРСТВО МОЛОДI, СIМ’Ї ТА СПОРТУ, ЯКЕ НА
ПРЕЗЕНТАЦIЇ ПРЕДСТАВЛЯВ ЙОГО ГОЛОВА
ЮРIЙ ПАВЛЕНКО. Крім того, присутніми бу�
ли керівник першого відділу програм допо�
моги Представництва Європейської Комісії в
Україні Мартін Шідер та заступниця постій�
ного представника ПРООН в Україні Йоанна
Казана�Вишньовецька. 

Мартін Шідер розповів, що забезпечення
ґендерної рівності є одним із зобов’язань, взя�
тих на себе Європейським Союзом. Це запи�
сано в низці документів, зокрема в Амстер�
дамському договорі. Ці документи зобов’язу�
ють ЄС не лише проводити так звану «ґен�
дерну політику» всередині Союзу, а й спри�
яти її реалізації у світі. 

Отже, новий проект є одним з інстру�
ментів, які допоможуть реалізовувати цю
політику в Україні. Зокрема, він допоможе
імплементації Державної програми утвер�
дження ґендерної рівності в українському сус�
пільстві на період до 2010 року, що була
ухвалена урядом ще наприкінці 2006�го. Дер�
жавна програма була розроблена, у свою чер�

гу, завдяки зобов’язанням, взятим Україною
під час Саміту тисячоліття ООН у Нью�Йор�
ку 2000 року. Тоді було підписано Деклара�
цію тисячоліття, яка вимагає від країн�під�
писантів боротися з проявами дискримінації
жінок. За словами Юрія Павленка, наша
держава пообіцяла до 2015 року досягти про�
порції представництва жінок в органах вла�
ди на рівні 30 на 70 відсотків, а також уд�
вічі зменшити розрив у зарплаті між жінка�
ми та чоловіками. 

Але поки, за словами міністра, «питання
ґендерної рівності залишаються дуже чутли�
вими для українського суспільства». Примі�
ром, заробітна плата жінок в Україні у се�
редньому складає 68,6% від зарплати чоло�
віків, щороку більше тисячі жінок помира�
ють через домашнє насильство. Щоправда,
захисту починають потребувати і представ�
ники сильної статі. Згідно з оприлюдненими
на презентації даними у нашій країні більше
40% хлопчиків до 16 років не мають шансу
дожити до 60 років, чоловіки у 4 рази час�
тіше за жінок скоюють самогубства. Україна
у Європі займає передостаннє місце за три�

валістю життя — гірше справи лише у Ро�
сії. Ці та інші факти свідчать про те, що ук�
раїнське суспільство стоїть перед серйозни�
ми загрозами. 

Тож боротьба з ґендерною дискриміна�
цією та забезпечення рівності можливостей
чоловіків та жінок стане однією з основних
цілей проекту. За словами його координато�
ра Лариси Кобелянської, він реалізовувати�
меться за п’ятьма напрямками. Перший —
формування усталеного механізму забезпе�
чення ґендерної рівності на рівні уряду; дру�
гий — впровадження ґендерних стандартів в
освіті; третій — протидія домашньому насильс�
тву; четвертий — підвищення кваліфікації дер�
жавних службовців у впровадженні ґендер�
ної політики; п’ятий — внесення відповідних
змін до законодавства та звітності.

Як підсумувала Йоанна Казана�Вишньовець�
ка, програма проекту є амбітною. 

— Ми сподіваємося, що цей проект ста�
не моделлю і продемонструє, що ґендерної
рівності у суспільстві можна досягти, — ска�
зала вона.

Тетяна ПАСОВА.
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ПРОЕКТ З ПIДТРИМКИ ЄВРОКЛУБIВ ПРОВIВ 
МАЙСТЕРНЮ У рамках проекту ЄС «Підтримка мережі Євроклубів України», 
що розпочався восени минулого року і триватиме до травня цього року, понад тридцять 
їх представників з різних областей взяли участь у першій у своєму роді творчій майстерні,
яка відкрила в Україні Європейський рік креативності та інновацій. Захід пройшов 
у Дніпропетровській області 12–14 січня. 

ПРОЕКТ «ПIДТРИМКА МЕРЕЖI ЄВРОКЛУБIВ
УКРАЇНИ» РЕАЛIЗУЄ УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДIЙ ЗА ПIДТРИМКИ ПРЕД)
СТАВНИЦТВА ЄВРОКОМIСIЇ В УКРАЇНI. Пре�
зентація українського Року креативності та
інновацій відбулася 12 січня в Дніпропет�
ровську за сприяння Управління зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності
ОДА та Обласного управління державної
служби Головдержслужби України. Участь у
ній взяли активні представники Євроклубів,
місцевої громадськості, освітяни й науков�
ці, журналісти. 

— Протягом року ми повинні демонстру�
вати свою спроможність до подальшого роз�
витку, підтримки мережевих, системних ініці�
атив молоді, залучення їх через регіональні
та національні євроінтеграційні програми до
загальноєвропейських ініціатив, — заявив
під час презентації радник голови Дніпропет�
ровської облдержадміністрації Микола Ситник.
Радник з питань преси та інформації Пред�
ставництва Європейської Комісії в Україні
Станіслав Топольницький розповів про ін�
формаційну діяльність місії, роль громадян�
ського суспільства у розвитку європейської ін�

теграції, а також про постійну підтримку Єв�
рокомісії молодіжних європейських клубів. 

Презентацію проекту «Підтримка мережі
Євроклубів України» провів його координа�
тор Сергій Штукарін. Потім відбулося нагород�
ження представників Євроклубів — пере�
можців та призерів конкурсу на кращий ва�
ріант логотипу та слогану Європейського ро�
ку креативності та інновацій в Україні. Од�
нією з нагород була найуспішніша в світі іг�
рашка�головоломка — кубік Рубіка. Її творець,
угорський скульптор і професор архітектури
Ерно Рубік, є одним з офіційних Послів Єв�
ропейського року креативності та інновацій. 

Майстерня проходила 12–14 січня у ма�
льовничому куточку Дніпропетровщини. Учас�
ники обговорювали, що і як робити в рам�
ках Року креативності та інновацій. Також їм
були надані знання й навички щодо покра�
щення роботи Євроклубів загалом, більш твор�
чої та новаторської діяльності, урізноманітнен�
ня підходів до залучення нових членів тощо.
Говорили про нагальні потреби Євроклубів,
визначали пріоритети проектів у рамках Ро�
ку креативності та інновацій, які мають зро�
бити Євроклуби значимими для самих їх чле�

нів, навчальних закладів та місцевих громад,
в яких вони діють. Загалом, організатори май�
стерні намагалися допомогти Євроклубам ус�
відомити себе єдиним цілим — мережею, де
кожен клуб виграє від того, що є активним
учасником і робить свій внесок у спільну спра�
ву. Це має надати поштовх мережевій діяль�
ності Євроклубів, покращити взаємодопомо�
гу та співпрацю.

Команда тренерів Української асоціації єв�
ропейських студій зробила процес засвоєння
методик розвитку творчого мислення, вироб�
лення ідей інноваційних проектів Євроклубів
та спільного планування діяльності в 2009
році цікавим як для координаторів Євроклу�
бів, так і для їх наймолодших учасників. Ос�
новна увага була приділена тренінгу з мето�
дів розвитку творчого мислення та майстер�
ні інноваційних проектів Євроклубів. 

Тренінг включав опрацювання різноманіт�
них технік, від ментальних карт до теорії рі�
шення винахідницьких задач. Найбільше учас�
ників захопив метод «Шести капелюхів», роз�
роблений професором психології Едвардом де
Боно — засновником Світового Центру но�
вого мислення на Мальті. Він також є одним
з Послів Європейського року креативності та
інновацій. Успіху методу де Боно додав твор�
чий процес: кожна з груп учасників підготу�
вала власний капелюх певного кольору, які
потім застосовувалися під час майстерні для
створення нових ідей майбутніх спільних про�
ектів Євроклубів. Кожна ідея проекту була
оформлена у вигляді протоколу про співпра�
цю між Євроклубами.

Робота майстерні не закінчувалась після
вечері. Учасники брали участь в Євроквесті�
знайомстві, грі «Європа двох швидкостей»
та дивились фільм «Эксперимент–2: Волна»,
субтитри до якого зробив Євроклуб з м. Кре�
менчук. 

Подальші заходи в рамках проекту вклю�
чатимуть регіональні тренінги та ярмарки кре�
ативності та інновацій, а також проекти Єв�
роклубів, які будуть підтримані за конкур�
сом, що буде невдовзі оголошений. Більше
інформації можна отримати від керівника про�
екту Сергія Штукаріна (УАЄС), за телефо�
ном: +38 (050) 917 26 11, або е�поштою:
euroclub.org.ua@gmail.com.
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«МИ РАЗОМ ПРАЦЮВАЛИ, І ЦЕ НАС ЗДРУЖИЛО»
Майстерня була надзвичайно успішною — про це свідчать висловлювання учасників заходу.
Вони поділилися з «Євробюлетенем» своїми враженнями.

БЕРЕЖНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА,
М. ЧЕРКАСИ, ЄВРОКЛУБ 
«UNITY (ЄДНІСТЬ)»:
— Майстерня викликала дуже яскраві емо�

ції. Ми отримали досвід і в майбутньому пла�
нуємо працювати й надалі в тому ж руслі.
Це стимулює мене як керівника Євроклубу.
Найбільше запам’яталося відкриття. Нас ду�
же гарно зустріли в Дніпропетровську, орга�
нізація загалом була урочистою. 

Під час майстерні ми розглядали ідеї, про�
екти. Кожного року ми їдемо в Кривий Ріг
до своїх друзів для ефективної співпраці у
розробці та втілення цієї гри в життя. А в Дніп�
ропетровську ми познайомилися ще з ба�
гатьма іншими Євроклубами. Сподіваємося,
вони також стануть учасниками цієї гри. Ко�
ли діти грають в «дорослі» ігри, то почина�
ють розумітися на політичних справах, ста�
ють відповідальнішими, а це корисно для їх�
нього майбутнього.

БЕЗУГЛА ОЛЬГА, М. ЯСИНУВАТА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ЄВРОКЛУБ «СПЕКТР»:
— Море вражень і всі позитивні. Для нас

це буде гарним стартом. Найбільше запам’ятав�
ся тренінг з креативності та інновацій. У своїй
школі в Євроклубі організуємо майстерні з
креативності, щоб учні могли цим займатися
і вчити молодших. 

КОНДРАТЕНКО ЛАРИСА, М. СУМИ,
ЄВРОКЛУБ № 1:

— Мені сподобалася організація, все бу�
ло дуже продумано. Найбільше вразив тре�
нінг з креативності та інновацій та відкритий
простір. Головна ідея, яка з’явилася, — це
спільна співпраця в контексті єдиної мережі
країни. Презентувати заходи, обмінюватися на�
робками, що існують в інших Євроклубах.
Домовилися про співпрацю з Кривим Рогом
і Житомиром. 

ВАЩЕНКО РОМАН, М. ХЕРСОН,
ЄВРОКЛУБ «ЄВРОФЕСТ»:

— Була гарна обстановка, гарні люди,
багато корисної інформації, яку можна ви�
користовувати в подальшому у роботі Єв�
роклубу. Були ігри, які спонукають знайо�
митися, працювати, чомусь навчитися. У пла�
нах — реалізувати спільний проект, який
стосується соціальної сфери: реконструк�
ція дитячих майданчиків, люків, освітлення
вулиць.

ЩЕРБАКОВА ОЛЕНА, М. ЧЕРНІВЦІ,
ЄВРОКЛУБ «КРОК ВПЕРЕД»:

— Маю тільки позитивні враження. Най�
більше запам’яталася робота в групах та про�
екти, а також ігри «Фінські олені», «Funky
сhicken». Досі я думала, що Євроклуби —
це конкуренти. Але після спілкування тут
зрозуміла, що це наші друзі. 

ВОРОНЧУК СВІТЛАНА, СМТ ТУРБІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ЄВРОКЛУБ «ЄВРОТУР»:
— Маса гарних вражень, дізналася бага�

то цікавого. Наприклад, зрозуміла, що ціл�
ком реальною є співпраця з закордонними Єв�
роклубами.

ХЛІВНА ТЕТЯНА, СМТ НОВА ПРАГА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ЄВРОКЛУБ «РОВЕСНИК»:
— Я вперше на такому заході, спогади

залишаться тільки позитивні. Корисним був

тренінг, де кожен ділився своїми їдеями. Ми
взяли їх собі на озброєння. Хотілося б спів�
працювати і надалі з кожним Євроклубом —
у всіх є цікаві ідеї. Хочеться зустрічатися, об’єд�
нувати зусилля.

МИРОНОВ АНДРІЙ, М. ЖИТОМИР,
ЄВРОКЛУБ «РОВЕСНИК»:

— Я дізнався багато нового. Ми разом пра�
цювали, і це нас здружило. Євроклуби пре�
зентували власні проекти та ідеї. Важливо спів�
працювати з більш молодими Євроклубами,
щоб посилити їх.

БОНДАРЕНКО АНГЕЛІНА, М. ХАРКІВ,
ЄВРОКЛУБ «СВІТАНОК» 

Мені найбільше сподобалася гра�тре�
нінг про шість капелюхів. З собою з май�
стерні заберу нові знання, навички. Спів�
працювати я би хотіла з усіма, всі ми об�
мінялися адресами. У себе з наступного тиж�
ня почнемо реалізовувати захід «Допомо�
жи дитині». 



П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 200912

«ЩО МЕНШ СКЛАДНА Й ЗАПЛУТАНА СУДОВА
СИСТЕМА, ТО ВОНА Є ДОСТУПНІШОЮ»
У грудні завершився фінансований Євросоюзом проект «Покращення доступу сільського
населення до правосуддя». Його виконавцями були благодійний фонд «Творчий центр
Каунтерпарт» (ТЦК) та Інститут громадянського суспільства.  Про діяльність проекту і деякі
його результати «Євробюлетеню» розповів виконавчий директор ТЦК Володимир Купрій.

— Які найгостріші проблеми доступу сіль-
ського населення до правосуддя були вияв-
лені вашим проектом?

— Найсуттєвіших перешкод дві: брак знань
і брак доступних для селян якісних юридич�
них послуг. Ще перед початком проекту ми
провели опитування й виявили, що лише
12% мешканців «наших» районів довіряють
в принципі судовій системі і вважають її ефек�
тивною. Домінує обережне й недовірливе став�
лення. Більшість людей не хоче звертатися
для вирішення своїх суперечок до суду, але
водночас покладає на нього великі надії, як
на останню інстанцію у вирішенні проблем.

А негативний імідж судів формують у се�
лян насамперед телебачення та газети. При
цьому існує такий парадокс: найгірше став�
ляться до судів ті люди, які ніколи не мали
з ними справу, тобто вірять ЗМІ.

— Проект реалізовувався в різних облас-
тях. Чи можна говорити про якісь регіональ-
ні відмінності у правовій освіті селян чи дос-
тупності до правосуддя?

— Суттєвих відмінностей немає, хоча ко�
жен район має свою специфіку. Працювали
ми в чотирьох районах різних областей (Бар�
ському районі Вінничини, Білгород�Дністровсько�

му районі Одещини, Коломийському районі Іва�
но�Франківщини та Рожищенському районі Во�
лині), які були обрані на конкурсних засадах.
Зате ми помітили таку закономірність: чим ближ�
че село територіально до райцентру, тим біль�
ше інформації отримують люди, мають більше
можливості добратися до судів і юридичних пос�
луг. У цьому випадку недовіра чи нігілізм мен�
ші. А у віддалених селах домінує впевненість,
що все вирішують гроші і для судової тягани�
ни потрібен дорогий юрист.

— Як ви загалом оцінюєте рівень україн-
ського законодавства, яке регулює доступ гро-
мадян до правових механізмів вирішення пуб-
лічно-правових та цивільно-правових спорів? 

— Ми самі для себе визначили критерії,
за якими можна оцінювати доступність до пра�
восуддя. Один з них — це чіткість законодавс�
тва, зрозумілість його для простого грома�
дянина. Що менш складна й заплутана судо�
ва система, то вона є доступнішою. Проана�
лізувавши законодавство, ми знайшли бага�
то суперечностей і неврегульованих момен�
тів. Наприклад, малозрозумілим залишається
Кодекс про адміністративне судочинство. Пот�
ребує вдосконалення Закон про третейське су�
дочинство, який започатковує систему аль�
тернативного судочинства в Україні. Він дуже
обмежує можливості створення третейських
судів — це право надається або всеукраїн�
ським громадським організаціям, або асоціа�
ціям підприємців. А якщо є лише три під�
приємства на весь район, то яке там може
бути об’єднання? Тому ми розробили зміни
до цього закону, які були внесені на розгляд
парламенту групою народних депутатів. Ми
пропонували надати можливості створювати
третейські суди територіальним громадам че�
рез органи місцевого самоврядування.

Також підняли «на�гора» ідею відновлення
в Україні системи мирових суддів. Така інсти�
туція діяла колись в Україні, а тому зараз вар�
та уваги. За сприяння судді Конституційного
Суду України В. Кампо, правників, експертів з
громадських організацій ми розробили проект
закону про мирових суддів територіальних
громад. Він внесений на розгляд парламенту
народними депутатами України Анатолієм Мат�
вієнком та Олександром Бондарем. Зокрема,
ми пропонуємо, щоб територіальні громади

самостійно могли вибирати мирового суддю.
Такий суддя може розглядати справи, що сто�
суються незначних порушень та конфліктів, нап�
риклад: певного виду адміністративні право�
порушення, майнові спори між громадянами,
де ціна позову не перевищує трьохсот неопо�
датковуваних мінімумів доходів громадян; ро�
зірвання шлюбу, де між подружжям відсутній
спір про дітей; питання земельних правовід�
носин щодо меж земельних ділянок, які пе�
ребувають у власності та користуванні грома�
дян у межах населених пунктів; додержання
громадянами правил добросусідства тощо.
Інститут мирових суддів дозволить розванта�
жити суди загальної юрисдикції, щоб вони
оперативніше розглядали складніші питання.

У межах проекту ми також поширювали
інформацію про інші позасудові форми ви�
рішення суперечок. Це так звані примирчі про�
цедури, або медіація. Крім цього, підтрима�
ли ініціативи низки сільських шкіл, які ство�
рили в себе служби вирішення конфліктів.
Знову ж таки, подібні служби розглядають
дрібні суперечки і дозволяють уникнути звер�
нення до суду.

Користь і перспектива таких форм — тре�
тейських, мирових, різних форм посеред�
ництва — в тому, що вони не стільки засуд�
жують, скільки мирять, примирюють. Люди
мають виходити з таких установ з відчуттям
вирішення конфлікту по�справедливості, а
не з почуттям помсти чи радості, що когось
покарали, а от мене виправдали.

— Чи приживуться такі форми в Україні?
— Приживуться, але треба показувати лю�

дям їхні переваги. І тут велика роль органів
влади і ЗМІ. Ми працювали в Білгород�Дніс�
тровському районі, де вже був створений тре�
тейський суд і через нього люди швидко ви�
рішували дуже багато питань. За нашого спри�
яння було створено ще два третейські суди в
Барському районі Вінницької області та Коло�
мийському районі Івано�Франківської області.
Через проект ми й намагалися показати ефек�
тивні способи альтернативного правосуддя.

Важливою також є робота шкіл, громад.
У межах проекту підготовлено 672 активісти
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ОБГОВОРЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
З ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
КАДРАМИ ДПСУ Відбулося засідання Керівного комітету проекту
міжнародної технічної допомоги «Покращення інтегрованого прикордонного контролю:
посилення управління людськими ресурсами у Державній прикордонній службі України»
(HUREMAS 2). Він здійснюється Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні
і ДПСУ та фінансується Європейською Комісією і Державним департаментом США. 
На засіданні підбили підсумки 2008 року й обговорили плани на 2009)й.

З метою фінансової оптимізації підготов�
ки кадрів, Державна прикордонна служба Ук�
раїни у співробітництві з партнерами проек�
ту трансформує застарілу систему чотири�
річної підготовки офіцерів у сучасні корот�
кострокові курси підготовки офіцерських кад�
рів ДПСУ з випускників цивільних вузів. За
підтримки проекту HUREMAS 2 ДПСУ розпо�
чала серію дев’ятимісячних офіцерских кур�
сів підготовки для бакалаврів цивільних спе�
ціальностей і тримісячних офіцерських кур�
сів для прапорщиків, що проходять службу в
ДПСУ і мають вищу освіту. Наприкінці груд�
ня 2008 року відбувся випуск перших 23
офіцерів такого курсу. Наступний набір на курс
розпочнеться у березні 2009 року.

Важливою складовою зусиль ДПСУ з пе�
ретворення її у правоохоронну структуру єв�
ропейського типу, що відповідає Шенгенським
нормам, є покращення володіння співробіт�
никами ДПСУ англійською мовою. Міжна�
родний консультант з англійської мови та

чотири викладачі Академії ДПСУ впродовж
трьох місяців розробляли курс інтенсивного
вивчення англійської мови для офіцерів, що
служать на кордоні. Робоча група вивчила пот�
реби Служби у володінні професійною анг�
лійською мовою, розробила навчальні прог�
рами, тести та два комплекти підручників
професійної англійської мови. Їх надрукує
ДПСУ, а перший курс розпочнеться у люто�
му 2009 року.

Крім цього, у співробітництві з проектом
HUREMAS 2 ДПСУ має намір провести у пер�
шій половині цього року в місті Хмельниць�
кому міжнародну конференцію з покращен�
ня українського законодавства у сфері охо�
рони державного кордону України. 

Європейський Союз та Держдепартамент
США виділили на цей проект 1 млн 140 тис.
євро. Проект впроваджує Міжнародна орга�
нізація з міграції у партнерстві з Прикордон�
ною вартою Польщі та Національною полі�
цією Угорщини. 

громад — розраховуємо, що ці люди доне�
суть набуті знання іншим. Ми не давали їм
глибоких професійних юридичних знань, на�
томість давали знання про судову систему,
механізми захисту прав, вирішення спорів.
Власне, все це має знати кожен громадянин.

Ми також видали посібник «Як захистити
свої права в суді» накладом 5 тисяч примір�
ників, розіслали по всій Україні — в кожне
районне управління юстиції по екземпляру. Нас
завалили запитами про додатковий тираж.
Народ потребує інформації, поданої в легкій
доступній формі, яка дає моделі поведінки при
виникненні конфліктних ситуацій.

Отже, не скажу, що проект вирішив у ці�
лому проблему недоступності правосуддя для
сільського населення. Але він принаймні зро�
бив важливі кроки в цьому напрямку і по�
казав, як цю проблему можна вирішувати
громадою. 



П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 200914

ПРО ЄВРОСОЮЗ МОЖНА ДІЗНАТИСЯ В ЕФІРІ 
«НАШОГО РАДІО» Радіостанція «Наше радіо» за підтримки Європейського
Союзу розпочала новий проект «Європа в серцях українців». Метою його є розповсюдження
серед молоді актуальної інформації про ЄС, діяльність Європейської Комісії, висвітлення
відносин України та Євросоюзу і їхніх спільних програм.

«МЕДИЧНИЙ» ПРОЕКТ ПРОВІВ ПРЕС)КЛУБ 
У ЖИТОМИРІ У Житомирі відбувся прес)клуб на тему 
«Чому і як Європейський Союз допомагає Житомирщині впроваджувати нові стандарти
надання лікарської допомоги». Участь у ньому взяли міжнародні та українські експерти
фінансованого ЄС проекту «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні».

МЕТОЮ ЗАХОДУ БУЛО НАДАТИ ЖУРНАЛІС)
ТАМ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРО)
ЕКТУ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Їм розпо�
віли про передові європейські тенденції ре�
формування вторинної медичної допомоги
та про можливі варіанти покращення якості
медичних послуг, які розробляються на Жи�
томирщині за сприяння проекту ЄС. Під час
дискусії учасники дійшли згоди відносно то�
го, що поліпшення якості медичних послуг в
Україні неможливе без впровадження сучас�

них методів управління та фінансування, ефек�
тивного використання матеріально�технічних
та кадрових ресурсів. Експерти повідомили
журналістів про плани оптимізації мережі лі�
карняних закладів на території області та ство�
рення міжтериторіальних комунальних гос�
подарських об’єднань лікарень. 

Керівник проекту «Сприяння реформі вто�
ринної медичної допомоги в Україні» Окса�
на Абовська підкреслила, що в умовах чин�
ної адміністративної системи в країні орга�

нізація забезпечення населення медичними
послугами є функцією місцевих органів вла�
ди, отже, наявність політичної волі саме у її
представників є однією з передумов надан�
ня якісніших медичних послуг. У свою чер�
гу, начальник відділу організаційної, лікуваль�
но�профілактичної роботи, фармації і мар�
кетингу управління охорони здоров’я Жито�
мирської області Валентина Грищук розпо�
віла про результати співпраці її відомства з
проектом. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ ВІДБУЛАСЯ В АГЕНЦІЇ
УНІАН. Участь у ній взяли керівник відділу
політики, преси та інформації Представниц�
тва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель, гене�
ральний директор радіостанції «Наше Радіо»
Богдан Болховецький, відома співачка, колиш�
ня переможниця «Євробачення» Руслана Ли�
жичко, соліст групи «Скай» Олег Собчук.

— Це новий та інноваційний спосіб наб�
лиження Європейського Союзу до українських
громадян, особливо молоді, — заявив на прес�
конференції Дірк Шюбель. — Спільний про�
ект ЄС та радіостанції «Наше радіо» є части�

ною широкої кампанії, покликаної максима�
лізувати присутність Євросоюзу в регіонах,
на які поширюється Європейська політика
сусідства. Подібні проекти будуть започатко�
вані в інших частинах колишнього СРСР, а
також Північної Африки та Близького Сходу.

Дипломат зауважив, що однією з цілей про�
екту буде надання українським громадянам
інформацію щодо допомоги ЄС Україні, яка
покликана посприяти її переходу до європей�
ських норм і стандартів. Він нагадав, що Союз
є найбільшим донором України, причому його
допомога зростає: у 2002 році вона становила

47 мільйонів євро, а в 2008�му — вже 180
мільйонів. Причому з 2007 року, в рамках но�
вого Інструменту європейського сусідства і пар�
тнерства, спостерігалося не лише збільшення
обсягів фінансової допомоги Україні з боку ЄС,
а й збільшення гнучкості в її наданні.

— Сподіваюся, новий радіопроект заохо�
тить людей до участі в багатьох уже існуючих
проектах на рівні громад, а також у проектах
у сфері громадянського суспільства, — додав
Дірк Шюбель. — Однією з цільових аудиторій
для радіопрограм про ЄС на станції, яка спе�
ціалізується на музичних програмах, є мо�
лодь. Отже, ті випуски не лише інформувати�
муть молодих людей про ЄС, а й заохочува�
тимуть їх приєднуватися до місцевих Єврок�
лубів, використовувати можливість програми
«Еразмус мундус» для навчання в Європі, бра�
ти участь у таких подіях як Дні Європи, які
проходять всією країною в травні. 

Проектом передбачено три щоденні ви�
пуски на актуальні теми діяльності ЄС та йо�
го відносин з Україною. Окрім цього, «Наше
Радіо» щонеділі організовує ток�шоу з відо�
мими діячами країни про відносини України
та Євросоюзу. Проект триватиме 6 місяців
— до серпня 2009 року. 
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ПОСИЛИТЬСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ЧИСТОТОЮ ВОДИ 
ДУНАЮ В Ізмаїлі Одеської області в рамках фінансованого Євросоюзом проекту «Розвиток 
транскордонного співробітництва у сфері інтегрованого управління водними ресурсами 
в Єврорегіоні «Нижній Дунай» відбулася міжнародна робоча зустріч з гармонізації української
та румунської систем екологічного моніторингу. Її організували партнери проекту — Центр
регіональних досліджень, Одеське обласне управління з водного господарства, Дунайське
басейнове управління водних ресурсів та Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія.

ВІДБУВСЯ АУДИТ ПРОЕКТІВ ЄВРОСОЮЗУ
Європейський суд аудиторів оприлюднив результати оцінки ефективності підтримки
Євросоюзом Бєларусі, Молдови та України у сфері свободи, безпеки і юстиції. 
За 2000–2005 роки на це було витрачено 166 млн євро бюджетних коштів.

МЕТОЮ БУЛО ПОКРАЩИТИ ЗДАТНIСТЬ КРАЇН
У СФЕРАХ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ, УП)
РАВЛIННЯ МIГРАЦIЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА
НАДАННЯМ ПРИТУЛКУ, БОРОТЬБI З ОРГА)
НIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ, ПОКРАЩЕННЯМ
СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТОЩО. Бiльша частина
допомоги реалізовувалася через міжнарод�
ні організації. Фінансування проектів у Бє�
ларусі було обмежене через проблеми з
демократією і правами людини.

Завданням Європейського суду аудиторів бу�

ло оцінити ефективність надання допомоги
ЄС та ідентифікувати причини незадовільного
використання коштів, якщо таке було. У звіті
суду йдеться, що загалом більша частина про�
ектів, фінансованих на кошти ЄС, досягли за�
довільних результатів, особливо у сфері при�
кордонного менеджменту. За приклад наво�
диться Місія з прикордонної допомоги ЄС Мол�
дові та Україні (EUBAM), яка «зробила вели�
кий внесок у покращення здатності щодо охо�
рони кордону та роботи митної служби».

Водночас суд відзначає «переважно незадо�
вільний» прогрес у сфері міграції і притулку,
де ключовою метою ЄС було допомогти в об�
лаштуванні центрів для утримання нелегальних
мігрантів, а також тих, хто просить притулку.
Проблеми виявлені також із реалізацією про�
ектів, спрямованих на боротьбу з організова�
ною злочинністю та торгівлею людьми.

Суд ухвалив рекомендації, які можуть до�
помогти Єврокомісії збільшити ефективність
фінансованих Євросозом проектів. 

УЧАСТЬ У ЗУСТРIЧI ВЗЯЛИ ПОНАД 30 ПРЕД)
СТАВНИКIВ РIЗНОМАНIТНИХ ВIДОМСТВ З УК)
РАЇНИ, РУМУНIЇ I МОЛДОВИ. Вони обговори�
ли питання створення спільної українсько�
румунської бази даних екологічного моніто�
рингу, а також режиму обміну інформацією
між організаціями, залученими в моніторинг
водних ресурсів у рамках Єврорегіону «Ниж�
ній Дунай». Підтримку на зустрічі здобула
ідея створення об’єднаної бази даних, яка доз�
волить збільшити швидкість обміну інфор�
мацією про стан водних ресурсів. Це має особ�
ливе значення у випадку екстремальних при�
родних явищ — повеней та засух — і над�
звичайних ситуацій антропогенного характе�
ру, наприклад, аварійного забруднення вод
внаслідок розливу нафти.

На першому етапі база міститиме дані ре�
зультатів гідрометеорологічного та гідрохі�
мічного моніторингу води Дунаю зі щоден�
ними та щомісячними поповненнями інфор�
мацією українською та румунською сторона�
ми. Потім її планується розширити шляхом
включення даних гідробіологічного моніторин�
гу. За згодою партнерів розміщення інфор�
мації на сервері та обмін нею має розпоча�
тися до кінця лютого. 
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ВIДБУВСЯ ЗАКЛЮЧНИЙ СЕМIНАР ПРОЕКТУ 
З ПIДГОТОВКИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦIВ Протягом 15–17 січня 
у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління відбувся заключний
семінар проекту ТАСІС «Тренінгові програми для підготовки державних службовців 
з питань європейської інтеграції (5–7 категорії)». 

УКРАЇНI ДОПОМОЖУТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННI 
ЯКОСТI ПРОДУКЦIЇ У Києві відбулася презентація фінансованого
Євросоюзом проекту «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості». 

аспектів метрології, стандартизації, випро�
бувань, управління якістю, оцінки відповід�
ності та акредитації.

Як зазначила під час презентації керівник
другого відділу програм допомоги Представ�
ництва Єврокомісії в Україні Клаудія Фішер,
реформування української інфраструктури
якості має дати потрійний результат: підви�
щення конкурентоспроможності компаній, усу�
нення технічних бар’єрів у торгівлі та допо�
мога Україні в досягненні її цілей у сферах
екологічної безпеки, охорони здоров’я та за�
хисту прав споживачів. 

Радник з політичних питань Генерального
директорату з підприємництва та промисло�
вості Єврокомісії Марко Д’Амброзіо вважає,
що саме рух України в напрямку підписання
Угоди про оцінку відповідності та прийнят�
ності промислової продукції дасть можли�
вість нашій країні скористатись перевагами
Єдиного європейського ринку на рівних умо�
вах з країнами — членами ЄС. Ця угода має
набути чинності 2011 року.

Президент European Profiles S.A. Дімітріс
Баколас наголосив, що проект «Технічна до�
помога українській інфраструктурі забезпечен�
ня якості» є багатовекторною програмою, спря�
мованою на усунення недоліків та сприяння
її гармонізації з європейськими нормами і
принципами. Це дозволить Україні скориста�
тися перевагами тісніших двосторонніх сто�
сунків з ЄС, а також буде сприяти її подаль�
шій інтеграції в СОТ. 

Ключовий експерт проекту Евангелос
Вардакас представив загальний огляд вико�
нання проекту та очікувані результати. Він
коротко охарактеризував майбутні роботи й
особливо підкреслив, що якість продукції є
суттєвим елементом іміджу країни на між�
народній арені і навіть національного суве�
ренітету. 

ДВАНАДЦЯТЬ КОМАНД РОЗРОБНИКIВ ТА МЕ)
ТОДИСТIВ З ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО, ОДЕСЬКО)
ГО, ЛЬВIВСЬКОГО ТА ХАРКIВСЬКОГО РЕГIО)
НАЛЬНИХ IНСТИТУТIВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВ)
ЛIННЯ, А ТАКОЖ З НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕН)
ТОВI УКРАЇНИ ПРЕДСТАВИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ СВО)
ЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ЩОДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬ)
НИХ МАТЕРIАЛIВ ТА ПРОГРАМ ПIДГОТОВКИ.

Зараз процес розробки комплексу навчаль�
них матеріалів до кожного з дванадцяти мо�
дулів практично повністю завершено. Розви�
ток змістовної частини програм супроводжу�
ється створенням дистанційних навчальних

матеріалів (он�лайн, друкована та мультиме�
дійна версії). На вебсайтах проекту та регіо�
нальних інститутів буде розміщено дистан�
ційні курси створених модулів з європей�
ської інтеграції. 

Керівник проекту Марко Бойцун під час
семінару наголосив, що у цілому в рамках
проекту проведено понад 15 тренінгів, один
з яких у дистанційному форматі, для що�
найменше 300 держслужбовців 5–7 катего�
рій місцевих органів влади та органів місце�
вого самоврядування.

Отримала схвальні відгуки запропонована
представниками Харківського регіонального інс�

титуту державного управління модель складан�
ня тренінгових програм з існуючих дванадця�
ти модулів. Зазначена модель була покладе�
на в основу професійної програми підвищен�
ня кваліфікації з питань європейської інтегра�
ції України для посадовців 5–7 категорій, яка
зараз перебуває на погодженні в Головному
управлінні державної служби України.

Найближчим часом після розгляду Мініс�
терством освіти та науки України на предмет
надання грифу на ці навчальні посібники, во�
ни будуть надруковані і поширені серед ор�
ганів державної влади центрального та регіо�
нального рівнів. 

ПАРТНЕРАМИ ЙОГО ВИСТУПАЮТЬ МIНIСТЕРС)
ТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЙ
КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕ)
ГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ ДССУ.
Виконує проект консорціум на чолі з компа�
нією European Profiles S.A. (Греція) разом з
Іспанською асоціацією стандартизації та сер�
тифікації, Словенським інститутом стандар�
тизації та Чеським інститутом стандартів. 

Кошторис проекту складає 3 мільйони єв�
ро. Його завданням є допомогти Україні в
зміцненні та модернізації інституцій забез�
печення якості. Тобто він стосується усіх
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СТАРТУЄ ПРОГРАМА З ПРИКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА Єврокомісія нещодавно затвердила фінансування програми
Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна Європейського інструменту сусідства та партнерства
на 2007–2013 роки. Перший прийом заявок на участь у програмі очікується у березні–квітні. 

А наприкінці січня в Івано�Франківську
та Ужгороді відбулися інформаційні семіна�
ри для зацікавлених організацій. Регіонами
України, що можуть скористатись цією но�
вою можливістю отримати фінансування, є
Закарпатська, Івано�Франківська та Черні�
вецька області. Заявки можуть подавати

місцеві, регіональні та національні організа�
ції, асоціації регіонального розвитку, іннова�
ційні агентства та агентства з розвитку, дос�
лідні інститути та університети, місцеві та
регіональні асоціації підприємців, профспіл�
ки, регіональні та місцеві органи влади та
громадські організації. Пріоритетами прог�

рами є сприяння економічному та соціаль�
ному розвитку, покращення якості довкілля,
підвищення ефективності кордонів, підтрим�
ка співпраці між людьми. 

Детальнішу інформацію можна отримати за
веб�адресою: www.rcbi.info/pages/12_1.html. 

ДЕРЕВООБРОБНИКАМ І МЕБЛЯРАМ
РОЗПОВІДАЛИ, ЯК ВИЙТИ НА РИНОК ЄС
У рамках фінансованого Європейським Союзом проекту «Підтримка розвитку ділової
спроможності українських МСП — міжнародний аспект» у Львові в готелі «Гелікон» пройшов
робочий семінар «Маркетингові стратегії під час глобальної фінансово)економічної кризи —
рекомендації для малих деревообробних і меблевих компаній». Участь у ньому взяли
керівники й менеджери пілотних для проекту компаній малого і середнього бізнесу, 
сектору деревообробки та виготовлення меблів. 

ЗАВДАННЯМ СЕМIНАРУ БУЛО ПОКРАЩИТИ ОБIЗНАНIСТЬ УЧАСНИКIВ ПРО
ЗНАННЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО I МЕБЛЕВОГО РИНКУ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ,
насамперед щодо iснуючих ринкових вимог, каналів розповсюдження;
надати учасникам практичні поради щодо ведення бізнесу під час
глобальної фінансово�економічної кризи; пояснити суть та надати
практичні рекомендації щодо розробки стратегії компанії та маркетин)
гового плану компанії для налагодження бізнесу на ринку ЄС; надати
інформацію про інструменти планування експортної діяльності. 

Завдяки семінару компанії, які делегували на нього своїх пред�
ставників, можуть оцінити потенціал своїх підприємств експортувати
на ринок ЄС, а також розробити бізнес�план експортної діяльності та
розширення експорту компанії. 

— Наші компанії активно взяли участь у семінарі. Вони зацікав�
лені увійти на деревообробний та меблевий ринки ЄС, тому охоче
отримують підтримку від проекту при підготовці своїх планів з
розвитку експорту, — заявив президент «Української асоціації де�
ревообробного обладнання» Василь Масюк. — Чудовою нагодою
для нас буде торгова місія до Німеччини, запланована в рамках
проекту у травні. Там у Ганновері під час виставки з деревооброб�
ки та виготовлення меблів компанії зможуть презентувати свої
стратегічні і маркетингові плани.

Головними доповідачами семінару були британський експерт у га�
лузі деревообробної та меблевої промисловості Гаррі Фітч та німець�
кий експерт зі сприяння інвестиціям Юрген Мендрітскі.

— Деревообробні і меблеві компанії Західної України мають по�
тенціал експорту на ринок ЄС. Українські ліси пропонують деревину
хорошої якості за прийнятними цінами, — зауважив Гаррі Фітч. —
Вони формують найближчий до кордонів ЄС кластер, завдяки чому

зменшується ціна на транспортування, також замовники з Євросою�
зу можуть мінімізувати свої фонди. Щоб досягнути успіху, компанії
мають вийти на ринок і працювати з потенційними замовниками в
Союзі, підтримуючи їх на спадаючих ринках. 

Одним із головних завдань проекту є допомогти українським ма�
лим і середнім підприємствам налагодити бізнес�зв’язки з компаніями
ЄС, знайти інвесторів, замовників і інших партнерів, ознайомитись з іс�
нуючим досвідом і бізнес�можливостями ринку Європейського Союзу.

На березень у рамках проекту запланований семінар «Ключові
фактори успіху виходу на ринок ЄС», націлений на менеджерів малих
та середніх підприємств сектору машинобудування й устаткування. 
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ПОЗИЦIЯ ЄС НА БЛИЗЬКОМУ СХОДI: ЗУПИНИТИ
ВIЙНУ I ДОПОМОГТИ ПОСТРАЖДАЛИМ
Протягом сiчня Європейський Союз відігравав важливу роль у врегулюванні палестино)
ізраїльського конфлікту. Його позиція була однозначною: війну має бути припинено. А після
того, як протидіючі сторони досягли перемир’я, ЄС відразу ж узявся допомагати постраждалим.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ВИСУНУВ П’ЯТЬ ВИМОГ 
ДО БЄЛАРУСІ Європейський Парламент ухвалив резолюцію щодо відносин 
ЄС та Бєларусі. У документі перелічено п’ять умов, виконання яких потрібне для покращення
стосунків.

Це — звільнення політичних в’язнів, га�
рантування свободи висловлювань в медіа,
продовження співробітництва з ОБСЄ щодо ви�
борчого законодавства, покращення умов фун�
кціонування неурядових організацій та гаран�
тування свободи зборів і політичних об’єднань.

У стосунках Євросоюзу і Бєларусі зараз по�
мітне певне потепління. У жовтні 2008 року

Рада ЄС призупинила на півроку обмеження
на в’їзд до Союзу низки бєларуських мож�
новладців.

У Мінську позитивно оцінили резолюцію
Європейського Парламенту.

— Діалог між Євросоюзом й Бєларуссю
продовжується, і нам дуже приємно відзна�
чити, що він стає дедалі прагматичнішим і

взаємовигіднішим, — заявив речник бєларусь�
кого МЗС Андрій Попов. — Вже встановили�
ся достатньо тісні робочі контакти між енер�
гетичними структурами Бєларусі та Євросо�
юзу, в сільському господарстві також намі�
чається непогана динаміка. Ми будемо й на�
далі прагнути, щоб співпраця набувала ще
більш плідного результату. 

— Я вітаю перемир’я, яке настало дякуючи проанонсованому
ХАМАС припиненню вогню, чому передувала подібна заява з боку
Ізраїлю, — заявила тоді Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин і
Європейської політики сусідства Беніта Ферреро�Вальднер. — Це доз�
волить нарешті нашим партнерам у справі надання гуманітарної до�
помоги після стількох днів потрясінь допомогти людям. — Я зак�
ликаю обидві сторони спростити пересування представників гумані�
тарних місій і товарів та доступ їх до постраждалих, у тому числі
через відкриття переходів.

Єврокомісія, заявила Комісар, як головний донор для Палести�
ни продовжуватиме працювати з партнерами, щоб задовольняти най�
більші потреби населення сектору Газа. Відразу ж після настання
перемир’я до регіону прибула місія з оцінки гуманітарних потреб.
Єврокомісія тісно контактувала з нею, здійснюючи паралельно
свою власну оцінку ситуації з огляду на задоволення найбільших
потреб населення. 

Дводенну поїздку до регіону здійснив Комісар ЄС з питань роз�
витку і гуманітарної допомоги Луї Мішель. Він на власні очі побачив
наслідки бойових дій і умови, в яких опинилися 1,5 млн палестин�
ців. Комісар також відвідав ізраїльське місто Сдерот, яке піддавало�
ся ракетним ударам ХАМАС. Він провів зустрічі з ізраїльськими та
палестинськими офіційними особами.

Луї Мішель пройшовся вулицями розбомблених палестинських міст.
— Мене дуже вразили такі масштабні руйнування, — заявив він.

— Особисто моє знайомство з катастрофічною ситуацією в Газі до�
водить, що заклики до термінової гуманітарної акції надзвичайно на�
гальні. Цивільне населення Гази пережило жахливі й безпрецедентні
страждання протягом кількох минулих тижнів, і гуманітарна допомо�
га зараз навіть більше потрібна для їхнього виживання, ніж раніше.
Наша фінансова допомога зробить суттєвий внесок в міжнародні зу�
силля на користь постраждалих людей, а також підтвердить солідар�
ність з усім палестинським народом.

Європейська Комісія виділила на 2009 рік на допомогу палес�
тинцям 58 млн євро. З них близько 32 млн буде надано на поліп�
шення гуманітарної ситуації в секторі Газа, 20 млн призначено для
західного берега ріки Йордан і 6 мільйонів — для палестинських
біженців у Лівані.

Крім цього, відразу після початку збройного конфлікту Комісія схва�
лила рішення про термінове виділення для гуманітарних потреб Гази
трьох мільйонів євро. 
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ІНСТРУМЕНТ СУСIДСЬКОГО IНВЕСТУВАННЯ 
ЗАСВIДЧИВ СВОЮ ЕФЕКТИВНIСТЬ У Єврокомісії підвели
підсумок року діяльності Інструменту сусідського інвестування. Результати вагомі. 
2008)го ЄС витрачено в рамках ІСІ 71 млн євро на підтримку інфраструктурних проектів, 
що реалізувалися в країнах)партнерах у рамках Європейської політики сусідства.

— Разом із країнами�членами ми дали
реальну відповідь на вимоги конкретних дій,
що тісніше пов’язують ЄС з його південними
та східними сусідами, — заявила Комісар ЄС
з питань зовнішніх зносин і Європейської
політики сусідства Беніта Ферреро�Вальднер.
— Кошти Інструменту сусідського фінансуван�
ня спрямовані на фінансування ключових про�
ектів, які дають очевидні й видимі результа�
ти для громадян наших сусідів: від модерні�
зації шпиталю в Молдові до будівництва стан�
цій з виробництва поновлювальної енергії у
Єгипті. Це показує, що Європейський Союз
серйозно ставиться до наближення своїх пар�
тнерів до себе.

Всього торік через ІСІ було підтримано 15
проектів у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Мол�
дові, Україні, Єгипті, Марокко і Тунісі. Інстру�
мент було створено, щоб звести разом гран�
ти від Європейської Комісії та країн�членів з
кредитами європейських фінансових інститу�
цій, таких як Європейський банк реконструк�
ції і розвитку, а також окремі внески від кра�
їн�партнерів у рамках Європейської політики
сусідства. Метою є реалізація великих інфрас�
труктурних проектів.

На період 2007–2013 років Європейська Ко�
місія виділила для Інструменту сусідського
інвестування 700 млн євро. Крім цього, свої

внески роблять країни�члени — у 2008�му
вони надали 37 млн євро. 

Під час підписання документа про створення фонду Інструменту сусідського інвестування.

КОМIСАР ЄС ВIДВIДАЛА ГРУЗIЮ
У січні Комісар ЄС з питань зовнішніх від�
носин і Європейської політики сусідства Бе�
ніта Ферреро�Вальднер відвідала Грузію. Го�
ловною темою візиту були питання надання
допомоги цій країні у подоланні наслідків кон�
флікту з Росією.

На кінець січня розмір післякризової допомо�
ги від ЄС Грузії сягнув близько 120 млн євро.

— Комісія діє без затримки, — заявила Бе�
ніта Ферреро�Вальднер. — Надзвичайно важ�
ливим є забезпечення житла для переміще�
них осіб. Кошти, які ми витрачаємо, полег�
шують страждання тих, хто найбільше пот�
ребує допомоги. Євросоюз є найбільшим
донором, що підтримує Грузію після конфлік�
ту. Працюючи разом, ми зможемо оживити
економіку, яка дуже постраждала. Крім то�

го, Євросоюз мобілізував інших донорів,
щоб залучити великі суми на підтримку кра�
їни, забезпечити шлях Грузії до процвітання
та стабільності.

Під час зустрічі з Президентом Грузії Михаї�
лом Саакашвілі Беніта Ферреро�Вальднер по�
відомила його про останнє перерахування
коштів на суму 61,5 млн євро. Ці гроші —
частина «Пакету зростання і стабілізації Гру�
зії»: 500 млн євро, заплановані на період із
2008 до 2010 року. Метою є надання допо�
моги переміщеним особам, підтримка під�
йому економіки, макрофінансової стабіліза�
ції та відновлення інфраструктури. Пакет та�
кож забезпечує підвищення рівня безпеки у
Грузії шляхом поповнення бюджету Цивіль�
ної моніторингової місії ЄС, розміщеної там
з 1 жовтня 2008 року. 
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СЕРБIЯ МАЄ НАМIР ПОДАТИ ЗАЯВКУ 
НА ВСТУП ДО ЄС Вiце)прем’єр)мiністр з європейської інтеграції Сербії
Божідар Джеліч повідомив, що його країна має намір подати заявку на вступ до ЄС протягом
чеського президентства в Союзі, тобто до 1 липня цього року. Він оголосив про це після
зустрічі з віце)прем’єр)міністром з європейських справ Чехії Александром Вондрою.

СЛОВЕНІЯ МОЖЕ 
ЗАБЛОКУВАТИ ПРИЄДНАННЯ 
ДО СОЮЗУ ХОРВАТІЇ
Хорватія сподівається до кінця цього року завершити
переговори про вступ до ЄС. Проте наприкінці 2008)го їх
заблокувала сусідня з нею Словенія. Причиною є суперечка
двох держав щодо лінії проходження кордону між ними.

Любляна звинувачує Загреб у несправедли�
вому розмежуванні морського простору в Ад�
ріатичному морі поблизу міста Піран, що уне�
можливлює для словенських кораблів прямий
доступ до міжнародних вод. Також країни ма�
ють проблеми на ділянці спільного сухопутно�
го кордону в точці, де він виходить на Угорщи�
ну. Прикордонна суперечка тягнеться ще з 1991
року, коли обидві держави здобули незалеж�

ність після розпаду колишньої Югославії.
Словенія заявляє навіть про можливість

проведення в себе референдуму зі вступу Хор�
ватії до ЄС, якщо прикордонна суперечка не
буде швидко вирішена. Всенародне голосуван�
ня в цій країні організовується дуже легко зав�
дяки простій процедурі.

Хорватія ж сподівається стати членом ЄС
найпізніше 2011 року. 

Александр Вондра офіційно прийняв таку інформацію від імені
чеського президентства та привітав наміри Сербії працювати над
виконанням усіх вимог членства в ЄС.

— Ми як країна, що головує в ЄС, серйозно підтримуємо зусилля,
докладені Сербією для здобуття членства в ЄС, — заявив він. — Звісно,
мають бути виконані певні умови. Проте в деяких сферах, наприклад
у співпраці з Міжнародним кримінальним трибуналом, ми дуже цінуємо
досягнутий Сербією прогрес.

Стабілізація Західних Балкан та їхня інтеграція в ЄС є одним з
пріоритетів Чехії як головуючої в Союзі, і Сербія відіграє важливу
роль у цьому процесі, зауважив чеський віце�прем’єр.

— Ми вважаємо Сербію воротами до стабільності на Західних
Балканах, і ключем до неї звісно ж є членство в ЄС, — сказав також
Александр Вондра.

Водночас він наголосив, що країна все ще має багато зробити на
своєму шляху до Євросоюзу. Але плани Сербії стати повноправним
членом ЄС є абсолютно реалістичними, якщо вони й надалі будуть
засновані на важкій праці та щирому інтересі.

Іншою важливою темою переговорів була співпраця у сфері
енергетичної політики. Сербія була серед країн, які найбільше постраждали
від недавнього призупинення газопостачання з Росії через Україну, та
отримала деякі обсяги газу від країн ЄС в рамках плану порятунку.

Александр Вондра поінформував віце�прем’єра Сербії про плани
ЄС зміцнити енергетичну безпеку, які чеське президентство всіляко
підтримуватиме.

— У цих планах має бути місце і для Баклан, — додав пан Вондра.
Чеський та сербський віце�прем’єри також обговорили шляхи

надання економічної допомоги Сербії, так само як і іншим європейським
країнам, для боротьби з наслідками фінансової кризи. 

Міністри закордонних справ Сербії і Чехії Вук Єрремич (ліворуч) 
і Карел Шварценберг під час недавнього засідання 
Трійка ЄС–Сербія.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу і прем’єр Хорватії Іво Санадер.
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ЄВРОПАРЛАМЕНТ РОЗГЛЯДАЄ ПРОЕКТ 
«ДИРЕКТИВИ САНКЦІЙ» За різними оцінками, в Євросоюзі 
працюють від 4,5 до 8 млн нелегальних мігрантів. Вони трудяться на будівництві, 
в сільському господарстві, готельному бізнесі та інших секторах економіки. На розгляді
Європарламенту зараз перебуває проект директиви, яка передбачає жорсткі покарання
роботодавців за незаконне працевлаштування нелегалів.

РУМУНИ I БОЛГАРИ МОЖУТЬ ВIЛЬНО 
ПРАЦЮВАТИ В 14 КРАЇНАХ ЄС З початку 2009 року 
ще чотири країни Євросоюзу зняли обмеження на працевлаштування у них робітників 
з Болгарії та Румунії. Це Греція, Іспанія, Угорщина та Португалія. 

Таким чином, загалом болгарські та румун�
ські робітники можуть безперешкодно працев�
лаштовуватися в 14�ти країнах — членах ЄС.
Крім названої четвірки, це Чехія, Естонія, Кіпр,
Латвія, Литва, Польща, Словенія, Словаччина,
Фінляндія, Швеція. Данія повідомила про на�
мір зняти обмеження з 1 травня 2009 року. 

Румунія і Болгарія приєдналися до ЄС 1 січ�
ня 2007 року. За умовами їхнього вступу інші
країни�члени отримали можливість захистити

свої ринки праці від «нових» робітників на
максимальний період 7 років. На практиці це
означає, що болгарські й румунські громадяни
потребують дозволів на роботу в тих держа�
вах ЄС, які скористалися таким правом. А для
отримання такого дозволу потрібно пройти
складну адміністративну процедуру. 

— Я вітаю те, що все більше країн�чле�
нів вирішують зняти обмеження на доступ
до їхнього ринку праці для болгарських та

румунських робітників, — заявив з цього
приводу Комісар ЄС з питань зайнятості, со�
ціальних справ та рівних можливостей Вла�
дімір Спідла. — Єврокомісія закликає краї�
ни, які ще мають обмеження, зняти їх яко�
мога швидше.

Комісар висловив переконання, що ни�
нішні економічні труднощі не можуть бути під�
ставою для збереження обмежень на доступ
до ринків праці. 

Зокрема, роботодавців можуть штрафувати або заборонити їм
брати участь у конкурсах з державних закупівель чи отримання дер�
жавної допомоги на строк до п’яти років. 

Також директива перебачає навіть і кримінальну відповідальність
за повторні порушення, якщо йдеться про нелегальний найм великої
кількості людей, якщо мають місце експлуататорські робочі умови
або коли працівник є жертвою торгівлі людьми, а роботодавець про
це знає. 

Роботодавець, якого визнали винним, також має відшкодувати
весь розмір державної допомоги, отриманої за попередній рік, і зап�
латити штраф відповідно до кількості нелегальних іммігрантів, які в
нього працювали. Крім цього, він має виплатити суму, яка дорівнює
сумі податків та інших зборів, які він платив би в разі легального
найму свого робітника. Якщо нелегала повертатимуть до його краї�
ни, роботодавець змушений буде оплатити і це. 

Парламентарі також хочуть, аби країни�члени запровадили меха�
нізм, який би дозволив нелегальним мігрантам подавати скарги. Це
можна було б зробити через третю сторону: громадські об’єднання
чи профспілки. Ті повині мати можливість повідомити про робото�
давців�порушників, не ризикуючи бути згодом притягнутими до від�
повідальності за надання допомоги комусь у нелегальному перебу�
ванні у країні. 

Інший пункт проекту директиви: якщо винний роботодавець є суб�
підрядником, контрактувальна фірма також має нести відповідальність.
Особливо якщо стане відомо, що контрактор знав, що підрядник діє
незаконно. Пропонується також оприлюднювати список роботодав�
ців, які порушують директиву. 

Від країн�членів вимагається проводити ефективні інспекції з дос�

татньою частотою, щоб перевіряти роботодавців і громадян третіх
країн. Також державні органи мають вимагати від роботодавців пере�
віряти їхніх робітників з третіх країн щодо наявності у тих дозволів
на проживання та виконання інших вимог перебування в країні.

Крім цього, передбачено, що нелегальним іммігрантам може бути
надано легальні умови зайнятості в разі, якщо вони належним чином
співпрацюватимуть зі слідством у розкритті вчиненого їхнім робото�
давцем правопорушення. 
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ЄВРОКОМІСІЯ ЗАКЛИКАЄ ПОСИЛИТИ 
ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Єврокомісія оприлюднила 
дані щодо розвитку сфери науки і технологій в ЄС. Вони і обнадійливі, і тривожні водночас.
Кількість дослідників і обсяг досліджень в Союзі зростає — але інтенсивність їхнього
фінансування фактично не збільшується.

ЄВРОСОЮЗОМ КРОКУЄ РІК КРЕАТИВНОСТІ 
ТА ІННОВАЦІЙ 2009)й проголошено в Євросоюзі Роком креативності 
та інновацій. Метою його є збільшити усвідомлення в суспільстві їхньої ролі як ключових
факторів для особистого, соціального та економічного розвитку.

Це набуває особливого значення в кон�
тексті нинішнього економічного спаду. Сиг�
нал, який має бути посланий — Європа не
повинна реагувати на кризу зменшенням
інвестицій у підвищення кваліфікації лю�
дей та інновації. Навпаки: дотримуючись цих
пріоритетів, ЄС реалізовуватиме мету фор�
мування майбутнього Європи в умовах сві�
тової конкуренції через зміцнення креатив�
ного та інноваційного потенціалу всіх єв�
ропейців.

Заходи в рамках Європейського Року кре�
ативності та інновацій включатимуть в се�
бе кампанії з їх популяризації, різноманітні
події та ініціативи на європейському, наці�
ональному та регіональному рівнях. Розпо�
чався Рік представницькою конференцією
у Празі.

— Європейський рік креативності та ін�
новацій стосується багатьох сфер — освіти
й культури, регіональних справ та дослідниц�
тва, зайнятості, інформаційного суспільства,

— заявив Комісар ЄС з питань освіти, тре�
нінгів, культури і молоді Ян Фігель. — Я за�
доволений, що всі інституції Євросоюзу та кра�
їни�члени планують якнайкраще використати
можливості Року. Також знаковим є те, що
багато компаній, об’єднань та організацій
висловили бажання стати його партнерами.

Про події, які відбуватимуться в ЄС про�
тягом Року креативності та інновацій, можна
буде дізнаватися з веб�сайту http://www.crea-
te2009.europa.eu. 

Головні моменти доповіді такі. Всі країни —
члени ЄС збільшили видатки на дослідження
й розвиток з 2000 по 2006 роки, що засвід�
чує їхню відданість цілям Лісабонської страте�
гії. Однак враховуючи зростання ВВП за той
самий період, інтенсивність цих витрат (тобто
їх співвідношення до сукупного ВВП Союзу)
ще з 2005 року залишається на рівні 1,84%.
Також є суттєва різниця між країнами�члена�
ми. За 2000–2006 роки 17 держав збільшили
інтенсивність фінансування сфери досліджень,
тоді як 10 — а це 47% сукупного ВВП ЄС —
навпаки зменшили. Це при тому, що в Японії
даний показник зріс з 3,04% до 3,39%, у Ко�
реї — з 2,39% до 3,23%. Швидко наздоганяє
всіх Китай — інвестиції в науку і досліджен�
ня зросли з 0,9% ВВП до 1,42%.

Головною причиною розриву у цьому по�
казнику між ЄС та його світовими конкурен�
тами є різниця в активності інвестування в
науку й дослідження з боку бізнесу. З 2000
по 2006 роки в ЄС справи з цим погіршува�
лися, тоді як дослідницька активність бізнесу
суттєво зростала в Китаї, Японії та США. Це
відбувається, головним чином, через менший
обсяг дослідницької індустрії високих техно�
логій в ЄС. Отже, потрібні структурні зміни в
напрямку більшої інтенсивності інвестицій в
дослідження всередині секторів економіки і
збільшення частки високотехнологічних сек�
торів у економіці ЄС загалом. Стимулювання
потребують швидкозростаючі малі та середні
підприємства, що працюють у сфері високих
технологій, розвиток дружніх до інновацій рин�
ків в Європі і спрощення патентної системи.

— Навіть часи кризи не є приводом для
перепочинку в інвестуванні в дослідження та
інновації, — йдеться у спільній заяві Віце�
президента Єврокомісії Гюнтера Ферхойгена
та Комісара ЄС з питань науки та дослід�
жень Янежа Поточніка. — Це дуже важливо,
якщо Європа хоче вийти з економічної кри�
зи ще міцнішою, побороти виклики кліма�
тичних змін та глобалізації. Привабливість
європейської дослідницької сфери зростає, але

попереду ще багато роботи. Ініціативи Євро�
комісії щодо покращення ефективності дос�
лідництва в Союзі, стимулювання інновацій
та розвитку ринку високих технологій є для
ЄС правильним шляхом.

Згідно з доповіддю, кількість дослідників
у Євросоюзі збільшується з 2000 року вдві�
чі швидше, ніж в США і Японії, хоча частка
їх на ринку праці досі нижча. Водночас ЄС
приваблював усе більше приватних інвести�
цій у дослідження й розвиток з США, незва�
жаючи на те, що новим напрямком для цьо�
го стала Азія. В 2005 році 62,5% закордон�
них американських інвестицій припадало на
Європу і лише 3,3% на Китай. Також ЄС за�
лучав усе більше професіоналів у сфері на�
уки й технологій з третіх країн. 

Янеж Поточнік.

Гюнтер Ферхойген.
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ЄВРОКОМIСIЯ ВИЗНАЧИЛА
НАЙПРОБЛЕМНIШI 
ДЛЯ СПОЖИВАЧIВ СЕКТОРИ 
Європейська Комісія провела дослідження з метою
визначити, які з ринків у Євросоюзі спричиняють
споживачам найбільше проблем. 

ЗАПРОВАДЖЕНО НОВI
СТАНДАРТИ БЕЗПЕЧНОСТI
ДИТЯЧИХ ХОДУНКIВ
Набули чинності стандарти ЄС для дитя�
чих ходунків. Це пристрої, які допомага�
ють малюку пересуватися самостійно, ко�
ли він уже може сидіти, але ще не може
ходити. Насамперед європейські стандар�
ти спрямовані на підвищення їх стійкості.

За статистикою щороку внаслідок викорис�
тання ходунків травми і забиття отриму�
ють в ЄС тисячі дітей. Причому у біль�
шості випадків страждає голова. Найти�
повішими випадками є перекидання ходун�
ків або сповзання на них по сходах.

— Нові стандарти допоможуть убезпечи�
ти наймолодших і найвразливіших наших
громадян, — заявила Комісар ЄС у спра�
вах захисту споживачів Меглена Кунєва.
— Звісно, головним захистом є нагляд
дорослих, але додаткові заходи безпеки
при виробництві товарів для дітей також
надзвичайно важливі.

Загальноєвропейські стандарти безпеки хо�
дунків були розроблені Європейським ко�
мітетом зі стандартизації. Власне, вони є
добровільними для застосування виробни�
ками ходунків. Але якщо виробник відсту�
пає від них, то повинен довести, що його
продукція є такого ж рівня безпеки і від�
повідає вимогам стандартів ЄС. А це озна�
чатиме суттєву додаткову сертифікаційну
процедуру. Отже, фактично євростандарти
стануть у Союзі промисловою нормою.

БУЛО ПРОАНАЛIЗОВАНО ПОНАД 20 СЕКТОРIВ
ТОВАРIВ ТА ПОСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОДУК)
ТИ ХАРЧУВАННЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, ФIНАНСИ,
ЕНЕРГЕТИКУ I ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ. Оцінювали
їх за п’ятьма ключовими показниками — ці�
ни, можливість поміняти постачальника то�
варів чи послуг, задоволеність споживачів,
скарги і безпека.

Виявилося, що найбiльше проблем спри�
чиняють три сектори сфери послуг, якi без�
посередньо стосуються споживачiв — енер�
гетика, банкiвська справа i транспорт: авто�
буси, потяги i трамваї. Ще один загальний вис�
новок такий: сфера послуг додає спожива�
чам більше клопоту, ніж сфера виробництва.

Що стосується енергетики, то своїм пос�
тачальником задоволені менше двох третин
споживачів. Багато нарікань на збільшення цін
на газ і електрику. Водночас енергетичний сек�
тор є таким, де найважче поміняти поста�
чальника послуг. Лише 7% опитаних зміни�
ли протягом останніх двох років постачаль�
ника газу і 8% — електрики. А це є дуже
важливим фактором. Адже один з ключових
висновків доповіді Єврокомісії такий: ціни мен�
ше зростають там, де люди мають більшу сво�

боду вибору. Наприклад, 25% опитаних про�
тягом останніх двох років міняли страхуваль�
ника автомобілів, 22% — провайдера інтер�
нет, 19% — оператора мобільного зв’язку.

У банківському секторі уваги вимагає си�
туація з цінами на послуги та ставки. Вони
зараз дуже різняться між країнами�члена�
ми. Наприклад, процентні ставки за креди�
ти на термін 1–5 років варіюються між 0,21%
у Швеції та 12,12% в Естонії. Банківський сек�
тор також є проблематичним щодо зміни
надавача послуг. В середньому лише 11%
дрібних клієнтів змінили банк протягом ос�
танніх двох років.

Ну й найбільшу кількість проблем зафік�
совано у сфері транспорту. Пасажирів потя�
гів, трамваїв і автобусів не задовольняє рі�
вень цін, привабливість пропозицій, доступ�
ність послуг тощо. Кожен четвертий заявив,
що мав проблеми і скаржився на них.

З цих трьох секторів Єврокомісія особ�
ливу увагу звертає на енергетику. Бо на неї
споживачі витрачають 7,5% свого сімейно�
го бюджету, зокрема на електрику — 2,1%.
Тому цей ринок буде окремо досліджений у
2009 році. 

БРЮССЕЛЬ ДОЗВОЛИВ
ДАНІЇ ЗДЕШЕВИТИ
АВТОБУСНІ КВИТКИ
Єврокомісія дозволила Данії зменшити вар�
тість проїзду в автобусах дальнього сліду�
вання для дітей, студентів і пенсіонерів.
Передбачено, зокрема, 25�відсоткові зниж�
ки в п’ятницю�неділю, а для дітей у віці до
12 років — безкоштовний проїзд. При цьо�
му держава компенсуватиме автобусним ком�
паніям недоплачену пільговиками різницю.

Таким чином, уряд Данії хоче, з одного
боку, покращити соціальний захист насе�
лення з низьким рівнем прибутків, а з ін�
шого — сприяти конкуренції автобусів із
залізницями, на яких подібну схему вже
запроваджено.
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ДО 2050 ЄС ПОВИНЕН ЗМЕНШИТИ 
СПОЖИВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ НАПОЛОВИНУ
Європейський економіко)соціальний комітет закликав до суттєвого зменшення 
споживання нафти і нафтопродуктів у ЄС протягом наступних 40 років. На його думку, 
до 2050)го потреби в них мають бути зменшені на 50%. Аналіз міститься у доповіді ЄЕСК,
яку він підготував на прохання Комітету Європарламенту у справах промисловості,
досліджень та енергетики.

ОПРИЛЮДНЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОЇ 
КЛІМАТИЧНОЇ УГОДИ Єврокомісія оприлюднила пропозиції щодо 
нового глобального пакту про попередження зміни клімату. Його мають підписати у грудні 
в Копенгагені на конференції ООН з питань клімату.

ГОЛОВНI ТЕЗИ ПРОПОЗИЦIЙ ЄВРОКОМIСIЇ ТА)
КI. Для утримання рівня збільшення темпе�
ратури нижчим за 2°C, глобальні викиди по�
винні досягнути свого максимуму до 2020
року, а відтоді і до 2050 року скоротитися
майже на 50% від рівня викидів 1990 року.
Це вимагатиме дій з боку як розвинутих кра�
їн, так і країн, що розвиваються.

Причому розвинуті мають стати лідерами
й скоротити свої колективні викиди до 2020
року на 30% від рівня 1990 року. ЄС проде�
монстрував приклад, взявши на себе зо�
бов’язання зменшити викиди на 30%, якщо
інші розвинуті країни візьмуть такі ж зо�
бов’язання. Союз уже активно працює над

зменшенням власних викидів на 20%. Краї�
ни, що розвиваються, окрім найбідніших, ма�
ють обмежити збільшення своїх колективних
викидів на 15–30% нижче, ніж на рівні зви�
чайної ділової активності, до 2020 року. Во�
ни повинні затвердити до 2011 року низько�
вуглецеві стратегії розвитку для всіх основ�
них галузей, які продукують.

Для зменшення викидів загальна сума
додаткових інвестицій має зрости до 175
млрд євро на рік у 2020 році. Більше по�
ловини цієї суми знадобиться країнам, що
розвиваються. Міжнародна фінансова під�
тримка заходів, які перевищують внутрішні
можливості країни, має надходити з таких

джерел, як громадські фонди та міжна�
родні механізми кредитування скорочень ви�
кидів вуглецю.

ЄС прагнутиме сформувати ринок вугле�
цю до 2015 року з усіх країн Організації з
економічного співробітництва і розвитку. Він
прагне об’єднати свою систему торгівлі кво�
тами з іншими аналогічними системами об�
меження промислових викидів. Це робити�
меться для полегшення фінансового наван�
таження та залучення коштів для боротьби
зі зміною клімату. Ринок має розширитися
до 2020 року, об’єднавши більшість країн,
що розвиваються, з метою формування гло�
бального ринку вуглецю. 

У ДОПОВIДI ЙДЕТЬСЯ, ЩО НАСТУПНИМИ ДЕ)
СЯТИЛIТТЯМИ НА РIВЕНЬ СПОЖИВАННЯ НАФ)
ТИ ВПЛИВАТИМУТЬ ПРИШВИДШЕННЯ ЗМIН
КЛIМАТУ ТА ДЕДАЛI ВАЖЧИЙ ДОСТУП ДО ЇЇ
СВIТОВИХ ЗАПАСIВ, ЯКI ПОСТIЙНО ЗМЕНШУ)
ЮТЬСЯ. На думку фахівців, єдиним успіш�
ним вирішенням проблеми буде швидка тран�
сформація енергетичної світової бази з ме�
тою зменшення її залежності від пального.
Зростання світового споживання нафти має
бути зупинено протягом кількох наступних ро�
ків, а потім — поступово спадати. За мас�
штабом і значенням зменшення потреб у
нафті й перехід до альтернативних видів
енергії можна порівняти з новою індустрі�
альною революцією.

— Європейський Союз добре стартував,
ухваливши кліматично�енергетичний пакет, —
заявив доповідач ЄЕСК Дерек Осборн. — Це
може і повинно бути швидко втілено в жит�
тя. Але якщо навіть цього буде досягнуто,

необхідні додаткові заходи для того, щоб ЄС
мав цілком адекватну й всеосяжну стратегію.
До процесу мають бути залучені й громад�
ські організації — їхньою роллю є збільшен�
ня усвідомлення цієї проблеми у суспільстві
й сприйняття ним необхідних змін, особливо
що стосується способу життя й поведінки.
Ми маємо провести ці зміни швидко й ство�
рити європейську модель переходу економі�
ки до низьковуглецевої, яка була б приваб�
ливою і впливовою в решті світу.

Висновки ЄЕСК містять конкретні пропо�
зиції зі зменшення використання нафтопро�
дуктів у ключових сферах. Наприклад, щодо
транспорту: міське планування повинно бути
акцентованим на зменшенні довжини поїз�
док і їх тривалості, мають надаватися пере�
ваги поїздам, а не літакам, громадському тран�
спорту перед приватним, електро� або гідро�
генним машинам перед оснащеними двигу�
нами внутрішнього згорання, велосипедам і

пересуванню пішки. У домогосподарствах слід
заохочувати заміну нафтової енергії, яку ви�
користовують для нагрівання, охолодження
або приготування їжі, на електрику від по�
новлювальних джерел енергії. Самі ж такі дже�
рела мають розвиватися якомога швидше. Щоб
досягти цих змін, заохотити їх, потрібні ваго�
мі фіскальні та регуляторні заходи. 

— Зменшення споживання Європою ім�
портованих нафтопродуктів і переорієнтація
на наявні в ЄС альтернативні енергетичні ре�
сурси також зробить нас менше вразливими
від стрибків цін на нафту чи її постачання, —
зауважив Дерек Осборн. — Висока вартість наф�
ти в першому півріччі 2008 року була своєрід�
ним будильником. Нинішнє зменшення цін не
означає, що у довгостроковій перспективі проб�
лема зникла. Треба діяти зараз, щоб зробити
наше суспільство менше залежним від ресур�
сів, які вочевидь вичерпні і найближчими ро�
ками можуть стати менше доступними. 
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С т а т и с т и к а

НАЙБІЛЬШЕ НАСЕЛЕНОЮ КРАЇНОЮ ЄС 
Є НІМЕЧЧИНА Євростат оприлюднив дані щодо кількості населення у країнах
Євросоюзу, країнах)кандидатах на вступ до нього і країнах Європейської Зони вільної торгівлі.
Отже, найнаселенішою державою ЄС є нині Німеччина — понад 82 млн мешканців. За нею
слідують Франція та Велика Британія — понад 64 млн та близько 62 млн відповідно.

Населення станом
на 01.01.2008, 

тис. осіб

Рівень
народжуваності

‰

Рівень
смертності,

‰

Рівень природного
приросту

населення, ‰

Рівень
міграції, ‰

Загальний
приріст

населення, ‰

Населення станом
на 01.01.2009, 

тис. осіб

ЄС–27 497 455.0 10.8 9.7 1.1 3.3 4.4 499 673.3

Єврозона–16 326 921.1 10.4 9.3 1.2 4.0 5.1 328 597.3

Бельгія 10 666.9 11.5 9.5 2.0 5.0 6.9 10 741.0

Болгарія 7 640.2 9.4 14.2 �4.8 �0.2 �5.0 7 602.1

Чехія 10 381.1 11.3 10.1 1.2 7.7 9.0 10 474.6

Данія 5 475.8 11.8 9.9 2.0 6.0 7.9 5 519.3

Німеччина 82 217.8 8.3 10.3 �2.0 0.1 �1.9 82 062.2

Естонія 1 340.9 12.2 12.8 �0.6 0.1 �0.4 1 340.3

Ірландія 4 401.3 18.1 6.1 12.0 14.1 26.1 4 517.8

Греція 11 213.8 9.8 9.3 0.6 3.8 4.3 11 262.5

Іспанія 45 283.3 11.0 8.7 2.3 10.2 12.5 45 853.0

Франція 63 753.1 12.9 8.4 4.5 1.0 5.5 64 105.1

Італія 59 619.3 9.6 9.8 �0.2 8.1 7.9 60 090.4

Кіпр 789.3 10.4 6.6 3.9 11.7 15.5 801.6

Латвія 2 270.9 10.8 14.0 �3.2 �1.1 �4.3 2 261.1

Литва 3 366.4 10.5 13.2 �2.6 �2.1 �4.8 3 350.4

Люксембург 483.8 11.2 6.9 4.3 11.9 16.2 491.7

Угорщина 10 045.4 9.9 13.0 �3.1 1.5 �1.5 10 029.9

Мальта 410.3 9.2 7.7 1.5 4.2 5.6 412.6

Нідерланди 16 405.4 11.3 8.2 3.1 1.5 4.6 16 481.1

Австрія 8 331.9 9.2 8.8 0.4 2.6 3.0 8 356.7

Польща 38 115.6 10.8 10.0 0.8 �0.4 0.4 38 130.3

Португалія 10 617.6 9.6 9.7 0.0 1.4 1.3 10 631.8

Румунія 21 528.6 10.4 11.9 �1.5 0.1 �1.5 21 496.7

Словенія 2 025.9 10.0 9.1 0.9 12.6 13.5 2 053.4

Словаччина 5 401.0 10.4 9.8 0.6 1.2 1.9 5 411.1

Фінляндія 5 300.5 11.2 9.2 1.9 2.7 4.6 5 325.1

Швеція 9 182.9 11.9 9.9 2.0 6.3 8.3 9 259.0

Велика Британія 61 186.0 13.0 9.3 3.6 3.3 6.9 61 612.3

Хорватія 4 436.4 9.6 11.9 �2.3 1.3 �1.0 4 432.0

Колишня Югославська
Республіка Македонія 

2 045.2 11.0 9.2 1.8 0.1 1.8 2 048.9

Туреччина 70 586.3 : : : : : :

Ісландія 313.4 14.5 5.8 8.7 13.9 22.6 320.5

Ліхтенштейн 35.4 9.6 5.9 3.8 5.6 9.4 35.7

Норвегія 4 737.2 12.6 8.7 3.9 9.6 13.5 4 801.4

Швейцарія 7 593.5 10.0 8.0 2.0 7.7 9.7 7 667.7

Загалом населення ЄС протягом 2008 ро�
ку зросло на близько 2 млн осіб. Проте си�

туація з цим у країнах�членах дуже відрізня�
ється. Найкращі справи в Ірландії, Словенії,

Люксембургу та Кіпру. Найгірші в Болгарії,
Литви, Латвії й Польщі. 
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— Чи не бракує вам тем для висвітлення
— адже Україна не є членом ЄС і навіть кан-
дидатом на вступ до нього?

— Я б не сказвав, що тем бракує — на�
віть за такої ситуації. По�перше, останніми
роками очевидним є значне розширення кон�
тактів між Україною та Європейським Союзом.
І не лише на офіційному рівні, а й між проф�
спілковими, неурядовими організаціями тощо.
Отже, навіть українських тем вистачає. Крім
того, є багато цікавих тем внутрішньоєвропей�
ського життя, які напряму не пов’язані з Ук�
раїною, але можуть допомогти нашим спів�
вітчизникам зрозуміти: як влаштований ЄС,
як працюють місцеві органи влади, що вони
роблять для людей і наскільки все це може
бути іншим, ніж є в Україні.

— Тобто вибір тем продиктований зокре-
ма й бажанням спонукати людей до прове-
дення аналогій між певними речами в ЄС та
Україні?

— Так. Звісно, крім цього намагаюся пи�
сати про всі основні події, які відбуваються
в ЄС. Це може бути цікаво і українським біз�
несменам, які мають партнерів в Євросоюзі
(а обсяг експорту українських товарів сюди
досить великий), і простим людям. Ось прик�
лад: у 2007 році ЄС запровадив обмеження
на вартість роумінгу для громадян країн —
членів Союзу. Хоча ця інформація не стосу�
ється безпосередньо українських громадян,

вона дає можливість побачити, як європей�
ські чиновники намагаються бути корисними
своїм громадянам.

— Як оцінюєте роботу прес-служб європей-
ських інституцій?

— У принципі співпраця завжди дуже конс�
труктивна й цікава. Навіть якщо немає відпо�
віді на запитання в момент, коли ти його
ставиш, завжди намагаються допомогти. Ду�
же важливо, що тут уміють цінувати власний
час, отже, відповідно, цінують час інших лю�
дей, в тому числі й журналістів. Добре те,
що все завжди гарно сплановано, отже, мож�
на наперед планувати свою роботу і тому
якихось серйозних проблем не буває.

— Те, що ви не є журналістом з країни —
члена ЄС, не призводить до якоїсь друго-
рядності в очах працівників прес-служб?

— Тут є певні правила співпраці. У Брюс�
селі існує Асоціація іноземних журналістів, яка
має з прес�службою Єврокомісії спеціаль�
ний меморандум. У ньому чітко записано,
що вона не може робити стосовно журна�
лістів. Зокрема, не може бути дискримінації
за впливовістю ЗМІ або ж за тим, з якої
країни журналіст. 

Пригадую такий випадок. Коли Ніколя Сар�
козі став президентом Франції, то свій пер�
ший візит здійснив до Брюсселю. Тут є ве�
лика зала, в якій можуть водночас зібрати�
ся до 500 журналістів. Вона була вщент за�

повнена. А Саркозі приїхав разов зі своєю
командою, міністрами, які після завершення
прес�конференції влаштували йому овацію.
Наступного дня голова Асоціації іноземних
журналістів зробив зауваження речнику пре�
зидента Єврокомісії — мовляв, ця зала приз�
начена виключно для роботи журналістів,
отже, будь�які політичні шоу тут недопусти�
мі. Речник змушений був визнати, що став�
ся непередбачуваний випадок, і надалі вони
намагатимуться уникати таких ситуацій. Це
свідчить про конструктивну співпрацю прес�
служби і журналістів, і що останні мають у
Брюсселі свої права. 

— У Брюсселі працює дуже мало україн-
ських журналістів. Наскільки така ситуація є
нормальною?

— Крім мене тут працюють Інтерфакс,
Укрінформ, газета «2000» і є журналістка,
яка співпрацює з УТ–1. На жаль, поки що
наші ЗМІ або їхні керівники не готові до то�
го, щоб мати свої корпункти за кордоном.
Можливо, це залишки радянських часів, ко�
ли все це було віддано на відкуп Москві. А
може є побоювання, що ця інформація не
буде сприйнята українською аудиторією.

Як на мене, то чим більше українських жур�
налістів тут працюватиме, тим більше наші лю�
ди знатимуть про ЄС, а відтак зможуть ефек�
тивніше відстоювати свої права: починаючи від
якихось побутових ситуацій у спілкуванні з
ЖЕКом чи місцевою радою, і закінчуючи сто�
сунками з політиками, які керують держа�
вою. Зрештою, вони просто наймані менед�
жери, принаймні мають такими бути, якщо
Україна хоче стати європейською державою.
Сподіваюся, розуміння ситуації зростатиме і
серед українських ЗМІ, і вони знаходитимуть
достатні фінансові можливості для того, щоб
мати своїх кореспондентів у Європі й допо�
магати таким чином нашій країні швидше
наближатися до Європейського Союзу.

— Власне, українські медіа можуть таким
чином робити свій внесок у європейську ін-
теграцію країни?

— Так, і думаю, що цей внесок може бу�
ти більш значимим, ніж внесок політиків.
Адже європейська інтеграція — це насампе�
ред питання ментальності. Кожен повинен
поміняти в собі багато речей. І ЗМІ мають
людям у цьому допомагати. 

«ВНЕСОК МЕДIА В ЄВРОIНТЕГРАЦIЮ УКРАЇНИ 
МОЖЕ БУТИ БIЛЬШИМ, НIЖ ВНЕСОК ПОЛIТИКIВ»
Кореспондент УНІАН Сергій Воропаєв уже два роки працює у Брюсселі. Він розповів
«Євробюлетеню» про специфіку роботи з інституціями ЄС і поділився міркуваннями щодо
ролі преси у процесі європейської інтеграції.



Читайте в наступному номері: У Мюнхені відбулася міжнародна конференція з питань безпеки. Участь у ній взяв і Президент Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу.  У Брюсселі пройшов Тиждень альтернативної енергетики. На фото: Комісар ЄС з питань довкілля Ставрос Дімас.



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні.
Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10, тел. (+380 44) 3908010.    www.delukr.ec.europa.eu, E!mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu 

Столиця Румунії — Бухарест

Гігантський новорічний
торт на вулиці Бухареста

Містечко Гура-Гуморулуй Сучавського повіту — 
тут народилася Ольга Кобилянська

Містами і країнами ЄС

Румунія

До Євросоюзу приєдналася 1 січня 2007 року. 
Не входить до зони євро і Шенгенського візового простору.

Розташована у південній частині Європи, більша частина території
знаходиться у басейні нижньої течії Дунаю. На сході омивається
Чорним морем. Межує з Україною, Молдовою, Сербією, 
Угорщиною і Болгарією.

Населення країни становить понад 22, 2 млн осіб. 
Понад 80% населення є православними. 

Румунія — парламентська республіка. Двопалатний парламент
обирають на 4 роки. Виборча система — пропорційна, 
з 53відсотковим виборчим бар'єром для політичних партій 
і 83відсотковим — для блоків. За результатами парламентських
виборів формується уряд, який очолює прем'єр3міністр. 
Главою держави є президент, якого громадяни обирають прямим
голосуванням на 5 років.

У Румунії мешкає численна українська діаспора: в основному 
в прикордонних з Україною повітах Марамуреш та Сучава. 
За офіційними даними, українців у Румунії близько 70 тисяч осіб.

Замок Пелеш у місті СінаяРічка Муреш 


