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Відбулася конференція з питань покращення 
прикордонного законодавства  (стор. 7) 

На фото на передньому плані (зліва направо): директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів
України Вадим Трюхан, керівник управління  програм технічної допомоги Представництва Європейської Комісії в Україні Лаура Гараньяні, заступник Голови
Державної прикордонної служби України Олександр Мельников, начальник правоохоронного відділу  Посольства США в Україні Дороті Мейх’ю.



Єврокомісія розробила стратегію для Балтійського регіону (стор. 19).  Її представила Комісар ЄС з питань регіонального розвитку Данута Хюбнер (на фото).

Східне партнерство почало втілюватися на практиці: у червні в  Брюсселі відбулася низка засідань учасників багатосторонніх платформ у рамках цієї ініціативи
(стор. 6).  На фото: заступник голови Генерального секретаріату Єврокомісії з питань зовнішніх зносин Уго Мінгареллі перед початком наради. 



СТАБIЛЬНIСТЬ I СПАДКОВIСТЬ
Цей рік для Європейського Союзу особли�

вий. Відбулися вибори до Європарламенту, і,
згідно з правилами ЄС, після цього має відбу�
тися зміна Президента Європейської Комісії
та її Колегії. 

Втім, у червні лідери країн ЄС схилялися
до того, що Жозе Мануель Баррозу має отри�
мати другий мандат на керівництво цим «мо�
тором» Євросоюзу. Тобто цілком може стати�
ся не зміна, а перезатвердження. Остаточне
слово має сказати в середині липня Європей�
ський Парламент.

Проте справа навіть не в персоналіях. Бо
Євросоюзу притаманні дві надзвичайно важли�
ві речі — стабільність і спадковіть політики. 

Вибори до Європарламенту аж ніяк не ста�
ли фактором з дестабілізації чи сваркою між
народниками і соціалістами, прихильниками
глибшої європейської інтеграції та євроскеп�

тиками. Це була ділова, змістовна дискусія
про майбутнє Євросоюзу, його роль, шляхи
виходу з нинішньої кризи тощо. Громадяни
послухали всіх і сказали своє слово. Про
якусь загрозу для стабільності внаслідок ви�
борів не могло бути й мови. До речі, цікавий
факт: в умовах кризи перемогли правоцен�
тристи, тобто ринковики — а соціалісти, які
навпаки мали б зараз користуватися популяр�
ністю через свою традиційну акцентованість
на соціальній політиці, відчутно втратили. 

Тепер Європарламент затверджуватиме
Президента Єврокомісії. Але і тут навряд чи
слід очікувати якихось радикальних для ЄС
наслідків. Основи ЄС , його погляди на ті чи ін�
ші питання, політика в різних сферах не міня�
ються залежно від того, хто очолить ту веле�
тенську брюссельську структуру. До право�
центриста Жозе Мануеля Баррозу був ліво�
центрист Роман Проді — і так само проводив
спрямовану на поглиблення євроінтеграції по�

літику, яка грунтувалася на непорушних для
ЄС принципах. Тому незалежно від того, хто
очолить Єврокомісію, вона й далі підтримува�
тиме набуття чинності Лісабонською угодою,
стоятиме на сторожі Пакту стабільності і зрос�
тання, робитиме великий внесок у боротьбу зі
змінами клімату, сприятиме зміцненню енер�
гетичної політики Євросоюзу і так далі.

Отже, вибори до Європарламенту не завда�
ли жодної шкоди стабільності в ЄС, а можливі
зміни в Єврокомісії — грубо кажучи уряду —
аж ніяк не похитнуть принцип спадковості. У
Євросоюзу цього варто повчитися.

Редакція
Шановні читачі! У травні�червні в Україні прак�

тично місяць тривали Дні Європи. Вони пройшли в
Києві, Івано�Франківську, Тернополі, Луцьку, Кри�
вому Розі та Сімферополі. Наступний номер «Євро�
бюлетеня» буде спецвипуском, цілком присвяче�
ним цим надзвичайно цікавим подіям. 
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«МИ НЕ ВIДЧУВАЄМО НЕДОВIРУ 
З БОКУ НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОЛЕГ» 30 червня 
завершується головування в Євросоюзi Чехії. Про деякі підсумки його розповів «Євробюлетеню»
Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта.

— В Чехії під час її головування в Раді
ЄС було відправлено у відставку уряд. Нас+
кільки це ускладнило роботу?

— Програму чеського президентства про�
довжує реалізовувати новий уряд на чолі з
Яном Фішером. Він відразу ж після призна�
чення відвідав Брюссель. Звісно, зміна уря�
ду під час головування країни в Євросоюзі
— не найкраща подія. З іншого боку, подіб�
на ситуація вже в ЄС траплялася: кілька ро�
ків тому під час головування Данії. Тоді це
так само якихось негативних наслідків для її
президентства не мало.

— Колишній прем’єр+міністр Чехії Мірек
Тополанек на початку травня заявляв, що
через зміну чеського уряду червневий саміт
ЄС має організовувати Швеція, яка голову+
ватиме в Союзі після Чехії. Чи так буде?

— Наскільки мені відомо, Європейська
Рада має відбутися в кінці червня у Чехії,
і головуватиме на ній наш прем’єр. Думаю,
заява Мірека Тополанека була надто песи�
містичною. Ситуація відтоді значно покра�
щилася.

— Чехія стала другою країною з так зва+
них нових членів ЄС, яка головує в Союзі.
Чи не відчували якусь недовіру чи сумніви з
боку старих членів?

— Ні. Було щось подібне з боку журна�
лістів. Можливо, причиною є те, що ми змі�
нили на посту головуючої в ЄС Францію —
а її президентство було дуже амбітним і ма�
ло інші, аніж наше, пріоритети. Скажімо, у
сфері зовнішньої політики азимут було спря�
мовано на південь, а президентство Чехії
приділяє більше уваги сходу. Тому наше го�
ловування є такою собі противагою французь�
кому. Але це створює баланс у європейській
зовнішній політиці, насамперед у Європейській
політиці сусідства. 

— Пріоритетами чеського президентства
були три «Е»: економіка, енергетика і зовніш+
ні відносини (англійською «external relati+
ons»). Що вдалося зробити по кожному з
цих напрямків?

— Певні події внесли у наше президент�
ство свої корективи. У січні виникли дві ве�
ликі проблеми: ізраїльсько�палестинське про�
тистояння в секторі Газа і газовий конфлікт
між Україною і Росією, в результаті якого
багато країн ЄС залишилися без палива. 

Що стосується енергетики, то видатною по�
дією стала конференція з модернізації україн�
ської газотранспортної системи у Брюсселі, а
також празький саміт щодо Південного кори�
дору. Пройшли ще кілька схожих конференцій

та самітів, загальною метою яких було вироб�
лення європейської енергетичної політики.

Зовнішня політика була основою нашо�
го головування, і однією з найголовніших
подій тут стало започаткування Східного
партнерства.

Трохи покращилася ситуація в економіці.
ЄС активно шукав рішення пов’язаних з кри�
зою проблем. Зрозуміло, ми не збиралися
подолати її за півроку нашого головування.
Це буде дуже тривалий процес. На мою дум�
ку, нинішні заяви про кінець кризи невип�
равдані. Вона триватиме щонайменше три
роки, отже, ця тема буде актуальною для го�
ловування багатьох країн ЄС, які приходити�
муть на цей пост після нас.

— В Україні лунали різні думки щодо Схід+
ного партнерства, в тому числі й скептичні.
Мовляв, багато стимулів, які обіцяє ця ініціа+
тива у двосторонньому форматі, Україна вже
має. На вашу думку, що нового несе Східне
партнерство Україні?

— Як на мене, у багатьох українських по�
літиків не було достатнього розуміння суті
Східного партнерства. Вони думали, що це
заганяє в якісь рамки відносини України та
ЄС. Але Східне партнерство — це спроба
повторення успішного проекту Вишеградської
четвірки. Головна ідея полягає не у співро�
бітництві шести країн Східного партнерства з
ЄС, а у співпраці їх між собою. Так, як це
було у рамках Вишеградської четвірки. У
країн Східного партнерства є один спільний
інтерес, можливо не всіма чітко сформульо�
ваний — це приєднання або ж наближення
до ЄС. Союз зі свого боку очікує, що в рам�
ках Східного партнерства буде така собі си�
нергія, взаємодопомога. Але рішення щодо
вступу чи наближення до ЄС залежить від кож�
ної держави окремо. Так само було і з Ви�
шеградською четвіркою. Важливо, що Східне
партнерство працюватиме на зняття напру�
женості між деякими країнами, що беруть у
ньому участь. Також це заохочує співпрацю
в регіоні Чорного моря.

Для України Східне партнерство є дуже
великим шансом. Вона може проявити свої
якості й підкреслити власне значення.

— Українці в Чехії є нині найбільшою піс+
ля словаків національною громадою. Як по+
яснюєте такий феномен?

— Це має історичне коріння. Ще в ХIX
столітті багато українців навчалися в Празі в
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УГОДА ПРО ЗОНУ ВIЛЬНОЇ ТОРГIВЛI 
МОЖЕ БУТИ ПIДПИСАНА ДО КIНЦЯ РОКУ 
Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра висловив
припущення, що Угоду про створення Зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною 
буде підписано до кінця 2009 року. 

Карловому університеті. Вже тоді існували
тісні наукові та інші зв’язки між нашими на�
ціями. Причому рух був двостороннім. У дру�
гій половині ХIX століття і на початку ХХ від�
булося кілька хвиль міграції з Чехії в Украї�
ну. За статистикою у 1910 році 80% дирек�
торів гімназій в Україні були чехи. Подібна
ситуація склалася з інженерами в цукровій
промисловості, яка тоді починала розвивати�
ся. Після більшовицької революції ці люди
повернулися додому, водночас до Чехії пе�
реїхали українці, що рятувалися від терору.
Отже, вже між першою та другою світовими
війнами у нас склалася дуже міцна україн�
ська діаспора.

А в середині 1990 років розпочалася тру�
дова міграція, бо чеська економіка розвива�
лася дуже добре і потребувала робочих рук.

Знову ж таки, зіграли свою роль ті давні зв’яз�
ки між українською діаспорою в Чехії і Укра�
їною, близькість мов, спільні риси менталіте�
тів. Загалом, для Чехії дуже добре, що до
нас приїздять люди з України та інших кра�
їн, які говорять слов’янськими мовами.

— Не секрет, що деякі інші країни Євро+
союзу навпаки досить насторожено став+
ляться до міграції з України та інших дер+
жав Східної Європи. Чи варто все ж цього
боятися?

— Проблема робочої міграції та міграції
як такої має дві сторони. Наведу конкретний
приклад, що стосується найчутливішої для
суспільства сфери — медицини. Коли впали
кордони і чехи змогли вільно їхати на заро�
бітки в інші держави Європи, у нас трапило�
ся кілька хвиль міграції лікарів, насамперед сто�

матологів, до Німеччини, Великої Британії, Ір�
ландії... Те ж саме стосувалося медсестер. На
їхнє місце прийшли лікарі та медсестри зі
Словаччини, а тій у свою чергу «допомогла»
з цим Україна. Але виникає запитання: хто
допоможе вам? Ось ця трудова міграція, яка
є вигідною для європейських країн, завдає збит�
ків Україні. Тому що країна, 20—25 відсотків
працездатного населення якої працює за кор�
доном, опиняється в досить складній ситуації.
Загальновідомими є проблеми в родинах, де
діти живуть без батьків чи матерів, які поїха�
ли на заробітки. Країну залишають найактив�
ніші й найвідважніші люди, які прагнуть прог�
ресу — і це заморожує її розвиток, зміну по�
літичних еліт. Тому обережно ставитися до
трудової міграції з України слід не західноєв�
ропейським країнам, а їй самій. 

ЦЕ ВIН ЗАЯВИВ ПIД ЧАС ОРГАНIЗОВАНИХ ЄВРОF
ПЕЙСЬКОЮ БIЗНЕСFАСОЦIАЦIЄЮ ТАК ЗВАНИХ
ЄВРОДЕБАТIВ.

— Переговори можуть бути завершені
вже до кінця поточного року, якщо політи�
ки України будуть і надалі розділяти такі
цілі, — пояснив посол. — Після їх завер�
шення, коли дві сторони виклали всі свої

цілі й застереження та досягли консенсусу
щодо положень угоди — тоді її підписують
і проходить процес ратифікації, який може
тривати досить довго.

Присутній на дискусії заступник міністра еко�
номіки України Валерій П’ятницький також за�
явив, що українська сторона очікує підписан�
ня угоди до кінця 2009 року. Водночас він за�

уважив, що часто в українців існує нерозумін�
ня можливостей, які дає Зона вільної торгівлі. 

— Угода про Зону вільної торгівлі знімає
бар’єри. Входячи в цей ринок, ми відкриває�
мо для себе можливості співробітництва з кра�
їнами, у яких рівень ВВП на душу населення
в кілька разів більше, ніж в Україні, — по�
яснив Валерій П’ятницький. 
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СХIДНЕ ПАРТНЕРСТВО ПОЧАЛО ПРАЦЮВАТИ
У червні розпочалася практична робота з реалізації  ініціативи Східне партнерство. Участь у ній
беруть ЄС та його сусіди — Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Бєларусь.

УКРАЇНУ ВIДВIДАЛА МАРIАНН ФIШЕР БОЕЛЬ
У червнi Україну вiдвiдала Комiсар ЄС з питань сiльського господарства та розвитку
сiльської мiсцевостi Марiанн Фiшер Боель. 

ВОНА МАЛА ЗУСТРIЧI З ПРЕМ’ЄРFМIНIСТРОМ УКРАЇНИ ЮЛIЄЮ ТИF
МОШЕНКО, МIНIСТРОМ АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ЮРIЄМ МЕЛЬНИКОМ,
ТАКОЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗI ТА ДIЛОВИХ КIЛ. 

Під час перебування в Україні Маріанн Фішер Боель побувала у
Київській та Черкаській областях на кількох фермерських господарс�
твах різного профілю: вирощування зернових, птахівництво, тварин�
ництво та виробництво молокопродукції. 

Візит було присвячено питанням сільськогосподарської співпраці
між Україною та ЄС, а також нинішнім відносинам і майбутнім пер�
спективам у цій галузі в рамках майбутньої Угоди про асоціацію.

Торгівля у сфері сільського господарства між Європейським Сою�
зом і Україною постійно зростає. Відповідно до даних Євростату, за�
гальний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України до
країн ЄС склав 0,38 млрд євро у 2007 році та 1,04 млрд євро у 2008
році; експорту з Євросоюзу становив 1,05 млрд євро і 1,49 млрд
євро відповідно. 

ОДНИМ З ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ СХIДНОГО
ПАРТНЕРСТВА Є БАГАТОСТОРОННЯ СПIВПРАF
ЦЯ МIЖ КРАЇНАМИFУЧАСНИЦЯМИ. Таке спiв�
робiтництво реалізовуватиметься на чотирьох
платформах: демократії, належного управ�
ління та стабільності; економічної інтеграції
та зближення з підходами ЄС; енергетичної
безпеки; контактів між людьми.

5 червня в Брюсселі відбулася перша на�
рада учасників першої багатосторонньої плат�

форми Східного партнерства — демократії,
належного управління та стабільності. Мину�
ло менше місяця від установчого саміту іні�
ціативи, який пройшов у Празі 7 травня.

— Європейська Комісія почала втілювати
цю нову ініціативу в життя без будь�яких
зволікань. Започаткування багатосторонніх
платформ має ключове значення для успіху
Східного партнерства, — заявила Комісар
ЄС з питань зовнішніх відносин та Європей�

ської політики сусідства Беніта Ферреро�Валь�
днер. — Сподіваюся, це надасть дуже кон�
кретну підтримку зусиллям наших партнерів,
спрямованим на проведення реформ.

У таких робочих нарадах участь беруть пред�
ставники шести країн�партнерів, держав — чле�
нів Євросоюзу, Секретаріату Ради ЄС та Єв�
ропейського Парламенту, Комітету регіонів та
Європейського економічного і соціального ко�
мітету. Щодо засідання учасників першої плат�
форми Беніта Ферреро�Вальднер додала:

— Дотримання прав людини, верховенс�
тво права та активне громадянське суспільс�
тво є ключовими елементами демократичних
суспільств, розбудову яких ми сподіваємося
побачити у цих країнах. І хоча наші партне�
ри перебувають у різному становищі та на
різних перехідних етапах, вони стикаються зі
схожими викликами. Oтже, застосування ба�
гатостороннього підходу може принести ре�
альні додаткові переваги. 

На першому засіданні було представлено
дві програми «Інтегроване управління кордо�
ном» та «Запобігання стихійних лих та ант�
ропогенних катастроф, забезпечення готов�
ності до них та реагування на їхні наслідки».
Реалізація їх має розпочатися ще до кінця
2009 року. 

Протягом червня відбулися й наради учас�
ників трьох інших платформ. 



ОБГОВОРИЛИ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 
ПРИКОРДОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У Києві відбулася
Друга міжнародна правова конференція з питань покращення законодавства у сфері охорони
державного кордону України. Організатором була Державна прикордонна служба України
у співпраці з Європейським Союзом, Державним департаментом США та представництвом
Міжнародної організації з міграції в Україні.

ВIДIБРАНО СТУДЕНТIВ ТА НАУКОВЦIВ ДЛЯ НАВЧАННЯ
В УНIВЕРСИТЕТАХ ЄС
28 студентів та 8 науковців з України було
відібрано для навчання в університетах країн
ЄС у рамках стипендій за програмою «Ераз�
мус Мундус», що фінансується Європейським
Союзом.

Загальна кількість студентів та науковців з тре�
тіх країн, яким були надані стипендії для нав�

чання в університетах Європи на одному з
103 магістерських курсів програми «Еразмус
Мундус» протягом 2009–2010 навчального
року, становить 2316. Всі студенти та науков�
ці були відібрані на конкурсних засадах.

До резервного списку включено 55 студен�
тів та 3 науковці з України. Вони мають

шанси на отримання стипендій у разі ви�
буття кандидатів з основного списку.

З моменту започаткування програми «Ераз�
мус Мундус» у 2004 році українським сту�
дентам та науковцям було надано 130 та 27
стипендій відповідно.

ФОРУМ СТАВ ЧАСТИНОЮ ФIНАНСОВАНОГО ЄС
ТА ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТОМ США ПРОЕКТУ «ПОКF
РАЩЕННЯ IНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИКОРДОНF
НОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКF
ТУ ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛIННЯ ЛЮДF
СЬКИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОНF
НОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ — HUREMAS–2». Його
бюджет складає 5,5 млн євро. Травнева кон�
ференцiя мала декiлька цiлей. З одного боку
— презентувати вже впровадженi ДПСУ рефор�
ми в організації та здійсненні державного уп�
равління у сфері охорони державного кордо�
ну, зокрема вдосконалення законодавства Ук�
раїни про державний кордон, правовий статус
іноземців, забезпечення дотримання прав і сво�
бод людини та проходження військової служ�
би. З боку іншого — надати конкретні реко�
мендації щодо подальших законодавчих змін.

— Чітка й гармонійна законодавча база є
наріжним каменем для ефективності всієї сис�
теми прикордонного менеджменту — вона ре�
гулює структуру та мету організації; визначає
рамки для її керівників і робить їхні обов’яз�
ки та відповідальність чіткими для них са�
мих, інших служб та всіх, хто перетинає кор�
дон, — заявила керівник управління програм
допомоги Представництва Єврокомісії в Ук�
раїні Лаура Гараньяні. 

Також вона у своїй промові наголосила, що
ефективною сучасною прикордонною служ�
бою є така, що заснована на поліцейських, а
не військових засадах.

— Зрозуміло, що поліцейського типу при�
кордонна служба для ефективності вимагає

мобільності та швидкої реакції, військової дис�
ципліни. Але військова дисципліна і військова
правова база — це різні речі, — наголосила
Лаура Гараньяні. — Тому я хочу підкресли�
ти, що сумісна з нормами ЄС служба охоро�
ни кордону повинна базуватися на невійськовій
правовій базі, має розслідувати пов’язані з
кордоном злочини згідно з Кримінально�про�
цесуальним кодексом. Європейська Комісія ві�
тає те, що ДПСУ вже почала поступово згор�
тати систему призову до своїх лав. Це є сут�
тєвим реформаторським кроком у рамках імп�
лементації всієї концепції розвитку служби.

Заступник голови ДПСУ Олександр Мель�
ников під час свого виступу заявив:

— Торік завершився перший етап рефор�
мування Державної прикордонної служби Ук�
раїни. На сьогодні зроблено значну роботу
щодо наближення до європейських стандартів
у сфері прикордонного менеджменту. Це є
підсумком спільних зусиль та роботи багатьох
наших та європейських експертів, представни�
ків міжнародних організацій. Оцінка наших ко�
лег для нас дуже важлива для того, щоб ре�
ально дивитися на зроблене та рухатися далі.

Старший координатор програм МОМ в Ук�
раїні Дайва Вілкєліте подякувала Європейській
Комісії та США за підтримку проектів HURE�
MAS, яку вони надають з 2006 року.

— Уже на другому році імплементації
HUREMAS–2 широко оцінений в ДПСУ як
важлива складова посилення реформ у рам�
ках Концепції розвитку служби до 2015 ро�
ку, — сказала вона. — Служба зробила ве�

ликі кроки в згортанні призову до неї, тре�
нінгу та розвитку системи кар’єрного росту
для подолання сучасних викликів в прикор�
донному управлінні та досягнення сумісності
зі структурами ЄС. 

Керівник управління програм допомоги
Представництва Єврокомісії Лаура Гараньяні
та заступник голови ДПСУ Олександр 
Мельников.
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«ОРГАНIЗАЦIЯ В ГРОМАДУ ЗАКЛАДЕНА 
В УКРАЇНСЬКОМУ МЕНТАЛIТЕТI» Спільний Проект
Європейського Cоюзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською
Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується
ПРООН. Бюджет складає 13,3 млн євро. Проект розрахований на села, селища й містечка
з населенням не більше 10 тисяч осіб. 

— Метою є організувати людей у грома�
ди, дати їм знання й навички щодо покра�
щення життя й умов проживання як завдяки
власним ресурсам, так і через залучення до�
помоги від місцевих меценатів чи міжнарод�
них донорів. А також навчити ефективно пра�
цювати з місцевою владою, — розповідає
«Євробюлетеню» спеціаліст проекту з моніто+
рингу та інформування Ганна ЯЦЮК. — Оцей
місток між місцевою владою і громадою був
за десятиліття радянської влади зруйнований.
Зараз він відбудовується. Є яскраві приклади,
коли громада, мобілізувавшись, залучає ре�
сурси всіх названих мною партнерів.

— Яка схема роботи проекту?
— У роботі з громадами ми задіюємо ме�

тодику соціальної мобілізації, яка успішно
використовувалася Програмою розвитку ООН
у багатьох країнах. Приходимо у громаду, роз�
повідаємо про ідею проекту і пропонуємо спів�
працю. Для цього громада має виявити ба�
жання створити і зареєстувати громадську
організацію, пройти навчання, розробити, за�
хистити і реалізувати свій мікропроект з пок�
ращення умов проживання. Звичайно ж, ми
допомагаємо громадам, проводимо для них
тренінги з управління, планування та фінан�
сової діяльності, консультуємо на кожному ета�
пі роботи над проектом. Ми не працюємо

замість громад, а даємо людям знання і мож�
ливість їх застосувати на практиці з тим,
щоб вони продовжували це робити вже са�
мостійно. Інакше кажучи, ми не кормимо
громади, а даємо їм вудочку: щоб вони самі
могли рибалити й себе забезпечувати. 

Звісно, є ще фінансова складова нашої
роботи з громадами. У кожен мікропоект
закладено принцип співфінансування. 50 від�
сотків коштів надає проект, 45 має надійти з
бюджетів місцевого рівня — обласного, ра�
йонного або сільського — і 5 відсотків зби�
рає сама громада. Саме у відлагодженні цьо�
го механізму співфінансування виникають най�
більші складнощі. 

Причому немає проблем з бажанням міс�
цевої влади виділити кошти: на початку про�
екту ми уклали з місцевими органами вла�
ди/самоврядування угоди про партнерство, во�
ни задіяні в реалізації проекту і зацікавлені в
ньому. Але є нестиковки з законодавством,
згідно з яким місцевим органам влади забо�
роняється виділяти кошти напряму з бюдже�
ту на рахунки громади. До речі, на прикладі
нашого проекту ми показуємо, які недоліки
в законодавстві національного й місцевого рів�
ня потрібно було б виправити для ефектив�
нішого місцевого розвитку.

Певні фінансові проблеми несе й ниніш�
ня криза. Видатки районних бюджетів дуже
скорочено. Втім, вони знаходять можливос�
ті для співфінансування за будь�яких умов,
для них це є пріоритетом: адже відповідаль�
на місцева влада не може ігнорувати потре�
би громади, особливо коли ця громада є
активною. Те, наскільки місцева влада у різ�
них регіонах перейнялась ідеєю проекту —
це і завдяки нашій співпраці з ними з само�
го початку проекту, і завдяки першим ре�
зультатам активізації сільських жителів, які
вони бачать.

— Наскільки самі громадяни схильні до
організації в громаду і подальшого її роз+
витку?

— Дуже схильні. Це ж українська традиція
толоки — коли люди всім селом збиралися і
вирішували проблеми один одного. Наприклад,
будували якійсь родині хату — а інші теж

знали, що коли їм буде треба, то вся грома�
да допоможе. Така українська традиція, і в мен�
талітеті це збереглося. Хоча, знову ж таки, спад�
щина радянської влади дається взнаки. 

Першою проблемою, з якою ми стикали�
ся, є зневіра людей. Тотальне розчарування
в тому, що вони можуть щось зробити. Ін�
шою розповсюдженою проблемою є те, що
вони чекають щось від влади, роками пи�
шуть скарги. Хоча набагато дешевше й швид�
ше організуватися, скластися по 2–3 гривні
й самостійно вирішити питання. Але немає
рушійної сили, яка б об’єднала громаду. І наш
проект стає такою не лише для громад, з
якими ми працюємо, а й для сусідніх сіл,
які також активізуються у вирішенні своїх
проблем. Спрацьовує механізм конкуренції:
«Якщо це може зробити мій сусід, то я мо�
жу зробити ще краще!». У процесі мобіліза�
ції громад виділяються яскраві лідери, які ста�
ють головами місцевих організацій громад.
Вони часом навіть конкурують з сільськими
головами або ж стають такими, їх обирають
депутатами райрад. Проблеми є, але коли лю�
дям пояснюєш, коли вони бачать перші гро�
ші на рахунку громади — з’являється шале�
ний ентузіазм. Вони починають збирати влас�
них коштів набагато більше, ніж потрібно за
вимогами проекту, відчувають себе силою.
Наприклад, у кримському селі Новая Дерев�
ня громада на ремонт водогону зібрала близь�
ко 80 тисяч гривень. Навіть до затверджен�
ня проекту громади чи до надходження кош�
тів мешканці організовані, роблять щось.
Прикладом є організація фельдшерсько�аку�
шерського пункту в селі Красна Поляна Крас�
ногвардійського району Криму. Там громада,
ще не дочекавшись грошей, заасфальтувала
дорогу, провела інші підготовчі роботи. І та�
ких прикладів дуже багато. Вони свідчать,
що людям, громаді цього дуже не вистача�
ло. Отже, цінність проекту навіть не в кош�
тах, які дає ЄС і ООН, а в тому, що ми ді�
лимося з людьми дуже простими істинами,
механізмами, вчимо їх — а потім вони самі
йдуть далі.

— Відомо, що різні регіони України мали різ+
ні історичні шляхи, порівняти хоча б Крим і Пол+
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тавщину. То чи є регіональні відмінності, різ+
ниця в отому бажанні до самоорганізації?

— Я б не сказала, що має місце якась
разюча різниця на рівні пересічних людей. Є
різне сприйняття проекту органами держав�
ної влади і місцевого самоврядування. На
рівні громад люди скрізь досить жваво сприй�
мають нашу ідею, активно її впроваджують.
Адже люди в селах мають однакові пробле�
ми із низькою якістю медичних, освітніх, со�
ціальних послуг та умовами проживання. Це
спільна для усіх регіонів проблема, яку вирі�
шити без залучення самих мешканців немож�
ливо. Зневіра і пасивність людей спостеріга�
ються у всіх регіонах. Але те, що проект за�
раз працює з більш ніж 900 громадами з
усіх регіонів, доводить — це стереотип, який
можна і потрібно руйнувати успішними прик�
ладами. Щодо Криму, то тут особлива історія
— там вже багато років працює Програма з
розвитку та інтеграції Криму ПРООН, і наяв�
ність багатьох прикладів успішних проектів гро�
мад дається взнаки. Ми сподіваємось, що
наш проект дасть такий самий поштовх гро�
мадам по всій Україні.

— Скільки всього людей задіяно в ньому?
— У центральному офісі в Києві працює

15 осіб, ще по три співробітники є в кожній

області. Тобто наш штат близько 80 осіб.
Але маємо дуже велику допомогу — це ко�
ординатори від обласних і райдержадміністра�
цій. Загалом це близько 225 осіб, вони за�
лишаються державними службовцями, але
на них покладено функції координувати реа�
лізацію проекту. Зараз ми задіюємо цих ко�
ординаторів в тренінгах, вони навчаються,
дуже тісно співпрацюють з нашими співро�
бітниками в рамках виконання проекту. Ми
їхню роботу не оплачуємо — але вони став�
ляться до неї з ентузіазмом, і ми бачимо в
цих людях велику перспективу. 

Слід сказати, що приміщення під наші об�
ласні офіси виділяють облдержадміністрації
згідно з угодами про партнерство в рамках
проекту. Коли проект завершиться, в облас�
них та районних адміністраціях залишаться
повністю обладнані ресурсні центри громад,
і саме нинішні координатори матимуть необ�
хідні знання для того, щоб продовжувати
працювати і підтримувати ініціативні грома�
ди. От що цікаво: проектом не передбачено
районних ресурсних центрів громад, але їх сво�
рюють за ініціативою самих місцевих органів
влади. Вони виділяють приміщення та приз�
начають співробітника зі свого штату коор�
динувати роботу з місцевими громадами, на�

ші пілотні громади звертаються туди по кон�
сультації, та й інші теж беруть з них прик�
лад. Тобто відбувається така собі ланцюгова
реакція. Це показує, наскільки Україні пот�
рібна була подібна ініціатива.

— Скільки громад зараз охоплено проек+
том?

— Тисяча — 24 області й Крим, в кож�
ному регіоні вісім пілотних районів, по 5 гро�
мад у кожному районі. Зараз уже відібрали
всі пілотні райони й сільські громади, окрім
Донецької області — була невелика затрим�
ка з укладанням угоди про партнерство на
обласному рівні. Але громади там вже кон�
тактують з нами і жваво чекають на початок
нашої співпраці. 

Щодо мікропроектів на рівні громад, то
на сьогодні затверджено 105 із 1000, з них
завершено чотири. Проекти дуже різні, адже
все залежить від громади. Вражає, як люди
вкладають в це душу, наскільки змінює їх про�
ект. Виходить так: вони міняють свої умови
проживання, а потім самі ці умови продов�
жують міняти їх. У сенсі сприйняття стандар�
тів і прагнення до підвидщення рівня життя
завдяки проекту «Місцевий розвиток, орієн�
тований на громаду» люди у сільській місце�
вості стають більш європейцями. 

ПРОЕКТ ЗДІЙСНИВ ТОРГОВУ МІСІЮ 
ДО ГАННОВЕРА У травні фінансований Євросоюзом проект 
«Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх підприємств —
міжнародний аспект» організував торгову місію до Ганновера. Зокрема, пілотні українські
деревообробні компанії Львівської області взяли участь в одній із найбільших у світі
виробничих виставок «LIGNA».

П’ЯТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ КОМПАНIЙ I ДВА ПРЕДСТАВНИКИ «УКРАЇНF
СЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ» ТА ГАЗЕТИ «ДЕF
РЕВООБРОБНИК» МАЛИ ЗМОГУ ПРЕЗЕНТУВАТИ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ ПIД
ЧАС ВИСТАВКИ НА УКРАЇНСЬКОМУ СТЕНДI. Супроводжував групу до
Ганновера, а також організовував заходи з налагодження контактів з
компаніями ЄС головний експерт проекту Юрген Мендрітскі. 

— Усі українські компанії, що брали участь у заході, активно
використовували можливості знайти нових бізнес�партнерів з ЄС,
— зауважив Юрген Мендрітскі. — Ми впевнені, що деякі започат�
ковані там зв’язки знайдуть продовження у конкретних бізнесових
справах. 

Упродовж трьох днів виставки українські гості провели понад
70 зустрічей. Мета таких заходів — допомогти малим і середнім
підприємствам з України знайти потенційних замовників, інвесто�
рів, встановити бізнес�зв’язки з європейськими компаніями, отри�
мати безпосередню інформацію про ринки ЄС.

— Завдяки візиту до Ганновера я зрозумів, що наша продукція
може сміливо конкурувати на європейському ринку, — сказав дирек�
тор ТзОВ «АІТА» Олександр Терехов. — Тому активно продовжувати�
мемо рухатися у цьому напрямку. 

Приватний підприємець Семен Кіхтяк (справа), Віта Лукасевич,
газета «Деревообробник» (зліва), головний експерт проекту Юрген
Мендрітскі (позаду) під час переговорів із зарубіжними партнерами.



П р о г р а м и  Є С  в  Ук р а ї н і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №6, ЧЕРВЕНЬ, 200910

ВIДБУВСЯ СЕМIНАР З НАГЛЯДУ 
ЗА ЯКIСТЮ СПОЖИВЧИХ ТОВАРIВ В Одесi відбувся
одноденний семінар «Ринковий нагляд за споживчими товарами» в рамках фінансованого
Євросоюзом проекту «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості».

ПIДПРИЄМЦIВ НАВЧАЛИ ЕКСПОРТУВАТИ В ЄС
В Одесi в рамках фiнансованого Євросоюзом проекту «Пiдтримка розвитку дiлової
спроможностi українських МСП — мiжнародний аспект» вiдбувся практичний семiнар
«Пiдвищення конкурентоспроможностi компанiї за допомогою експортної дiяльностi». 
Участь у ньому взяли власники й менеджери малих i середнiх пiдприємств, 
якi мають потенцiал розвитку та експорту своєї продукцiї.

МЕТОЮ СЕМIНАРУ БУЛО ПОКРАЩИТИ ЗНАНF
НЯ ЙОГО УЧАСНИКIВ ЩОДО РИНКУ ЄС: ВИF
МОГ, КАНАЛIВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, БIЗНЕСF
ПРАКТИКИ. Мова йшла також про принци�
пи ефективного маркетингового пiдходу до
залучення замовників та інвесторів, крите�
рії, якими керуються іноземні компанії під
час вибору постачальників або оцінки ін�
вестиційних об’єктів. Було пояснено, як під�
готувати профайл компанії для потенцій�
ного іноземного замовника чи інвестора, на�
дано практичні поради щодо розробки стра�

тегії та маркетингового плану для налагод�
ження бізнесу на ринку ЄС. Крім цього,
слухачам розповіли про інструменти пок�
ращення ефективності й планування експор�
ту, зміст головних документів експортних
операцій. 

— Семінар є актуальним для нас, —
сказав експерт Одеського обласного бюро
сприяння інвестиціям Сергій Калабін. — Ми
мали чудову нагоду обмінятися досвідом під
час дискусій з європейськими експертами.
Учасники отримали корисну інформацію, не�

обхідну для розробки власних планів з роз�
витку експорту. 

Ключовий експерт проекту Юрген Мен�
дрітскі підсумував:

— Учасники семінару були надзвичайно
активними, мали багато запитань по темах
семінару. Вони продемонстрували високий
рівень зацікавленості питаннями експорту�
вання до ЄС. Ця дискусія ще раз засвідчила,
що українські малі й середні підприємства пот�
ребують регулярної довготривалої підтримки
уряду з питань експортної діяльності. 

МЕТОЮ БУЛО ПОШИРЕННЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО
ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ТА IСНУЮЧУ ПРАКТИF
КУ У СФЕРI СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ,
ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI, РИНКОВОГО НАГF
ЛЯДУ ТОЩО.

Пiд час семiнару були представлені допо�
віді міжнародних експертів. Вони стосували�

ся принципів та практики здійснення ринко�
вого нагляду за споживчими продуктами, які
підпадають під дію європейських директив:
про низьку напругу, іграшки, загальну безпе�
ку продукції; основних принципів оцінки від�
повідності; ролі ринкового нагляду — зокре�
ма щодо товарів, які не охоплені європейськи�

ми директивами нового підходу (одяг, взут�
тя, посуд, меблі тощо); системи RAPEX, яка
працює на попередження про небезпечні для
споживачів товари. 

Презентації супроводжувалися багатьма
прикладами і фото� та відеоматеріалами.
Завершився семінар жвавою дискусією з при�
воду актуальних питань у галузі ринкового
нагляду. Участь у ньому взяли директори
регіональних органів держнагляду та кон�
тролю, регіональних центрів стандартизації,
метрології та сертифікації, а також пред�
ставники обласних держадміністрацій, вип�
робувальних лабораторій, Одеської митниці,
громадських організацій споживачів, бізнес�
спільноти та інші. Всього понад 40 осіб з
Києва, Одеси, Миколаєва, Херсона та Дніп�
ропетровська.

Партнерами проекту «Ринковий нагляд за
споживчими товарами» виступають Міністерс�
тво економіки України та Державний комітет
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики. Проект виконується кон�
сорціумом на чолі з компанією European Pro�
files S.A. (Греція) разом з Іспанською асоціа�
цією стандартизації та сертифікації, Словен�
ським інститутом стандартизації та Чеським
інститутом стандартів. 
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ПРОКУРОРИ ТРЕНУВАЛИСЯ В РОЗСЛIДУВАННI 
КОРУПЦIЙНИХ СПРАВ У травні в рамках спільного проекту ЄС та Ради
Європи «Підтримка незалежного урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC)» проведено
навчальну сесію та конференцію з виявлення і розслідування корупційних злочинів.

РОЗПОЧАТО НОВИЙ МЕДІАПРОЕКТ
Розпочався новий фінансований Євросоюзом мультинаціональний проект «Діяльність ЗМІ:
поширення присутності ЄС у регіоні застосування Європейського інструменту сусідства 
і партнерства (ЄІСП)». 
МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУF
ПУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАСОБIВ МАСОВОЇ IНФОРF
МАЦIЇ РОСIЇ, БЄЛАРУСI, УКРАЇНИ I МОЛДОF
ВИ ДО НЕЗАЛЕЖНИХ НОВИН ТА IНФОРМАF
ЦIЇ ПРО ЄС, ФIНАНСОВАНI НИМ ПРОЕКТИ,
ВIДНОСИНИ СОЮЗУ З ЙОГО СХIДНИМИ СУF
СIДАМИ. Комплексна програма охоплює те�
лебачення, радіо, пресу та інтернет�ресур�

си і розрахована насамперед на молодь ві�
ком 18–35 років. В Україні відповідні прог�
рами транслюватимуть на «5 каналі» та
радіо «Ера», а в газетах «Донбас» та «Рів�
не вечірнє» виходитимуть щомісячні публі�
кації. Статті розміщуватимуть також на сай�
ті інформагенції «Українські новини»
(www.ukranews.com).

Цей проект став другим за нинішній рік,
що здійснюються в рамках інформаційно�
комунікаційної програми ЄІСП. Перший, «Єв�
ропа в серцях українців», розпочато в січні
радіостанцією «Наше радіо». На його хви�
лях тричі на тиждень виходить в ефір прог�
рама, присвячена Євросоюзу та його відно�
синам з Україною. 

МЕТОЮ СЕСIЇ БУЛО ПОСИЛЕННЯ ПРОФЕСIЙF
НИХ НАВИЧОК ПРОКУРОРIВ РАЙОННОГО РIВF
НЯ У ПРОВЕДЕННI РОЗСЛIДУВАНЬ ВИПАДКIВ
КОРУПЦIЇ. Учасникам запропонували розсліду�
вати змодельовану корупційну ситуацію та в
підсумку оцінити роль і значення непрямих
доказів, а також переваги використання ме�
ханізмів міжнародної правової взаємодопо�
моги. Сесію підготували та провели експер�
ти Базельського інституту урядування. 

Конференція мала назву «Корупційні зло�
чини: виявлення, розслідування та судовий
розгляд». Представники правоохоронних ус�
танов, судді, викладачі, експерти Ради Євро�
пи та Організації економічного співробітниц�
тва та розвитку обговорили питання спеціа�
лізації, багатодисциплінарного підходу, між�
відомчої співпраці у боротьбі з корупцією, а
також результати реформи кримінальної юс�
тиції в Україні для розслідування випадків

корупції. Було розглянуто спеціалізовані нав�
чальні програми та методики, міжнародну
передову практику.

На конференції було представлено пілот�
ний інтерактивний тренінг та посібник з ви�
явлення та розслідування корупційних зло�
чинів, підготовлений у співпраці з проектом
ОЕСР «Розвиток спеціалізованих служб з бо�
ротьби проти корупції в Україні». 

Під час прес+конференції з нагоди
започаткування проекту (зліва направо):
почесний президент радіо «Ера» 
Ігор Лоташевський, координатор з питань
інформування та зв’язків з громадськістю
Представництва Єврокомісії в Україні
Метью Грін, директор з трансляції 
«5 каналу» Людмила Міллер 
та Еліс Міллштейн+Сілберманн 
з компанії «Медіа консалта».
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СТВОРЕНО НАВЧАЛЬНУ УНIВЕРСИТЕТСЬКУ
ПРОГРАМУ З АНАЛIЗУ КРИЗ ТА ПРИЙНЯТТЯ 
РIШЕНЬ Завершився спiльний проект програми «Темпуc» «Аналiз криз та прийняття рiшень
в Українi». Його виконував консорцiум вищих навчальних закладiв: Штутгартський унiверситет,
римський унiверситет «La Sapienza» i чотири українськi — Днiпропетровський нацiональний
унiверситет iм. Гончара, Київський мiжнародний унiверситет, Таврiйський нацiональний
унiверситет iм. Вернадського i Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет. 

ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТ З ГАРМОНIЗАЦIЇ 
АВIАЦIЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Завершено проект 
Twinning «Гармонiзація законодавчих норм та стандартів України з законодавчими нормами
та стандартами ЄС у сфері цивільної авіації». Він розпочався ще у вересні 2007 року. 

ПРОЕКТ БУВ УКРАЇНСЬКОFФРАНЦУЗЬКОFПОЛЬF
СЬКИМ. Пiд час його реалiзації українські
експерти, представники Державної авіаційної
адміністрації України навчалися та проходи�
ли стажування в Україні, Франції та Польщі.
Це дозволило посилити співпрацю між краї�
нами та перейняти європейський досвід. Фа�
хівці українського відомства розробили де�
тальний план дій щодо імплементації європей�
ських правил з безпеки польотів. Він вклю�
чає графік імплементації, а також опис пере�

хідного періоду та перехідні положення, під�
готовлені після консультацій з представника�
ми авіаційної галузі. 

Конкретні проведені в рамках проекту за�
ходи такі. 12 інспекторів Державної авіацій�
ної адміністрації України пройшли навчання
в Авіаційному університеті Франції. У цій кра�
їні, а також у Польщі для 21 інспектора дві�
чі проводилися практичні тренінги. Для пред�
ставників Державіаадміністрації та авіаційної
галузі загалом було проведено 27 семінарів

з питань аеродромів та навколишнього сере�
довища, авіаційної безпеки, економічних пи�
тань та питань аеронавігації, гармонізації ук�
раїнського законодавства у сфері авіації з
європейським. У 2009 році проводилися
«дружні аудити» на авіапідприємствах за учас�
ті представників Франції та Польщі. Це — один
із кращих інструментів набуття досвіду робо�
ти згідно з новими стандартами як інспекто�
рами Державіаадміністрації, так і авіаційними
підприємствами України. 

ПРОЕКТОМ БУЛО РОЗРОБЛЕНО СПIЛЬНУ ЄВРОПЕЙСЬКОFУКРАЇНСЬКУ
МАГIСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ «АНАЛIЗ КРИЗ ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ», ЇЇ
ВПРОВАДЖЕНО В ЧОТИРЬОХ НАЗВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ УНIВЕРСИТЕF
ТАХ. Вона ґрунтується на європейському досвiді підготовки фахівців
з кризового менеджменту. За основу було взято магістерську прог�
раму «Міжнародна політика і кризовий менеджмент» університету
«La Sapienza». 

Навчання за розробленою проектом програмою вже пройшло пер�
ше покоління українських магістрів. У Дніпропетровську це зроблено
в межах спеціальності «Політологія», у Києві — «Міжнародні відно�
сини» та «Зовнішня політика». У Таврійському університеті — у ме�
жах спеціальності «Менеджмент організації», а в Тернополі — «Між�
народна економіка». 

Інші результати проекту такі. Навчальні плани українських універ�
ситетів�учасників мають модульну структуру й погоджені з навчаль�
ним планом згаданої італійської магістерської програми. Українські
студенти мають можливість вивчати окремі модулі програми в рим�
ському університеті. Розроблено й підписано багатосторонній міжуні�
верситетський договір, учасниками якого є «La Sapienza», всі україн�
ські університети — члени консорціуму й Бєлградський університет
(Сербія). Документ визначає умови, виконання яких забезпечує отри�
мання українськими й сербськими студентами крім свого національ�
ного ще другого, італійського диплому. По чотири викладачі з кожно�
го українського університету — члена консорціуму пройшли двотиж�
неве підвищення кваліфікації в Римі й Штутгарті. 38 студентів євро�
пейсько�української магістерської програми «Аналіз криз та прийнят�
тя рішень» один з модулів цієї програми вивчали впродовж місяця в
«La Sapienza» за кошти проекту. В усіх українських університетах
створено ресурсні центри: це комп’ютерний клас для студентів, що
вивчають магістерську програму «Аналіз криз та прийняття рішень»,
апаратура, яка забезпечує можливість проведення відеоконференцій,
і бібліотека спеціальної літератури. Розроблено й видано навчально�
методичні матеріали з дисциплін програми. Зрештою, що дуже важ�
ливо, між викладачами, які брали участь у проекті, встановилися не�
формальні дружні стосунки. А це, зокрема, дозволило усім універси�
тетам розробити й подати до Єврокомісії низку нових проектів за
програмою «Темпус IV». 
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ЄВРОСОЮЗ ПРОСИТЬ РОСIЮ ТА УКРАЇНУ 
УНИКАТИ НОВИХ ГАЗОВИХ КРИЗ У Хабаровську відбувся
саміт ЄС–Росія. З європейського боку участь у ньому взяли Президент Чехії Вацлав Клаус,
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин
та Європейської політики сусідства Беніта ФеррероFВальднер.

ДОМОВЛЕНО ПРО РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО КОРИДОРУ
У травні в Празі відбувся саміт «Новий шов�
ковий шлях». Метою його було забезпечи�
ти політичну підтримку Південного енерге�
тично�транспортного коридору, покликаного
постачати енергоресурси з Каспійського ре�
гіону та Близького Сходу до Євросоюзу.

Участь у саміті взяли Президент Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу, тодішній прем’єр�
міністр Чехії Мірек Тополанек, глави дер�
жав�партнерів — Азербайджану, Грузії, Єгип�
ту, Іраку, Казахстану, Туреччини, Туркменіс�

тану та Узбекистану. Як спостерігачі були при�
сутні представники Росії, США та України, а
також міжнародних фінансових установ.

За результатами саміту було ухвалено дек�
ларацію. У ній сторони висловили «політич�
ну підтримку реалізації проекту Південного
коридору як важливої ініціативи, що веде
до загального процвітання, стабільності та
безпеки всіх країн�учасниць». Також у доку�
менті зазначено, що країни�підписанти до�
мовилися надати необхідну політичну, і, де

можливо, технічну та фінансову підтримку
будівництву Південного коридору, включаю�
чи Транс�Каспійський газопровід, з метою ди�
версифікації джерел енергопостачання, рин�
ків та транспортних маршрутів. 

Від Євросоюзу підписи під декларацією пос�
тавили Жозе Мануель Баррозу та Мірек То�
поланек, з країн�партнерів документ підпи�
сали президенти Азербайджану Ільхам Алі�
єв, Грузії Михаїл Саакашвілі та Туреччини
Абдулла Гюль.

та протокол до енергетичної хартії з питань
енергетичної ефективності та відповідних еко�
логічних аспектів. Вона базується на п’яти клю�
чових елементах: заохочення капіталовкладень
в енергетику, державний суверенітет над при�
родними ресурсами, свобода доступу до енер�
гетичних ринків, свобода транзиту енергоре�
сурсів та свобода руху капіталів, пов’язаних
з інвестуванням в енергетику.

Росія угоду підписала, але досі не рати�
фікувала через побоювання, що після цього
ЄС може вимагати демонополізації трубопро�
водів. З іншого боку, без ратифікації цього
документа Росія не має доступу до внутріш�
нього енергетичного ринку ЄС. 

На фото (зліва направо): Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, 
Президенти РФ Дмитро Медвєдєв та Чехії Вацлав Клаус, Верховний представник ЄС 
з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр Солана.

БУЛО ОБГОВОРЕНО ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОF
ГО РОЗШИРЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ТОРГОВЕЛЬF
НИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. У них про�
довжує домінувати енергетика, тому саміт став
гарною нагодою розглянути практичні способи
управління кризами в енергопостачанні — зок�
рема такими, яка трапилася в січні 2009 року
— за допомогою механізму раннього попе�
редження. Також на саміті сторони обговори�
ли міжнародні питання, зокрема ситуацію на
Близькому Сході, в Афганістані та Пакистані,
Ірані, Шрі�Ланці тощо. Йшлося і про країни,
які нині є спільними для ЄС і Росії сусідами.

— Більша політична та економічна стабіль�
ність наших спільних сусідів є в інтересах
усіх, — заявила Комісар ЄС з питань зов�
нішніх зносин та Європейської політики су�
сідства Беніта Ферреро�Вальднер. — ЄС та
Росія засвідчили свою здатність підтримува�
ти діалог навіть за найважчих часів. Нам тре�
ба продовжувати зміцнювати партнерство, яке
характеризується взаємозалежністю, надійніс�
тю, взаємною довірою, передбачуваністю та
прозорістю. 

На прес�конференції за результатами са�
міту Жозе Мануель Баррозу закликав не до�
пустити в майбутньому газової кризи, подіб�
ної до січневої 2009 року.

— Ми попросили Росію й Україну зроби�
ти усе можливе, щоб уникати таких криз. Не
думаю, що це було б добре для загальної
атмосфери відносин, якщо таке повториться
знову, — сказав він.

Саме тому, за словами Жозе Мануеля
Баррозу, ЄС пропонував створення механіз�
му раннього попередження. Керівник Євро�
комісії також заявив, що Євросоюз готовий
розглянути російські пропозиції щодо вироб�
лення нової Європейської Енергетичної хар�
тії. За його словами, ЄС враховує те, що Ро�
сія не згодна з нині чинним документом,
водночас підкреслює готовність до розробки
його нової версії.

Європейську енергетичну хартію підписа�
ли у грудні 1991 року країни — члени ЄС,
СНД, Японія, Канада та США. Через три ро�
ки ті ж держави за винятком США та Кана�
ди підписали Угоду про енергетичну хартію
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ПРОЄВРОПЕЙСЬКI СИЛИ 
ЗДОБУЛИ В ЄВРОПАРЛАМЕНТI МIЦНУ БIЛЬШIСТЬ 
Правоцентристи впевнено перемогли на виборах до Європейського Парламенту, 
якi вiдбулися в ЄС 4–7 червня. Група Європейської народної партiї та Європейських
демократiв матиме в наступному скликаннi ЄС майже третину голосiв. 

Розподіл місць наступного Європарламенту серед політичних груп (фракцій)«КОНСЕРВАТОРИ», ЯК ЩЕ НАЗИВАЮТЬ ПРЕДF
СТАВНИКIВ ЦIЄЇ НАЙПОПУЛЯРНIШОЇ НА СЬОF
ГОДНI В ЄВРОПI ПОЛIТИЧНОЇ ТЕЧIЇ, ВЗЯЛИ
ГОРУ В НАЙБІЛЬШИХ КРАЇНАХ ЄС. У Франції
це партія чинного президента Ніколя Сарко�
зі «Союз за народний рух», в Італії — пар�
тія прем’єр�міністра Сільвіо Берлусконі «На�
род свободи», у Німеччини — Християнсько�
демократичний союз канцлера Ангели Мер�
кель, у Польщі — партія прем’єра Дональда
Туска «Громадянська платформа».

— Я дуже задоволений, що проєвропей�
ські партії — Європейська народна партія,
соціалісти, ліберали і зелені здобули міцну
більшість, — заявив Президент Європарла�
менту Ганс�Герт Поттерінг. — Очікую від тих
політичних сил, які не поділяють проєвро�
пейські позиції, чесного й об’єктивного спів�
робітництва з усіма іншими.

У тому ж дусі висловився і Президент Єв�
рокомісії Жозе Мануель Баррозу.

— Результати виборів є незаперечною пе�
ремогою тих партій і кандидатів, які підтри�
мують європейський проект і хочуть бачити
Європейський Союз таким, що дає відповіді

на повсякденні турботи людей, — заявив він. 
Щоправда, лідери переважно здали свої кіль�

кісні позиції порівняно з нинішньої каденцією:
«народники» мали в ній 288 голосів, соціаліс�
ти — 217 мандатів, і саме вони зазнали у
червні найбільшої невдачі. 100 місць було в
лібералів. Збільшили свою присутність зелені,
які мали в попередньому Європарламенті 43
місця. Втім, втрати провідної трійки є віднос�
ними — адже сама чисельність Європарла�

менту зменшилася з 785 до 736 місць, отже,
вага проєвропейських сил не знизилася.

Не надто радісним результатом минулих
виборів стала дуже низька явка — голосува�
ти прийшли всього 43% з 365 млн громадян
ЄС, які мали на це право. Новообраний пар�
ламент збереться на консультативну сесію в
середині липня. Очікується, що під час тих
засідань буде обрано нового президента ЄП
і нового очільника Єврокомісії. 

Європейські об’єднані
ліві — Північні 
зелені ліві

32

Соціалісти 161
736

Зелені — Вільний
європейський альянс

Альянс лібералів 
і демократів за Європу 264 Європейська народна партія —

Європейські демократи

35 Союз за Європу націй

18 Незалежність�демократія

93 Інші

КОМIСАР ЄС ПЕРЕМОГЛА 
НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 
У ЛИТВI Комiсар Євросоюзу з питань бюджету 
та фiнансового планування Далiа Грибаускайте перемогла 
на президентських виборах у Литвi. У липнi вона приступить
до виконання своїх нових повноважень.

ДАЛIА ГРИБАУСКАЙТЕ ОТРИМАЛА МАЙЖЕ 70% ГОЛОСIВ ВИБОРЦIВ, ЗНАЧНО ВИПЕРЕДИВШИ
СВОГО ГОЛОВНОГО КОНКУРЕНТА — ЛIДЕРА СОЦIАЛFДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТIЇ АЛЬГIРДАСА
БУТКЯВIЧЮСА. Той отримав трохи більш як 12%. 

За освітою Даліа Грибаускайте економіст, до призначення на посаду Комісара ЄС була
міністром фінансів Литви. Її перемога на президентських виборах ще раз засвідчує високий
рівень нинішнього складу Єврокомісії. Від 2004 року це вже четвертий її член, що йде працювати
на високій державній посаді. Колишні Віце�президент Єврокомісії Франко Фраттіні та Комісар
ЄС з питань здоров’я Маркос Кипріану стали міністрами закордонних справ відповідно в Італії
та на Кіпрі, а Комісар ЄС з питань торгівлі Петер Мандельсон — державним секретарем
Великої Британії з питань бізнесу, підприємств та регуляторних реформ. 

80

53
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ЄВРОКОМIСIЯ ВIДЗВIТУВАЛА 
ПРО СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ Напередоднi виборiв до Європарламенту
Європейська Комiсiя оприлюднила звiт про пророблену нею протягом нинiшньої каденцiї
роботу. Працювати вона почала 22 листопада 2004 року. 

ЧЕХIЯ ПIДРАХУВАЛА 
УХВАЛЕНI ЗА ЇЇ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЗАКОНИ
Чехія на почату червня опублікувала попередній звіт про найважливіші законодавчі акти, 
ухвалені під час її головування в Євросоюзі станом на 31 травня. 

ЙДЕТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ПРО ЗАКОНОДАВСТВО,
ЯКЕ БУЛО ОСТАТОЧНО СФОРМУЛЬОВАНЕ САF
МЕ ПIД ЧАС ГОЛОВУВАННЯ ЧЕХIЇ В ЄС —
ХОЧА ДЕЯКI З ЗАКОНОПРОЕКТIВ БУДЕ ОФIF
ЦIЙНО ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ ПРОТЯГОМ НАСF
ТУПНИХ ШЕСТИ МIСЯЦIВ ПIД ЧАС ГОЛОВУВАНF
НЯ ШВЕЦIЇ. 

Президентство ЄС відіграє вирішальну
роль у процесі ухвалення нового законо�
давства Союзу. Держава, яка головує, від�

повідає за узгодження позицій членів Євро�
союзу та — у разі застосування процедури
спільного прийняття рішень — позицій Ра�
ди ЄС і Європарламенту.

До закінчення терміну повноважень по�
точного скликання Європейського Парла�
менту кількість законодавчих актів, ухва�
лених під час чеського президентства за
процедурою спільного прийняття рішень,
становитиме 50.

Окрім цього, Чехія на посту головуючої в
ЄС сприяла затвердженню сімнадцяти інших
законодавчих пропозицій за процедурою кон�
сультацій, яка не зобов’язує Раду ЄС врахо�
вувати думку Європарламенту. 

У звіті йдеться, що оскільки сьогодні
Рада розглядає чимало інших пропозицій,
то до кінця червня можна очікувати зат�
вердження ще близько десяти законодав�
чих актів. 

— Ця Комісія була першою для розшире�
ного до 27 країн — членів Євросоюзу. Вона
постала перед такими викликами для ЄС, яких
він ще не знав у своїй історії, — зауважив
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
— Ми працювали в часи великих економічних
та соціальних змін й міцно дотримувалися цін�
ностей і цілей, які зробили Союз таким успіш�
ним. Ми залишимо по собі значний внесок, який
працюватиме на майбутній розвиток європей�
ського проекту. Я особливо пишаюся нашими
діями з протистояння економічній та фінансо�
вій кризі, амбітними планами щодо боротьби
зі зміною клімату й створення справжньої єв�
ропейської енергетичної політики.

Серед досягнень Єврокомісії у звіті назва�
но ухвалення нового законодавства у сфері
єдиного ринку, яке спрямовувало його фун�
кціонування на користь громадян. Наприк�
лад, посилення прав пасажирів на транспор�
ті, зменшення ціни за користування мобіль�
ним зв’язком або полегшення транскордонних
платежів. Водночас Комісія працювала над
загальним спрощенням правил ЄС, пропону�
ючи скасування майже 10% законодавчих
актів та зменшення адміністративного тягаря
на бізнес, особливо на малий та середній.

Іншим пріоритетом Комісії було зростан�
ня й робочі місця в рамках оновлених Ліса�
бонської стратегії та Пакту зі стабільності й
зростання. Зусилля Брюсселя в цьому нап�

рямку дозволили Європі успішно долати ни�
нішню кризу, в тому числі, що стосується рин�
ку праці. Єврокомісія стала першою міжна�
родною інституцією, яка представила реаліс�
тичний план з відновлення економіки, виро�
била стратегію боротьби з кризою в окре�
мих її сферах, як от у банківській та маши�
нобудуванні. Загалом від початку каденції
цієї Комісії Європарламент і Рада ЄС погоди�
ли понад 470 підготовлених нею законодав�
чих пропозицій в рамках процедури спільно�
го ухвалення рішень.

Комісією Баррозу було також вироблено
підхід ЄС щодо змін клімату й енергетики.
Ухваливши пакет підготовлених нею законів,
Союз засвідчив свою готовність взяти в цьо�
му світове лідерство.

Також у звіті згадано зусилля Єврокомісії
на міжнародній арені — щодо боротьби з
бідністю, об’єднання зусиль світової спільно�
ти з вирішення питань охорони здоров’я, міг�
рації та безпеки. Брюссель наочно продемонс�
трував свій міжнародний вплив під час криз
у Грузії, на Близькому Сході та в Африці.

У подальших планах Єврокомісії — завер�
шення Дохійських торговельних переговорів,
остаточне затвердження Євросоюзом висуну�
тих нею низки пропозицій у сферах рефор�
мування фінансових ринків, збільшення кіль�
кості робочих місць та вирішення інших не�
відкладних проблем. Пріоритетом і надалі за�
лишатиметься ратифікація Лісабонської угоди.

Повноваження нинішньої Єврокомісії завер�
шуються 31 жовтня 2009 року. 
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КОМIСIЯ ОПРИЛЮДНИЛА СТРАТЕГIЮ
АНТИКРИЗОВОЇ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБIТТЯМ
Європейська Комiсія оприлюднила нову стратегію з працевлаштування в умовах кризи.
Її повідомлення під назвою «Спільні зобов’язання щодо зайнятості» було представлено
на розгляд Європейської Ради, засідання якої відбулося 18–19 червня. Ідея — об’єднати
зусилля ЄС, країнFчленів, профспілок та організацій роботодавців задля збереження робочих
місць і максимально ефективної допомоги тим, хто їх втратив.
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— Європа вжила швидких заходів у від�
повідь на фінансово�економічну кризу, у то�
му числі, що стосується її соціального вимі�
ру. Сьогодні Єврокомісія робить наступні кро�
ки в напрямку спільних зобов’язань і скоор�
динованих дій ЄС, країн�членів та соціальних
партнерів з метою зберегти існуючі робочі міс�
ця і створити нові, — заявив Президент Єв�
рокомісії Жозе Мануель Баррозу. 

Європейська Комісія висуває три ключові
«антикризові» пріоритети у сфері працев�
лаштування: підтримка зайнятості, створення
робочих місць та заохочення трудової мо�
більності; підвищення кваліфікації та більша
відповідність пропозицій професій до потреб
ринку праці; збільшення доступу до роботи.
Нинішня ініціатива Єврокомісії є додатковою

до інших, які вона реалізує в рамках протис�
тояння кризі. Нові пропозиції щодо зайня�
тості також узгоджуються з довгострокови�
ми стратегіями ЄС з реформування ринку пра�
ці, включаючи Лісабонську стратегію. Особ�
ливу увагу Єврокомісія в своєму повідомлен�
ні приділяє молоді.

У рамках цієї ініціативи Брюссель пропо�
нує низку заходів. Зокрема — пришвидшен�
ня виділення 19 млрд євро, спрямованих на
збереження робочих місць або допомогу лю�
дям, які втратили роботу, у пошуку нової.
Інструментом для цього Єврокомісія бачить
підвищення кваліфікації, заохочення підпри�
ємництва та покращення державних служб
зайнятості — всього цього планується до�
сягти за сприяння Європейського соціально�
го фонду. Також пропонується переадресу�
вати 100 млн євро з нинішнього бюджету
ЄС на фонд, з якого підприємці могли б от�
римувати мікрокредити. За розрахунками
Брюсселю, залучивши фінанси міжнародних
інституцій загальну суму коштів для такого
кредитування можна довести до 500 млн єв�
ро. Крім цього, Єврокомісія пропонує країнам�
членам взяти на себе зобов’язання забезпе�
чити тренінгами з підвищення кваліфікації
чи перекваліфікації щонайменше 5 млн мо�

лодих людей, яким загрожує перспектива втра�
ти роботи. Ще пропонується розвивати зай�
нятість через створення короткотермінових ро�
бочих місць. А щоб уникнути ризику довго�
термінового безробіття і, відповідно, втрати
людиною кваліфікації, Єврокомісія пропонує:
можливості для тренінгів або нове робоче міс�
це має бути забезпечене для безробітного про�
тягом одного місяця для людей, молодших
20 років; протягом двох місяців для молод�
ших 25 років і трьох — для понад 25�річних. 

— Криза розпочалася у фінансовому сек�
торі, але зараз її відчуває кожен, — заува�
жив Комісар ЄС з питань зайнятості, соці�
альних справ та рівних можливостей Владі�
мір Спідла. — Останніми місяцями ми тісно
працювали з національними урядами, об’єд�
наннями робітників та роботодавців щодо
пошуку кращих шляхів зменшення соціаль�
ного впливу кризи. Особливо нам треба сфо�
кусуватися на наданні роботи молодим лю�
дям. Ми не повинні дозволити, щоб вони втра�
тили через кризу доступ до ринку праці. Іні�
ціатива «Спільні зобов’язання щодо зайня�
тості» є потужним, спрямованим на майбут�
нє, скоординованим планом боротьби з без�
робіттям, і, водночас, шляхом до економіч�
ного відновлення. 

* — лютий 2009, ** — четвертий квартал 2008 року.
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УХВАЛЕНО ДИРЕКТИВУ ПРО БЛАКИТНУ КАРТУ 
Рада ЄС ухвалила директиву, спрямовану на покращання умов в’їзду та проживання в Євросоюзі
громадян третіх країн з метою їх працевлаштування на висококваліфіковану роботу. 

ЗАХIДНI БАЛКАНИ ПРОСУВАЮТЬСЯ 
ДО БЕЗВIЗОВОГО РЕЖИМУ Європейська Комiсiя представила 
так звану оновлену оцiнку процесу виконання дорожнiх карт щодо лiбералiзацiї вiзового
режиму Албанiєю, Боснiєю та Герцеговиною, Колишньою Югославською Республiкою
Македонiєю, Чорногорiєю та Сербiєю.

ОНОВЛЕНА ОЦІНКА ЄВРОКОМІСІЇ Є ЗАГАЛОМ
ПОЗИТИВНОЮ. Вона ґрунтується на інформа�
ції, зібраній під час візитів до регіону екс�
пертами ЄК, а також безпосередньо країна�
ми Євросоюзу.

— Я дуже задоволений зусиллями, здій�
сненими країнами регіону в імплементації
дорожніх карт та їх відмінним співробітниц�
твом в організації місій експертів, — заявив
Віце�президент Єврокомісії Жан Барро, який
відповідає за питання юстиції, свободи та
безпеки. — Я якомога швидше представлю
Колегії Єврокомісії пропозиції щодо скасу�
вання віз для громадян тих країн, які вико�
нуватимуть намічені в дорожніх картах пла�
ни. Переконаний, що візова  лібералізація
для всіх країн Західних Балкан є очевидною
перспективою.

Тепер свої коментарі до оновленої оцінки
мають надати країни — члени ЄС, після чо�
го Єврокомісія підготує остаточні звіти й на�
дішле їх західнобалканським державам. 

«Директива встановлює привабливіші умо�
ви для працівників з третіх країн щодо отри�
мання кваліфікованої роботи в державах —
членах Союзу через створення швидкої про�
цедури для видачі спеціальних дозволів на
проживання й працевлаштування, які назива�
ються «Блакитна карта ЄС», — йдеться в
повідомленні Ради ЄС. 

Директива покликана покращити доступ
кваліфікованих працівників до ринку праці ЄС.
Вона надасть низку соціально�економічних
прав, а також сприятливі умови для возз’єд�
нання сімей та пересування в Союзі.

Термін дії цього документа становити�
ме від одного до чотирьох років з мож�
ливістю продовження. Втім, «карти» вида�
ватимуть чи поновлюватимуть і на менший
термін, залежно від робочого контракту. 

Власники Блакитної карти ЄС матимуть

однакові права щодо умов праці з громадя�
нами держави ЄС, що видала її, включаючи
оплату та звільнення, визнання освіти та ква�
ліфікації, низки положень національного пра�
ва щодо соціального захисту та пенсійного за�
безпечення, доступу до товарів та послуг, а
також вільного пересування по всій території
держави�члена відповідно до положень наці�
онального законодавства. 

До директиви про Блакитну карту не при�
єдналися Велика Британія, Ірландія та Данія.
Решта 24 країни повинні імплементувати її
положення в національні законодавства про�
тягом двох наступних років. Із пропозицією
запровадження Блакитної карти ЄС виступи�
ла 2007 року Європейська Комісія.

Водночас Рада Євросоюзу ухвалила ін�
шу директиву, спрямовану на боротьбу з
нелегальною міграцією. Вона встановлює

мінімальні спільні для Євросоюзу стандар�
ти щодо санкцій та заходів, які повинні
застосовуватися в державах — членах ЄС
щодо роботодавців, що порушують забо�
рону на найм нелегальних мігрантів. У вис�
новках Ради зазначено, що нові правила ма�
ють на меті покласти край зловживанням
з боку недобросовісних роботодавців, які
наймають нелегальних іммігрантів на низь�
ку заробітну плату з поганими умовами пра�
ці. «Директива є кроком в напрямку вико�
нання Радою зобов’язань щодо вироблен�
ня чітких, прозорих та чесних правил з
метою зміцнення співробітництва між кра�
їнами — членами ЄС у боротьбі з неле�
гальним працевлаштуванням і з повагою
до прав людини та фундаментальних сво�
бод відповідних осіб», — йдеться у вис�
новках Ради. 

У травні  в Празі відбулася перша Рада стабілізації і асоціації ЄС–Албанія. Це стало
наслідком набуття чинності у квітні відповідної Угоди про асоціацію і стабілізацію. На фото:
заступник міністра закордонних справ Чехії Томаш Пожар (праворуч) і міністр закордонних
справ Албанії Лулзім Баша.
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— Сьогодні третина європейців палить, і
хоча останніми роками цей відсоток дещо мен�
шає, ми повинні продовжувати діяльність, спря�
мовану на убезпечення від цієї смертельної

звички молодих людей, — заявила Комісар ЄС
з питань здоров’я Андрулла Вассіліу. — Спо�
діваюся, наші зусилля з дегламурізації тютю�
ну через використання малюнків і залучення
до кампанії HELP молодих людей зростять
нову генерацію, яка скаже тютюну «ні».

Паління залишається найбільшою причиною
передчасних смертей в Євросоюзі — 650 тис.
щороку, тобто 1800 на день. Так само тютюн
є головною причиною серцевих захворювань.

Кампанія Єврокомісії HELP 2.0 грунтуєть�
ся на досвіді першої кампанії HELP, проведе�
ної в 2005–2008 роках. Вона має в своєму
арсеналі новий веб�сайт www.help+eu.com та
три згадані ролики. Головні тези кампанії —
не починай палити, як кинути палити і в чо�
му полягає небезпека пасивного куріння. Один
з основних інструментів Єврокомісії у її бо�
ротьбі з палінням — малюнки�попередження
про його шкоду. Ще 2005 року було створе�
но своєрідну бібліотеку з 42 графічних робіт
з тим, щоб розміщувати їх в обов’язковому
порядку на пачках цигарок. Комісія планує оно�
вити цю бібліотеку в 2010 році.

Попередження на пачках цигарок у Брюс�
селі вважають ефективним засобом повідо�
мити про ризик тютюнопаління. Той, хто ви�
курює одну пачку на день, бачить цей текст
чи малюнок понад 7000 разів на рік. Євро�
союз був одним із піонерів у запровадженні
такого роду попереджень. Нині третина гро�

мадян ЄС вважають розміщення їх на пачках
цигарок ефективним у інформуванні про ри�
зики паління. П’ята частина курильщиків ствер�
джує, що ці попередження спонукають їх па�
лити менше або й кинути зовсім.

Малюнки значно підсилюють вплив тексто�
вих застережень. Тому Єврокомісія постійно
заохочує країни — члени ЄС зробити їх також
обов’язковими. 55% громадян Союзу під час
проведеного Євробарометром опитування зая�
вили, що додавання кольорової картинки до
тексту про шкідливість паління є набагато ефек�
тивнішим сигналом. На сьогодні це запровад�
жено в Бельгії, Румунії та Великій Британії.
Латвія зобов’язалася послідувати їхньому прик�
ладу в березні 2010 року, а Франція, Угорщи�
на, Ірландія, Мальта, Польща та Іспанія плану�
ють запровадити картинки у найближчому май�
бутньому. Крім цього, Єврокомісія надала пра�
ва використовувати свою антитютюнову біблі�
отеку кільком країнам з�за меж Союзу. 

Цільова аудиторія антитютюнової кампанії
HELP 2.0 — молодь. Головним комунікацій�
ним інструментом її є інтернет: усі акції та
ролики кампанії спонукають відвідати сайт. Там
бажаючі знайдуть реальну допомогу й пора�
ди 23 офіційними мовами Євросоюзу. А на�
діславши номер свого мобільного телефону,
можна отримати посилання на спеціальну
версію сайту, створену для мобільників — «До�
помога в моїй кишені». 

РОЗПОЧАТО ДРУГИЙ ЕТАП 
АНТИТЮТЮНОВОЇ КАМПАНІЇ З нагоди Всесвітнього дня боротьби
з палінням, який відбувся 31 травня, Єврокомісія розпочала другу фазу кампанії «Допомога
для життя без тютюну». Скорочена її назва HELP 2.0. Зокрема, протягом червня на понад
100 європейських телеканалах демонструватимуть три нові антитютюнові ролики.

СТАВРОС ДIМАС НАГАДАВ ПРО ПРОБЛЕМУ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛIННЯ З нагоди Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища Комісар ЄС з питань довкілля Ставрос Дімас ще раз привернув
увагу до проблеми глобального потепління.

— Нова кліматична угода, яка має бути
фіналізована на конференції в Копенгагені
у грудні цього року, є для світу останнім
шансом упередити небезпечні, часом навіть
катастрофічні зміни клімату, — заявив він.
— За прогнозами науковців, це може поча�
тися вже в 2050 році. Втім, недавні дослід�
ження Глобального гуманітарного фонду

свідчать, що трагедія вже має місце. Що�
року зміни клімату серйозно зачіпають
315 млн осіб, спричиняють смерті 315 ти�
сяч — через голод, хвороби та екстремаль�
ні погодні явища. Загальні економічні втра�
ти становлять 125 млрд доларів США що�
року. І ці цифри суттєво зростуть протягом
наступних 20 років.

Згідно з науковими дослідженнями, для за�
побігання всесвітній катастрофі потепління
не повинно перевищити 2 °C порівняно з пе�
редіндустріальним рівнем. Нині ця цифра
становить 0,76 °C, і деякі дослідження ствер�
джують — парникових газів уже викинуто в
атмосферу стільки, що подальше потепління
на ще 1 °C є невідворотним. 

Один з малюнків з антитютюнової 
бібліотеки Єврокомісії. Напис попереджає,
що паління веде до раку легенів.
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ПЛЯЖІ В ЄС У ГАРНОМУ СТАНІ 
Щорічна доповідь Європейської Комісії та Європейської агенції з довкілля свідчить, що торік
практично всі пляжні місця в ЄС відповідали гігієнічним стандартам Союзу. А саме — 96%
морських пляжів і 92% — на річках і озерах. 

ЄВРОКОМIСIЯ ПIДГОТУВАЛА СТРАТЕГIЮ 
ДЛЯ БАЛТIЇ Європейська Комiсія презентувала стратегію ЄС щодо регіону
Балтійського моря. Брюссель констатує: після п’яти років з часу розширення ЄС регіон
продовжує стикатися зі складними викликами — погіршенням стану моря, поганими
транспортними зв’язками, перешкодами для торгівлі та енергопостачань. І це тоді як
Балтика є «домом» для майже 100 млн людей. 

ЗОКРЕМА, СТАН МОРЯ ПОГIРШУЄТЬСЯ ЧЕF
РЕЗ НАДМIРНI ВИКИДИ НIТРАТIВ ТА ФОСF
ФАТIВ У ВОДУ, ПIД ЗАГРОЗОЮ ОПИНИЛОСЯ
МОРСЬКЕ БIОРОЗМАЇТТЯ. Потрiбні кращі еко�
номічні зв’язки між країнами балтійського
регіону. Незадовільним є транспортне сполу�
чення як всередині регіону, так і з іншими кра�
їнами ЄС — наприклад, залізнична подорож
з Варшави до Таллінна займає 36 годин і
потребує кількох пересадок. Також проблемою
є ізоляція Литви, Латвії та Естонії у енерго�
постачаннях — вони зав’язані на Росії. Зреш�
тою, збільшення інтенсивності руху нафто�
вих танкерів веде до постійної загрози над�
звичайних випадків. 

Запропонована Єврокомісією стратегія міс�
тить повідомлення та плани дій зі списком
80�ти проектів, деякі з них вже були розпоча�
ті. Виокремлено чотири головні мети. Перша
— зробити балтійський регіон сталим для нав�
колишнього середовища, наприклад, через пе�
реробку стічних вод. Також підвищити там доб�
робут завдяки інтенсифікації інновацій у мало�
му та середньому бізнесі. Регіон, за задумом
Брюсселя, має стати привабливим та доступ�
ним через покращання транспортних зв’язків.
А також безпечним та захищеним завдяки ефек�
тивнішому реагуванню на надзвичайні ситуації. 

Така комплексна стратегія ЄС на рівні мак�
рорегіону ухвалюється вперше. Це може за�

охотити застосування подібних підходів в ре�
гіонах Середземноморського або Дунайсько�
го басейнів. Стратегія є також першим кро�
ком у напрямку реалізації інтегрованої мор�
ської політики ЄС. 

Протягом 2007–2013 років регіон Балтій�
ського моря використає понад 50 млрд євро
інвестиційної підтримки в рамках політики гур�
тування та інших джерел фінансування ЄС. У
тому числі 27 млрд євро для покращання
доступу до нього, близько 10 мільярдів для
навколишнього середовища, 6,7 млрд для під�
вищення конкурентоспроможності та 679 млн
євро для підвищення безпеки та поперед�
ження загроз. 

З 21 ТИСЯЧI 400 МIСЦЬ ДЛЯ КУПАННЯ, ЯКI
ПРОХОДИЛИ У 2008 РОЦI МОНIТОРИНГ, ДВI
ТРЕТИНИ — ЦЕ МIСЦЯ НА УЗБЕРЕЖЖI МОF
РIВ, РЕШТА — БIЛЯ РIЧОК ТА ОЗЕР. Порiв�
няно з 2007 роком кiлькiсть мiсць для ку�
пання, якi вiдповiдають стандартам, збiльши�
лася на 1,1% для внутрiшнiх вод i на 3,3%
для морських.

Також у документi йдеться, що починаю�
чи з 1990 року якiсть вод у ЄС послiдовно
покращується. Тодi стандартам Союзу вiдпо�
вiдали лише 80% морських вод — торiк 96%.
Для рiчок i озер цi цифри становили 52% i
92% вiдповiдно.

— Висока якiсть води в мiсцях купання є
важливим фактором для здоров’я європей�
цiв й гарного стану довкiлля, — прокомен�
тував результати дослiдження Комiсар ЄС з
питань довкiлля Ставрос Дiмас. 

Виконавчий директор Європейської аген�
цiї з питань довкiлля Жаклiн Макглейд наго�
лосила:

— Такi iнформацiйнi джерела як оця до�
повiдь або ж нашi iнтернет�ресурси дають гро�

мадянам змогу не лише дiзнатися про якiсть
вод там, де вони мешкають, або куди їдуть
на вiдпочинок, але також спонукають їх до
активнiшої участi в захистi довкiлля.

Якiсть води визначають через тести на низ�
ку фiзичних, хiмiчних та мiкробiологiчних по�
казникiв. Обов’язковi їхнi норми виписанi в
Директивi ЄС з вод для купання. Країни�чле�
ни повиннi жорстко дотримуватися цих по�
казникiв, тобто не дозволяти купання у мiс�
цях, де вода недостатньої якостi. Водночас
держави мають право самостiйно запровад�
жувати ще жорсткiшi, нiж у директивi, пара�
метри якостi води. 

Востаннє цю директиву оновили 2006 ро�
ку. Зокрема, в нiй зроблено бiльший наголос
на питаннях iнформування громадськостi про
стан пляжних зон. Країни�члени повиннi пов�
нiстю iмплементувати директиву до 2015 ро�
ку. Проте вже 2008�го 12 держав — Кiпр, Да�
нiя, Естонiя, Фiнляндiя, Нiмеччина, Угорщина,
Латвiя, Литва, Люксембург, Словаччина, Іспа�
нiя та Швецiя — уже здiйснювали монiторинг
пляжiв на основi нового законодавства.

Детальнiше про якiсть вод в окремих кра�
їнах ЄС можна дiзнатися на сайтi http://www.
eea.europa.eu 

Острів Лефкада в Греції. 
У доповіді Єврокомісії зазначено, що 100
відсотків грецьких вод для купання 
відповідають стандратам ЄС
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ГЛЯДАЧI В ЄС ВIДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ФIЛЬМАМ I ПРОГРАМАМ
Європейськi телепрограми та фiльми займають три чвертi глядацького часу на телеканалах
країн ЄС — такими є результати дослiдження, проведеного на замовлення Єврокомiсiї.

НА ПОРТАЛІ PRESSEUROP.EU МОЖНА ДІЗНАТИСЯ,
ЩО ПИШУТЬ ПРО ЄВРОСОЮЗ Європейська Комісія 
і медіаFконсорціум на чолі з «Кур’єр інтернасьйональ» (Португалія) започаткували 
вебFпортал PRESSEUROP.EU. Портал багатомовний, в ньому сконцентровано медіаFпродукцію,
яка стосується діяльності Європейського Союзу.
ПОКИ ЩО САЙТ НА 10 МОВАХ — АНГЛIЙСЬКIЙ,
НIМЕЦЬКIЙ, IСПАНСЬКIЙ, ФРАНЦУЗЬКIЙ, IТАF
ЛIЙСЬКIЙ, НIДЕРЛАНДСЬКIЙ, ПОЛЬСЬКIЙ, ПОРF
ТУГАЛЬСЬКIЙ, РУМУНСЬКIЙ ТА ЧЕСЬКIЙ. В пер�
спективі цей асортимент буде розширено до
всіх 23 офіційних мов Євросоюзу.

Публікації з європейської та світової пре�
си — газет, журналів, інтернет�видань — які
вийшли поточного дня або на день раніше,
відібрані відповідно до сфер діяльності ЄС,
яких вони стосуються: політики, економіки,
суспільства, міжнародного життя, науки, куль�
тури тощо. Є огляди преси, підбірки новин,
ілюстрації — графіки, фотографії, відео, ка�
рикатури. Сайт пропонує також щоденну роз�
силку свіжих новин, архіви преси. Він цілком
інтерактивний, з тематичними форумами.

Сайт щоденно моніторить понад 250 ЗМІ,
серед них французькі «Монд» та «Фігаро», бри�
танські «Файненшл таймс» та «Економіст», аме�
риканська «Вашингтон пост» та інші провідні
медіа. Адреса порталу http://www.presseurop.eu/.

БУЛО ВПЕРШЕ ВИМIРЯНО ТРИВАЛIСТЬ ЧАСУ, ЯКИЙ ГЛЯДАЧI ПРОВОF
ДЯТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯДОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕЛЕF ТА КIНОПРОДУКЦIЇ, —
ДОСI МIРЯЛИ ТIЛЬКИ ЧАСТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФIЛЬМIВ ТА ПРОГРАМ
У ТЕЛЕЕФIРI. Результати дослідження показали, що вони користу�
ються значною популярністю. 2007 року їм було відведено 74% гля�
дацького часу, а між 18:00 та 23:00 — навіть 75,5%. 

— Я вітаю інтерес глядачів до європейської продукції, — зая�
вив Віце�президент Єврокомісії Жак Барро, який тимчасово відпо�
відає за питання інформаційного суспільства та медіа. — Це зас�
відчує, що європейське розмаїття, яке і пропагує аудіовізуальна
політика Європейського Союзу, є цінністю, що поділяють більшість
європейців. Але я також переконаний, що ми можемо працювати
ще краще і що обсяг трансляції нашої продукції може бути в по�
дальшому збільшений. 

Дослідження було покликане перевірити, чи популяризують теле�
канали та підприємства з надання відеопослуг на замовлення євро�
пейську теле� й кінопродукцію, як того вимагає законодавство ЄС у
сфері аудіовізуального виробництва.  

Для підтримки європейської аудіовізуальної продукції в Євросоюзі існує
програма MEDIA. Фільми, які ЄС через неї спонсорує, дуже часто здобу+
вають величезну популярність. Наприклад, на 62+му Канському кінофес+
тивалі демонстрували 17 таких стрічок. Європейська Комісія традиційно
організовує на фестивалі інформаційні дні в рамках програми MEDIA.

Під час презентації
порталу — Віце+президент
Єврокомісії Марго
Валлстром, яка відповідає
за інституційні відносини 
і комунікаційну стратегію, 
та Філіп Туро+Даньен, 
один з керівників 
«Кур’єр інтернасьйональ».
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ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ
СПРЯМОВАНА НА НАЙБІДНІШИХ
Підписано перші угоди між Європейською Комісією та трьома виконавчими партнерами
системи ООН про виділення фінансування в рамках Програми забезпечення продовольством. 

ПАРТНЕРИ ЄК — ОРГАНIЗАЦIЯ З ПИТАНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА СIЛЬF
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (БЮДЖЕТ УГОДИ 106 МЛН ЄВРО), АГЕНЦIЯ
ООН З НАДАННЯ ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПАЛЕСТИНСЬКИМ БIЖЕНF
ЦЯМ (39,6 МЛН ЄВРО) ТА ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН (8,2 МЛН ЄВРО). 

Незабаром очiкується підписання аналогічних угод зі Світовою
продовольчою програмою (38,7 млн) та Управлінням обслуговування
проектів ООН (10 млн). 

— У час негативного впливу фінансової та продуктової криз
на країни, що розвиваються, для ЄС дуже важливо підкріплюва�
ти слова конкретними діями, — заявив Комісар ЄС з питань роз�

витку та гуманітарної допомоги Луї Мішель. — Саме це Євроко�
місія нині робить. Фінансовані нею проекти покращать життя
мільйонів найбідніших людей у Африці, Азії, Латинській Америці
та на Близькому Сході.

Загальний бюджет Програми забезпечення продовольством
становить мільярд євро. На ці гроші реалізуються такі проекти, як
от у Зімбабве: там буде забезпечено насінням й добривами 150 тис.
бідних сільських домогосподарств. Це має призвести до збіль�
шення врожаю злакових у наступному сільськогосподарському се�
зоні на 10–15 відсотків. 

ВИДІЛЕНО ДОПОМОГУ КРАЇНАМ 
АФРИКАНСЬКОГО РОГУ Європейська Комісія ухвалила рішення
про надання додаткової гуманітарної допомоги п’ятьом країнам Африканського рогу: 
Сомалі, Ефіопії, Ерітреї, Кенії та Уганді. Загальний обсяг її складе 54 млн євро.

— Африканський ріг постає перед гума�
нітарними загрозами на багатьох фронтах,
— прокоментував Комісар ЄС з питань роз�
витку і гуманітарної допомоги Луї Мішель.
— Регіон потерпає від екстремальних погод�
них умов, тривалих конфліктів та глибокої бід�
ності. Мільйони людей там зараз на межі
виживання. Наша допомога дуже важлива для
порятунку життів та боротьби зі злиднями. 

Сомалі отримає 13 млн євро. Понад 20
років країна потерпає від конфліктів, посух,
повеней та хвороб. Водночас розповсюджен�
ня «гуманітарки» стає дедалі важчим через
напади на працівників місій та численні їх
викрадення. Кошти Єврокомісії будуть спря�
мовані на допомогу жертвам насилля та клі�
матичних катаклізмів. Пріоритетами є меди�
цина, харчування, забезпечення водою, пок�
ращення санітарних умов.

Для Ерітреї виділено 3 млн євро — вони
підуть на задоволення нагальних потреб най�
вразливіших прошарків населення. Країну спус�
тошують постійні посухи, у неї нерозвинена
інфраструктура, проблеми з безпекою на кор�
доні з Ефіопією. Через виділення коштів Ко�
місія розраховує допомогти 500 тис. людей
— йдеться про медичне обслуговування, хар�
чування, забезпечення водою, надання засо�
бів для життя.

На допомогу Ефіопії виділено 6 млн євро.
У цій країні 85% населення проживають у

сільськогосподарських регіонах. Але нечасті
й незначні дощі роблять сільське господарс�
тво дуже проблематичним. Крім посух Ефіо�
пія потерпає від епідемій та внутрішніх кон�
фліктів — все це веде до суттєвих гумані�
тарних потреб. Виділені Єврокомісією гроші
призначені на забезпечення людей медпослу�
гами, водою, харчами та на покращення са�
нітарних умов. Насамперед все це стосується
найвразливіших верств населення, включаю�
чи біженців та тимчасово переміщених осіб.

Окремим рядком передбачено багатосто�
ронні проекти. Перший — продовольча до�
помога Ефіопії, Сомалі, Кенії та Уганді в роз�
мірі 22 млн євро. Другий — 10 млн євро на
подолання наслідків посух в цих чотирьох кра�
їнах. Значне зростання населення в них веде
до нестачі природних ресурсів. Водночас гло�
бальне потепління призводить до зменшення
кількості дощів. Тому Єврокомісія вирішила
надати кошти на цільові програми для по�
сушливих регіонів.

Тим часом Комісар ЄС з питань розвитку
і гуманітарної допомоги Луї Мішель став од�
ним з перших лауреатів нової Африканської
премії миру. Починаючи з 2009�го вона що�
року присуджуватиметься трьом особам або
інституціям: двом з Африки і одному з�за її
меж — за їх досягнення у пропаганді миру
в Африці та глобальної солідарності. Крім
Луї Мішеля першими лауреатами стали Аф�

риканський союз та колишній президент ПАР
Нельсон Мандела. 

Отримання гуманітарної допомоги ЄС 
в Ефіопії.
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ЄВРОКОМIСIЯ ЗАОХОЧУЄ ЇЗДИТИ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ У Брюсселi вiдбулася чергова конференція «ВелоFсіті».
Це найбільший у світі форум, присвячений питанню пересування на велосипедах у містах.
Він зібрав тисячі учасників.

— Ми повинні пропагувати велосипеди як екологічно чистий
вид транспорту, — заявив Віце�президент Єврокомісії Антоніо Тад�
жані. — Це може бути ефективний, здоровий і цікавий спосіб діс�
татися з одного місця в інше, водночас важливо, щоб він був без�
печний. Близько половини всіх поїздок на авто здійснюються на
відстань менше 5 км. Це підтверджує великий потенціал викорис�
тання велосипедів.

Європейська Комісія послідовно добивається меншого викорис�
тання в містах особистого автотранспорту на користь громадського
і велосипедів. Це є ключем до зменшення викидів в атмосферу
вуглецю й допомагає, відповідно, боротися з глобальним потеплін�
ням. Причому Комісія першою подає приклад реалізації такої тран�
спортної політики. 

Існує План мобільності, що стосується пересування її персоналу
між різними офісами Єврокомісії у Брюсселі й Люксембурзі, між ци�
ми двома містами, а також щодо поїздок з дому на роботу.

У Брюсселі цей план імплементує відділ з транспорту й мобіль�
ності, який займається відносинами з транспортними операторами
та різними асоціаціями, зокрема велосипедистів. Подібна структу�
ра працює і в Люксембурзі. Існує чотири сфери, яким приділяєть�
ся найбільше уваги.

Перша — використання велосипедів. Єврокомісія має їх нині вдві�
чі більше, ніж автомобілів. Працівники можуть скористатися «служ�
бовими» велосипедами для поїздок між різними будівлями Євроко�
місії. Торік їх використовували 26 тис. разів, це на 13% більше, ніж
2007�го. Водночас біля будівель Єврокомісії є близько 3 тис. парко�
вочних місць для двоколісних машин, її нові офіси обладнані кімна�
тами для перевдягання й душовими — отже, все більше працівників
приїздять на роботу власними велосипедами.

Друга — Комісія заохочує працівників до використання громад�
ського транспорту. Ще з 1997 року існує угода між Єврокомісією та
однією з брюссельських транспортних компаній щодо схеми «Євро�
автобус» — це два маршрути, які обслуговують більшість будівель
Єврокомісії та інших розташованих у Брюсселі інституцій ЄС. Нині
завершуються переговори з чергової модернізації цієї угоди. Також
існує спеціальний автобусний маршрут, яким можна дістатися від
інституцій Єврокомісії до аеропорту — це зручно для тих, хто виру�
шає у службові відрядження.

Третя — під час оновлення свого автопарку Європейська Комі�
сія особливу увагу приділяє екологічним критеріям машин. Вона
відстежує появу на авторинку технологічних новинок, у її парку
вже є гібридні авто й такі, що працюють на біопаливі. В резуль�
таті викиди вуглецю від автомобілів Єврокомісії зменшилися на 21%
між 2004 та 2008 роками, нині метою є зменшення на 26% до
2012 року.

Четверта — часткова компенсація працівникам річних квитків на
різні види громадського транспорту з метою заохочення його вико�
ристання. 2006 року Європейська Комісія вперше запропонувала
покривати для штату 50% вартості річних проїзних квитків на різні
види громадського транспорту, якщо необхідне фінансування буде
передбачено в бюджеті. Поки що це діє щодо Ради ЄС та Європей�
ського соціального й економічного комітету. Нині є плани передба�
чити таке 50�відсоткове відшкодування для всіх інституцій ЄС в
бюджеті 2010 року.

Ще Єврокомісія заохочує дистанційну роботу. Тобто за бажання і
якщо дозволяють умови роботи працівник може працювати вдома.
Таким чином він заощаджує час і кошти. Нині понад 1000 людей
працюють в Комісії дистанційно.

Усі ці заходи дають результат. Проведені у 2004 і в 2008 ро�
ках опитування брюссельського штату Єврокомісії засвідчують, що
використання приватних авто зменшилося за цей час з 50% до
29%, тоді як використання громадського транспорту зросло з
32% до 50%. Пішки і на велосипедах дістаються на роботу 18%
працівників. При цьому близько третини стверджують, що на змі�
ну їхніх транспортних уподобань вплинули вищезгадані заходи Єв�
рокомісії. 
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НА САМIТI ГРОМАДЯН ОБГОВОРЮВАЛИ ШЛЯХИ 
ПОДОЛАННЯ КРИЗИ У Брюсселi відбувся Саміт громадян. 150 делегатів
з усіх країн ЄС зустрілися з вищими посадовцями Союзу і передали їм рекомендації щодо
подолання нинішніх економічних та соціальних викликів, перед якими стоїть Європа. 

ЄЕСК ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО РЕАЛIЗАЦIЇ 
СХIДНОГО ПАРТНЕРСТВА Європейський економiчний 
та соцiальний комiтет заявив про готовнiсть взяти на себе провiдну роль в органiзацiї
Форуму громадянського суспiльства в рамках Схiдного партнерства. Крiм цього, 
вiн закликав активно залучити громадянське суспiльство до створення та впровадження
планiв дiй у рамках Європейської полiтики сусiдства на Пiвденному Кавказi.

У ТРАВНI БУЛО ЗАТВЕРДЖЕНО ДВI ВIДПОF
ВIДНI МАСШТАБНI ДОПОВIДI КОМIТЕТУ. ОДF
НА З НИХ НАЗИВАЄТЬСЯ «ЗАЛУЧЕННЯ ГРОF
МАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА ДО СХIДНОГО
ПАРТНЕРСТВА». Там ідеться про необхідність
збільшення підтримки для забезпечення мо�
дернізації європейських держав відповідно
до стандартів Євросоюзу. На прохання Ра�
ди ЄС та Європейської Комісії ЄЕСК приєд�
нається до тематичних платформ у сферах

демократії, належного державного управ�
ління, стабілізації та налагодження міжна�
родних контактів, а також братиме участь в
організації роботи створеного в рамках но�
вого партнерства Форуму громадянського
суспільства.

Аналогічні інтереси відстоює й друга
доповідь на тему «Залучення громадянсько�
го суспільства до впровадження планів дій
у рамках Європейської політики сусідства

у країнах Південного Кавказу: Азербайджа�
ні, Вірменії та Грузії». Ці держави перебу�
вають у надзвичайно складній геополітич�
ній ситуації та в нелегких соціально�полі�
тичних умовах. У зв’язку з цим європей�
ські установи при впровадженні планів дій
у рамках Європейської політики сусідства
мають підкреслювати необхідність поважа�
ти права людини та соціально�громадський
діалог. 

САМIТ СТАВ ЗАВЕРШЕННЯМ ПЕРШОЇ ФАЗИ
ВIДПОВIДНИХ КОНСУЛЬТАЦIЙ З ГРОМАДЯНАF
МИ КРАЇН ЄС. До них було залучено близько
250 тис. користувачiв інтернету та 1600 осіб,
що взяли участь у дебатах, проведених наці�
ональними секціями.

— Участь громадян є важливим інстру�
ментом демократії, — заявила Віце�прези�
дент Єврокомісії Марго Валлстром, яка від�
повідає за міжінституційні відносини і кому�
нікаційну стратегію. — Сьогоднішній Саміт
свідчить, що ми можемо наблизити Європу
до людей і людей до Європи. Президент чи
сантехнік, міністр чи виробник — усі євро�
пейці можуть впливати на європейську полі�
тику і робити в неї внесок.

Пріоритетні рекомендації громадян Євро�
союзу були визначені під час дискусій в на�
ціональних секціях. Вони стосуються розвит�
ку європейської економіки, ретельнішого наг�
ляду над фінансовими ринками, сфокусова�
ніших витрат на дослідження та інновації,
збільшення інвестицій в дружню до довкілля
енергетику. Інші підняті громадянами питан�
ня стосуються боротьби з бідністю, кращого
балансу між роботою та життям, освіти.

У вересні�грудні цього року відбудеться дру�
га фаза Європейських консультацій з грома�

дянами. Їх проводить консорціум з понад 40
європейських партнерських організацій. Кон�

сультації співфінансуються Єврокомісією в
рамках її програми «Європейські дебати». 



Е н е р г е т и к а

НА КОШТИ ВIД БРЮССЕЛЯ МОЖУТЬ ПРЕТЕНF
ДУВАТИ ПРОЕКТИ У СФЕРАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГАЗОВИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ

МЕРЕЖ, ПIДТРИМКИ ПРИБЕРЕЖНИХ ПОВIТF
РЯНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ, А ТАКОЖ ЗБОРУ
ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ.

Заявки Єврокомісія приймає до 15 липня.
Брюссель планує підписати перші рішення
та угоди про надання грантів до кінця року.
Загалом на підтримку нових інвестицій в енер�
гетику буде виділено близько 4 млрд євро.

— Виділене фінансування буде стимулю�
вати й забезпечувати інвестиції в енергетичну
галузь. Також ці кошти матимуть прямий вплив
на економіку ЄС та зайнятість, — заявив Ко�
місар ЄС з питань енергетики Андріс Піє�
балгс. — Це також допоможе покращити без�
пеку енергопостачань найбільш слабких у
цьому відношенні країн�членів. Січнева газо�
ва криза показала вразливість Європи щодо
поставок газу до неї. Крім того, ці гроші до�
помагатимуть в пришвидшенні імплементації
цілей енергетичної політики до 2020 року че�
рез значно ширше використання технологій
зі збору та захоронення вуглекислого газу та
виробництва високопотужних вітрових турбін.

Фінансування ЄС на впровадження Євро�
пейської програми відновлення енергетики
на 2009–2010 роки розподілено так: 2,365
млрд євро буде надано на проекти з будів�
ництва газової та електричної інфраструкту�
ри, 565 млн євро — на підтримку прибереж�
них повітряних електростанцій і 1,050 млрд
євро — на проекти зі збору та захоронення
вуглецю. 
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БРЮССЕЛЬ ВИДIЛЯЄ 4 МIЛЬЯРДИ 
НА ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ Європейська Комісія приймає заявки на
фінансування ключових проектів у галузі енергетики в рамках впровадження Європейської
програми відновлення енергетики, яку нещодавно узгодили Рада ЄС та Європейський Парламент. 

РОЗВИТОК ВIДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
ПРИНОСИТЬ НОВI РОБОЧI МIСЦЯ Досягнення Євросоюзом
поставлених до 2020 року цiлей у виробництвi вiдновлюваної енергiї сприятиме створенню
2,8 млн робочих мiсць. Вся галузь генеруватиме близько 1,1% ВВП Союзу. 
Такi прогнози оприлюднила Єврокомiсiя.

У 2005 РОЦI В ГАЛУЗI ВIДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРF
ГЕТИКИ ПРАЦЮВАЛО 1,4 МЛН ОСIБ, ЇЇ СУF
КУПНА ВАЛОВА ВАРТIСТЬ СТАНОВИЛА
58 МЛРД ЄВРО. У подальшому кiлькiсть за�
діяних у сфері людей буде збільшуватися
насамперед за рахунок тих країн, що приєд�
налися до Євросоюзу у 2004 та 2007 роках. 

Єврокомісія водночас наголошує, що для
отримання максимальних економічних ви�
год від відновлюваної енергетики необхідно
збільшити політичну підтримку галузі. Біль�

шого фінансування на короткотермінову пер�
спективу потребують такі інноваційні техно�
логії як фотоелектрика, вітрова та сонячна
енергетика, виробництво біопалива другого
покоління. Саме ці технології матимуть го�
ловну роль у досягненні цілей ЄС до 2020
року. А це, своєю чергою, допоможе зміц�
нити конкурентоспроможність Євросоюзу на
глобальному ринку.

ЄС прагне, щоб до 2020 року поновлюваль�
на енергія становила 20% загального її обся�

Кілька місяців тому в Євросоюзі було реалізовано проект «Що заощаджує тобі енергію», 
в рамках якого створено серію мультиплікаційних фільмів для дітей. На фото: Комісар ЄС 
з питань енергетики Андріс Пієбалгс пояснює школярам, чому так важливо економно 
ставитися до витрат енергії. 

гу, і щоб частка «зеленої» енергії в тран�
спортному секторі була 10%. 



НОВI СТАНДАРТИ ПОКЛИКАНI ПIДВИЩИТИ 
БЕЗПЕКУ ДIТЕЙ Країни — члени ЄC у червнi затвердили два нових
стандарти, якi стосуються безпеки дiтей. Йдеться про недоступнi для вiдкривання ними
замки вiкон i балконних дверей та про предмети для купання. 

ЄВРОКОМIСIЯ ЗАПОЧАТКУВАЛА 
IНТЕРНЕТFСЕРВIС ДЛЯ СПОЖИВАЧIВ
Європейська Комiсiя запустила iнтернетFсервiс «eYouGuide». Це новий онFлайновий
iнструмент для надання практичних рекомендацiй щодо прав споживачiв, пов’язаних
iз цифровими технологiями. 

НОВИЙ СЕРВIС РОЗРОБЛЕНО ВIДПОВIДНО ДО
РЕКОМЕНДАЦIЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНF
ТУ 2007 РОКУ. Вiн покликаний роз’яснюва�
ти права споживачів у відносинах з інтернет�
провайдерами, інтернет�магазинами, у тому,
що стосується завантаження з мережі музи�
ки та захисту особистих даних. 

За статистикою 48,5% домогосподарств
ЄС мають підключення до швидкісного ін�
тернету. Водночас дослідження Євробаро�

метра свідчать про відсутність довіри бага�
тьох споживачів до проведення грошових
транзакцій через інтернет в режимі он�
лайн. Лише 12% користувачів почуваються
при цьому в безпеці. 39% мають серйозні
побоювання щодо цього, а 42% не нава�
жуються здійснювати фінансові транзакції
он�лайн узагалі.

Крім цього, 65% користувачів інтернету в
ЄС не знають, де можна отримати інформа�

цію та поради щодо покупок в інших країнах
Союзу. При цьому третина споживачів роз�
глядає можливість такого шопінгу — але ли�
ше 7% це робить.

У Єврокомісії вважають, що надання спо�
живачам чіткої інформації про їхні права під�
вищить довіру та допоможе повністю вико�
ристати весь економічний потенціал Єдиного
європейського он�лайн ринку, загальний об�
сяг якого складає 106 млрд євро. 

— Батькам чи доглядальникам вирішувати, як найкраще гаранту�
вати безпеку їхніх дітей, — сказала Комісар ЄС з питань споживачів
Меглена Кунєва. — Нашою ж справою є досягти, щоб ті чи інші то�
вари, які обрали батьки, були безпечними, мали б дуже чіткі інструк�
ції, проходили всі необхідні тести. Ці предмети використовуються для
догляду за найбільш вразливою категорією споживачів, тому нам
треба бути надзвичайно пильними.

Червневе рішення є частиною великого процесу з підвищення
безпечності використання товарів для дітей. Європейська Комісія
працює з країнами�членами в напрямку оновлення існуючих стандар�
тів безпеки або запровадження їх там, де таких ще немає. Протягом
року Брюссель планує оприлюднити наступні пропозиції щодо цього. 

Запровадження недоступних для дітей механізмів зачинення ві�
кон та балконних дверей покликане зменшити кількість відповідних
нещасних випадків або запобігти їм. Новий стандарт передбачає,
що такі замки повинні або обмежувати відкриття вікна чи дверей
до певної позиції, або мати елемент блокування самого відкриття
— щоб це не могла зробити дитина молодша за 4 роки. Випадан�
ня з висоти є нині частою причиною смерті дітей або ж їх серйоз�
ного травмування. У 2005–2007 роках Австрія, Данія та Норвегія
здійснили спільний проект з оцінки безпечності віконних та балкон�
них замків. Результати були незадовільними. Наприклад, кілька мо�
делей виявилися легкодоступними для відкривання дітьми, незва�
жаючи на те, що в інструкції стверджувалося зворотнє. Інші не
пройшли тесту на тривале використання. Ухвалені стандарти ЄС пе�
редбачають нові вимоги щодо тестування такої продукції на її без�
печність для дітей, довговічність та залежність від погодних умов,
забезпечення споживачів чіткими інструкціями з використання та
іншою базовою інформацією.

Не було раніше і стандартів ЄС щодо дитячих предметів для ку�
пання. І це також становить серозну проблему: у Європі та світі за�
галом трапляється багато пов’язаних з цим нещасних випадків. Нап�
риклад, у США в 2007 році зафіксували близько 62 тисяч відповід�
них звернень до швидкої медичної допомоги, пов’язаних з викорис�
танням ванних предметів дітьми молодшими 5 років. Єврокомісія
провела в 2007–2008 роках дослідження, під час якого було визна�
чено ті предмети з догляду за дітьми у ванних, які представляють
особливо серйозний ризик. Наприклад, спеціальні сидіння, які дозво�
ляють тримати дитину під час миття в сидячій позиції, або ванноч�
ки, в які кладуть найменших. Всі ці речі стали надзвичайно популяр�
ними серед споживачів. Головною причиною прикрих випадків тут є
нестійкість тих предметів — ванночки й сидіння перевертаються, ко�
ли дитина намагається встати чи нахилитися в той чи інший бік. 

П р а в а  с п о ж и в а ч і в
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НАЙБIЛЬШЕ ПРОСЯТЬ ПРИТУЛКУ В ЄС IРАКЦI, 
РОСIЯНИ I СОМАЛIЙЦI Євростат оприлюднив данi про кiлькiсть заяв на надання
притулку в країнах — членах Євросоюзу в 2008 роцi. Найбiльше таких надходило вiд громадян
Іраку, Росiї та Сомалi. Українцi лiдирують за кiлькiстю прохань щодо отримання притулку в Чехiї.

Прохання про надання притулку в ЄС, 2008

Прохачі Громадянство головних груп прохачів притулку

2008 всього На мільйон
мешканців* Перша група # % Друга група # % Третя група # %

ЄС–27** 238 365 480 Ірак 29 045 12 Росія 21 065 9 Сомалі 14 335 6

Бельгія 15 940 1 495 Росія 2 765 17 Сербія 1 695 11 Ірак 1 180 7

Болгарія 745 100 Ірак 350 47 Вірменія 70 9 Особи без
громадянства 65 9

Чехія 1 650 160 Україна 320 19 Туреччина 250 15 Монголія 195 12

Данія 2 375 435 Ірак 560 24 Афганістан 415 18 Іран 195 8

Німеччина 26 945 330 Ірак 8 155 30 Сербія 2 250 8 Туреччина 1 775 7

Естонія 15 10 Бєларусь 5 33 Росія 5 33 інші 5 33

Ірландія 3 865 880 Нігерія 1 010 26 Пакистан 235 6 Ірак 205 5

Греція 19 885 1 775 Пакистан 6 915 35 Афганістан 2 285 11 Грузія 2 240 11

Іспанія 4 440 100 Нігерія 795 18 Колумбія 750 17 Кот�д’Івуар 490 11

Франція 41 845 655 Росія 3 730 9 Сербія 3 425 8 Малі 3 365 8

Італія*** : : Нігерія : 18 Сомалі : 15 Кот�д’Івуар : 7

Кіпр 3 450 4 370 Сирія 935 27 Шрі�Ланка 400 12 Індія 230 7

Латвія 55 25 Грузія 15 27 Афганістан 10 18 Росія 5 9

Литва 520 155 Росія 400 77 Афганістан 15 3 Бєларусь 15 3

Люксембург 455 940 Сербія 220 48 Боснія та
Герцеговина 30 7 Ірак 30 7

Угорщина 3 175 315 Сербія 1 640 52 Пакистан 245 8 Сомалі 205 6

Мальта 2 605 6 350 Сомалі 1 080 41 Кот�д’Івуар 260 10 Нігерія 220 8

Нідерланди 15 255 930 Ірак 5 310 35 Сомалі 3 960 26 Афганістан 705 5

Австрія 12 750 1 530 Росія 3 445 27 Сербія 1 700 13 Афганістан 1 345 11

Польща 8 515 225 Росія 7 760 91 Грузія 70 1 Ірак 70 1

Португалія 155 15 Колумбія 25 16 Шрі�Ланка 25 16 Конго 20 13

Румунія 1 180 55 Пакистан 255 22 Ірак 175 15 Бангладеш 175 15

Словенія 260 130 Сербія 80 31 Туреччина 75 29 Боснія та
Герцеговина 15 6

Словаччина 905 170 Грузія 120 13 Молдова 115 13 Пакистан 110 12

Фінляндія 3 770 710 Ірак 1 195 32 Сомалі 1 125 30 Афганістан 230 6

Швеція 24 875 2 710 Ірак 6 325 25 Сомалі 3 410 14 Сербія 2 035 8

Велика Британія**** : : : : : : : : : : :

Ісландія*** : : Особи без
громадянства : 15 Сербія : 8 Нігерія : 8

Норвегія 14 430 3 045 Ірак 3 135 22 Ерітрея 1 800 12 Афганістан 1 365 9

Швейцарія 16 605 2 185 Ерітрея 2 850 17 Сомалі 2 015 12 Ірак 1 440 9

Відповідні дані надано у приведеній ниж�
че таблиці. Щодо результатів розгляду про�
хань про притулок в країнах�членах, то пози�

тивних рішень винесено близько 52 тис. з
понад 238 тис. всіх заяв. З країн ЄС найпри�
хильнішими до заявників були Німеччина

(8 750 позитивних рішень), Швеція (7 845) і
Велика Британія (7 080). 

* Кількість прохачів зареєстрованих протягом року відносно до населення на 1 січня 2008 року
** Загальна цифра по ЄС–27 містить елементи припущення щодо деяких країн
*** Дані наявні лише за січень�жовтень 2007 року
**** Велика Британія не надала досі даних, як вимагає цього Регулювання (EC) 862/2007. 
: даних немає
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Сицилія Рим — столиця Італії

Містами і країнами ЄС

Італія

Одна з країн�засновниць Європейського Союзу. 

Член зони євро і Шенгенського візового простору. 

Розташована на півдні Європи, займає Апеннінський півострів,

Паданську рівнину, південні схили Альп, острови Сицилія, Сардинія

та інші. Межує з Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією.

Населення 60 млн осіб. У віросповіданні домінує католицизм. 

Главою держави в Італії є президент, якого на 7 років обирає

парламент. Вищий законодавчий орган країни складається

з Палати депутатів та Сенату. Законодавча функція належить обом

палатам. Крім того, вони контролюють політику і діяльність

виконавчої влади. Прем'єр�міністра країни й уряд загалом

призначає президент.

Італія — високорозвинена індустріально�аграрна країна, 

входить до десяти найрозвиненіших країн світу. Основні галузі

промисловості: машинобудівна, текстильна, швейна, залізо�

і сталеливарна, хімічна, харчова, моторобудівна, туризм. 

АльпиНеаполь і вулкан Везувій
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