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Євросоюз допомагає українським прикордонникам
(стор. 9) 



Завершився спільний проект радіостанції «Наше Радіо» та Євросоюзу «Європа в серцях українців» (стор. 11).  На фото — Голова Представництва Єврокомісії  
в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра перед початком підсумкової прес'конференції. Праворуч — співачка Руслана та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

На українсько'польському кордоні відбулися чергові Європейські дні добросусідства (стор. 15). На фото: виступає керівник відділу політики, преси 
та інформації Представництва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель.

На 1'й стор. обкладинки (зліва направо): Президент України Віктор Ющенко, Голова Державної прикордонної служби Микола Литвин і Голова Представництва
Єврокомісії України Жозе Мануел Пінту Тейшейра під час передачі ДПСУ новітнього тепловізійного обладнання.



НЕ ПОЧАТОК, 
А ПРОДОВЖЕННЯ

Вересень традиційно вважається почат�
ком нового політичного сезону. Збираються
після канікул парламенти, оживає політичне
та громадське життя. У країнах, де політики
звикли чубитися між собою, цього місяця
вони роблять це з новими силами, ще більш
безкомпромісно й натхненно. У державах з
розважливішими політичними елітами нако�
пичені сили спрямовують на вирішення на�
гальних проблем, яких зараз у всіх вистачає:
і у законотворців, і у виконавців. 

Проте для Європейського Союзу як тако�
го навряд чи вересень є якоюсь відправною
точкою. Так, після канікул продовжили свою

роботу Європейська Комісія, Європарламент,
Рада ЄС, інші структури й установи Союзу.
Але саме продовжили, а не поновили. Якщо
порівняти з комп’ютером, то Євросоюз у сер�
пні перебував не у виключеному стані, а на
паузі, цілком завантажений і будь�коли гото�
вий до роботи. 

Бо загальновідомою рисою Євросоюзу є
послідовність та безперервність процесів, які
у ньому відбуваються. Ось новий показовий
приклад. У перші дні осені пролунали на
перший погляд дивні заяви: Президент Євро�
пейської Комісії Жозе Мануел Баррозу наго�
лосив на потребі розробки стратегії виходу з
тимчасових, пов’язаних з кризою заходів з
державної допомоги банківському сектору та
економіці. Цій же темі присвятив свій недав�

ній виступ і президент Центрального євро�
пейського банку Жан�Клод Тріше. Здавалося
б, криза в самому розпалі й кінця їй не вид�
но, в деяких державах все ще шукають спо�
соби протидії їй, а тут... Але слід згадати,
що ще наприкінці минулого року, коли кри�
за вибухнула, Євросоюз виробив Європей�
ську стратегію з економічного відновлення:
йшлося не лише про те, як втримати все на
плаву, а й як вийти з кризи ще міцнішими
та ефективнішими. Так що нинішні плани
цілком кореспондуються з ухваленими вже
давно рішеннями.

Отже, вересень. Сезон послідовності й нас�
тупності в Євросоюзі триває. 

Редакція

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №8–9, СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ, 2009 3

У  н о м е р і

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ №8�9
,
09

Відносини ЄС–Україна
Григорій Немиря: «Тільки від нас 
залежить, наскільки швидко закінчимо 
шлях до ЄС» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Важливішим є зміст Угоди про асоціацію, 
а не дата її підписання. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Львівський візит Жозе Мануела Пінту
Тейшейри: туризм, вуглевидобування й
невідкладна медична допомога . . . . . . . . . . 6
Поїздка на Донбас була продуктивною . . . . 7
Програми ЄС в Україні
Видобуток вугілля в Україні: 
як покращити вплив на довкілля . . . . . . . . . 8
Прикордонникам передано 
тепловізійні комплекси . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Аке Петерсон: «Для українців важливо 
чітко уявляти, що означають демократія 
і свобода» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Завершився проект «Європа 
в серцях українців» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
На фотоконкурсі переміг 
знімок Донецька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Влад Острянський та Олександр
Гудзовський: «Наш проект був 
унікальним через його специфіку» . . . . . . 12
Єврокомісія активно співпрацює 
з Представництвом МОМ в Україні . . . . . . 13
Перед від’їздом на навчання стипендіати
«Еразмус Мундус» провели тренінг. . . . . . 14
Телепрограма «Спожитив» навчає 
правильно купувати . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Відбулися Європейські дні 
добросусідства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Новини Євросоюзу
Інституційні справи
Оллі Рен: «Наш зовнішній вплив
будуватиметься на нашій внутрішній 
силі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Жозе Мануел Баррозу окреслив 
завдання нової Єврокомісії. . . . . . . . . . . . . 17

Європарламент очолив Єржи Бузек. . . . . . 17
Розширення 
Єврокомісія пропонує безвізовий режим 
для Македонії, Сербії та Чорногорії . . . . . . 18
Ісландія подала заявку на вступ 
до Євросоюзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Енергетика 
Підписано угоду з будівництва 
«Набукко» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Розпочато вилучення з ринку 
ламп розжарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Довкілля 
Єврокомісія привітала нові плани 
з прогнозування клімату. . . . . . . . . . . . . . . 20
Євросоюз зменшив викиди 
в атмосферу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Економіка й фінанси
П’ять країн Євросоюзу входять до 
десятки найконкурентніших у світі . . . . . . 21
Найбільше підробляють 
20�єврові банкноти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Молодь
Європейська молодь повинна 
більше навчатися за кордоном . . . . . . . . . 22
«Молодіжне» безробіття зростає 
швидше, ніж загальне. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Гуманітарна допомога
Брюссель пропонує спільні 
дії з переселення біженців . . . . . . . . . . . . . 23
Чергова порція допомоги Африці . . . . . . . 23
Медіа 
Єврокомісія проводить консультації 
щодо «Європеани» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Комісари закликають негайно взятися 
за оцифровку книг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Опитування
Більшість європейців готується 
до гіршого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Статистика
Найдорожчою в Європі є Данія . . . . . . . . . 26 

Інформаційне видання Представництва 
Європейської Комісії в Україні

Засновник: Представництво 
Європейської Комісії в Україні

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

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

Зміст бюлетеня не обов’язково відбиває
офіційні погляди Європейської Комісії

© Європейська Комісія, 2009

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

Головний редактор Анатолій Марциновський

У реалізації проекту Олег Фурдило
беруть участь Тетяна Яцюк

Cергій Матвєєв

Комп'ютерна Андрій Ходзицький
верстка 

Інтернетверсія www.delukr.ec.europa.eu

Індекс видання 98603

Видавець: ТОВ «Видавництво «Консультант»

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

Тел/факс (044) 251�49�51

ISSN 1725�0811

Підписано до друку 15.09.09.
Друк: ТОВ «День печати» 

м. Київ, Карельський пров., 8 

Наклад 10 000 прим.

Безкоштовно



В і д н о с и н и  Є С – Ук р а ї н а

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №8–9, СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ, 20094

«ТIЛЬКИ ВIД НАС ЗАЛЕЖИТЬ, 
НАСКIЛЬКИ ШВИДКО ЗАКIНЧИМО ШЛЯХ ДО ЄС»
Недавно вiце�прем’єр�мiнiстр України у справах європейської та мiжнародної iнтеграцiї Григорiй
Немиря дав iнтерв’ю веб�порталу EurActiv.com. Подаємо цю розмову у скороченому виглядi.

— ЄС та Україна готуються до укладення
Угоди про асоціацію, що, зокрема, містить Уго'
ду про вільну торгівлю. Який орієнтовний
термін цього і які складнощі можуть виник'
нути в України?

— Угода про асоціацію є принципово но�
вим документом із ключовим елементом —
Зоною вільної торгівлі. На початку перего�
ворів ми спільно вибрали так звану модель
Угода про вільну торгівлю «+». Вона перед�
бачає не лише покращені умови торгівлі з
ЄС, а й глибшу інтеграцію наших ринків.
Досягти цього можна завдяки всебічному
законодавчому зближенню зі стандартами Єв�
росоюзу. На практиці Україна за дуже ко�
роткий час повинна перенести в національ�
не законодавство величезну кількість євро�
пейських норм і правил, які в ЄС розробля�
лися роками. 

Щодо тривалості переговорів, то для Ук�
раїни пріоритетом є їхня якість та результа�
ти. Наші команди наразі зосередилися на зміс�
ті угоди. Зокрема на перехідних періодах,
потрібних для найбільш вразливих секторів
української економіки. 

— Що український уряд робитиме, аби на'
селення усвідомлювало перспективу конку'
ренції та складних змін, а не просто споді'
валося на «європейські» життєві стандарти?

— Ми живемо в епоху глобалізації. Зрос�
тання тиску конкуренції на світових ринках

є неминучим. Щоб побудувати конкуренто�
спроможну економіку та успішне, процвіта�
юче суспільство, ми вибрали шлях європей�
ської інтеграції. Усвідомлюємо складнощі цьо�
го завдання. 

Саме тому європейська інтеграція є го�
ловною у внутрішніх реформах. Досягаючи єв�
ропейських стандартів, ми досягаємо біль�
шої конкурентоспроможності кожної україн�
ської компанії та економіки України в цілому.
Аби підготувати фірми та вразливі сектори
до роботи в нових умовах, домовляємося
про перехідні періоди у майбутній Угоді про
вільну торгівлю з ЄС. Укладення її дозволить
українським експортерам бути повністю пред�
ставленими на найбільшому ринку в світі, наб�
лизити технічні стандарти й норми до євро�
пейських та інтегруватися в транспортну сис�
тему ЄС, енергетичні мережі та інфраструк�
туру. У довгостроковій перспективі це дасть
вигоду державі, бізнесу та кожному грома�
дянину нашої держави. 

— В Україні є великі очікування щодо пос'
лаблення візового режиму з ЄС, а згодом і
запровадження безвізового. Говорять про мож'
ливе досягнення цього до футбольного чем'
піонату Євро–2012. Що ви могли б зробити,
щоб це сталося навіть раніше? 

— Успішна реалізація Угоди про спро�
щення процедури видачі віз між ЄС та Укра�
їною дозволила розпочати діалог про безві�
зовий режим у жовтні 2008 року. Зараз ми
працюємо над визначенням умов запровад�
ження з боку ЄС безвізового режиму для ук�
раїнських громадян. Це амбітна, але реаліс�
тична мета. Якщо Україна чітко виконає всі
потрібні критерії, для безвізового режиму не
буде перешкод.

Нашими першими пріоритетами, і над цим
ведеться робота, є цілковита імплементація
Угоди про реадмісію між ЄС та Україною, ра�
тифікація Конвенції Ради Європи про захист
автоматично оброблюваних особистих даних,
укладення відповідних угод із Європолом та
Євроюстом, відновлення спільного прикордон�
ного й митного контролю на кордонах Укра�
їни з країнами — членами ЄС. Ми робимо
все можливе, щоб запровадити безвізовий ре�
жим із ЄС якомога швидше.

— Багато політиків з України та Централь'
ної Європи наголошують на «європейській пер'
спективі» для вашої країни, маючи на увазі

переговори щодо вступу в ЄС після цілкови'
того виконання майбутньої Угоди про асоці'
ацію. Однак є проблеми. Чимало обіцяних
реформ так і не було здійснено, переважно
через внутрішню політику. Які ознаки того,
що ситуація може покращитися після січне'
вих президентських виборів?

— Тільки від нас залежить, наскільки швид�
ко закінчимо шлях до ЄС. Український уряд
визначив європейську інтеграцію своїм пріо�
ритетом. Наша команда підготувала ефектив�
ну програму внутрішніх реформ. Ми здійсню�
ємо послідовні кроки до повноцінного членства
в ЄС. Світова фінансова криза уповільнила
цей процес — але не зупинила його. Ми роз�
робили урядову антикризову програму, що міс�
тить низку заходів із подолання кризи та про�
довження шляху європейської інтеграції.

Це правда, що реформи не реалізуються
так швидко, як ми очікували. Але сподіває�
мося, що проведені відповідно до європей�
ських та міжнародних демократичних прин�
ципів президентські вибори ще краще дове�
дуть: Україна відповідає політичним критері�
ям країни�кандидата. Це забезпечить приско�
рення потрібних реформ.

До того ж, Україна працюватиме з ЄС на
якісно новій юридичній основі, виписаній в Уго�
ді про асоціацію. Ще до набуття Угодою чин�
ності ми плануємо розпочати реалізацію її
пунктів у межах нового двостороннього полі�
тичного документу, який замінить План дій —
це Порядок денний асоціації ЄС–Україна.

Значний потенціал має нова ініціатива ЄС
«Східне партнерство» (СП), оскільки перед�
бачає послаблення візового режиму та пос�
тупову його лібералізацію, створення глибо�
кої Зони вільної торгівлі, підтримку наближен�
ня законодавства, посилення інституційної
спроможності країн�партнерів, допомогу ре�
гіональному розвитку на основі політики ЄС
із розвитку регіонів, створення інтегрованої
системи управління кордонами та співпрацю
в галузі енергетичної безпеки. Україна роз�
глядає СП як додатковий інструмент до двос�
торонніх відносин з ЄС, елементи якого прис�
корять нашу інтеграцію до Союзу. Не гаючи
часу, ми розпочали роботу в межах двосто�
роннього діалогу. У червні були проведені
установчі збори всіх тематичних платформ СП.
Розглядаються конкретні пропозиції майбут�
ніх проектів. Я певен, що до кінця року по�
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ВАЖЛИВIШИМ Є ЗМIСТ УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ, 
А НЕ ДАТА ЇЇ ПIДПИСАННЯ Відповідаючи на одній із недавніх 
прес�конференцій на запитання про можливість підписання Угоди про асоціацію між ЄС 
та Україною ще цього року, Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра заявив:

літичний діалог у межах СП вийде у прак�
тичну площину.

— Говорячи про перспективи вступу Укра'
їни до ЄС ви, напевно, усвідомлюєте, що Со'
юз зі свого боку потерпає від «утоми роз'
ширення» й інституційних викликів. Тим паче,
коли йдеться про такі великі країни як Ту'
реччина чи Україна. Як би ви переконали на'
селення ЄС у перевагах приєднання до ньо'
го вашої держави?

— По�перше, ЄС скоротив би відстань до
енергоресурсів і нових ринків принаймні на
тисячу кілометрів. По�друге, зважаючи на де�
далі більшу потребу в продовольстві у світі,
сільськогосподарський потенціал України, яко�
го весь час трохи остерігаються країни —
члени ЄС, стає нашою спільною перевагою.

Використання його зміцнить продовольчу без�
пеку в європейській частині світу. По�третє,
це наш людський потенціал. Ми маємо доб�
ре освічені, кваліфіковані та мотивовані ро�
бочі кадри. Не секрет, що у кожній провідній
європейській дослідній установі працюють ук�
раїнські науковці та програмісти. Наші дос�
лідники зробили значний внесок в аерокос�
мічну галузь, генетику та біотехнології.

Глобальна фінансова криза посилила скеп�
сис у деяких країнах ЄС щодо спроможності
Союзу розширюватися ще більше, особливо
на схід. І все ж у нас і далі спільні виклики,
які зросли в умовах кризи і ще раз підказу�
ють: спільні проблеми можуть бути подола�
ні тільки за допомогою спільно залучених
ресурсів і потужностей.

З нашого боку ми докладаємо практич�
них зусиль, щоб змінити сприйняття України
в ЄС так, щоб європейські лідери та грома�
дяни вважали її потенційною державою Єв�
росоюзу... Попередні українські уряди часто
декларували можливі дати вступу України в
ЄС, які так ніколи й не матеріалізувалися. А
потім ми мали пояснювати чому.

Ми ж вибираємо шлях реалізму в європей�
ській інтеграції. Для нас дата вступу до ЄС не
є принциповою. Найважливіша річ для України —
сам шлях до європейської інтеграції як шлях
політичного консенсусу, економічної стабіль�
ності й добробуту. Сьогодні ми говоримо не
про членство в ЄС, а радше про реформи. Йдеть�
ся про європеїзацію України, модернізацію та
адаптацію до європейських стандартів. 

— Я щиро на це сподіваюся. Переговори
ще тривають, і з боку Єврокомісії така на�
лаштованість є, ми дотримуємося всіх гра�
фіків. Власне, до кінця року залишилося не
так багато часу, отже, незабаром все стане

ясно. Важливо, щоб така ж налаштованість
залишалася і з боку України: завершити пе�
реговори й підписати документ. Буде це зроб�
лено ще цього року, чи на початку наступ�
ного — це вже менше важить. Переговор�

ний процес складний, він стосується бага�
тьох сфер. Для нас важливо, щоб у резуль�
таті було реальне наповнення угоди, саме
над цим ми працюємо. А дата завершення
цієї роботи — питання не основне. 

На фото: лютий 2008 року, офіційний початок переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю, яка є ключовим елементом Угоди 
про асоціацію між ЄС та Україною.
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ЛЬВIВСЬКИЙ ВIЗИТ ЖОЗЕ МАНУЕЛА ПІНТУ
ТЕЙШЕЙРИ: ТУРИЗМ, ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ 
Й НЕВIДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА Голова
Представництва Єврокомiсiї в Українi Жозе Мануел Пiнту Тейшейра вiдвiдав Львiвщину. 
В обласному центрi вiн узяв участь у вiдкриттi Офiсу пiдтримки вугiльного сектора й Туристично�
iнформацiйного центру, а у мiстi Новояворiвськ — пункту екстреної медичної допомоги. 

ОФIС ПIДТРИМКИ ВУГIЛЬНОГО СЕКТОРА ВIД�
КРИТО В РАМКАХ ФIНАНСОВАНОЇ ЄВРОКО�
МIСIЄЮ ПРОГРАМИ З ПIДТРИМКИ ВУГIЛЬНО�
ГО СЕКТОРА УКРАЇНИ. Жозе Мануел Пінту Тей�
шейра зауважив, що він стане базою для
експертів, які займатимуться польовою ро�
ботою в рамках цієї програми на Львівщині:
вивчатимуть екологічні, соціальні та еконо�
мічні проблеми регіону, проводитимуть оцін�
ку ресурсів і перспектив вугільної галузі За�
хідної України.

— Метою проекту є надання підтримки
зацікавленим сторонам в Україні для суттє�

вого прискорення розвитку та рес�
труктуризації вугільної промисло�
вості, яка базуватиметься на заса�
дах соціальної відповідальності та
економічної ефективності. Такий
підхід сприятиме поступовому ви�
рішенню екологічних проблем, а та�
кож зменшенню екологічної шко�
ди від видобування вугілля та зак�
риття неприбуткових шахт, — на�
голосив під час відкриття офісу Го�
лова Представництва Єврокомісії.

Він підкреслив, що «Програма
підтримки вугільного сектора» пе�
редбачає закриття неприбуткових
шахт, оскільки «ніде в Європі не�
має такого, щоб неприбуткові шах�
ти працювали лише задля того, щоб
дати шахтарям роботу».

Туристично�інформаційний
центр було відкрито в рамках про�
екту ЄС «Створення туристично�
інформаційної інфраструктури у
Львові». У ньому приїжджі та меш�
канці міста матимуть змогу отри�
мати актуальну та потрібну інфор�
мацію про культурні та інші важ�
ливі події. Центр надаватиме інфор�
мацію про готелі й ресторани, гі�
дів та туристичні фірми, а також
презентуватиме місто за кордоном.

— У Львові є багато театрів,
цікаві ресторани, музеї, картинні галереї.
Місто має що запропонувати туристам. Від�
криття інформаційного центру — важливий
крок у розвитку Львова туристичного, —
сказав Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Міс�
то у вигідній ситуації ще й тому, що розмі�
щене поблизу європейського кордону, від�
так легко може скористатися подібним дос�
відом європейських міст.

Загальний бюджет львівського інфор�
маційно�туристичного проекту становить
700 тис. євро. Крім відкриття центрів пе�
редбачається встановлення двомовних вка�
зівників на туристичних шляхах загального
користування у міській та приміській зоні
та біля пам’яток старовини. 

Центр розташовано у Львівській міській
раді.

— Ми бачимо Львів меккою туризму, куль�
турною столицею України. Але це треба під�
тверджувати! — заявив львівський міський
голова Андрій Садовий. — Відкриття Турис�
тично�інформаційного центру — це свідчен�
ня нашої відкритості, доступності міста. 

Новояворівський пункт медичної допо�
моги було створено завдяки фінансовано�
му ЄС проекту «Створення транскордонної
мережі пунктів невідкладної медичної до�
помоги». Жозе Мануел Пінту Тейшейра роз�
повів, що в результаті діяльності проекту пла�
нується досягти більшої безпеки на міжна�
родних трасах у прикордонних територіях
шляхом створення мережі екстреної медич�
ної допомоги: забезпечити значне покращен�
ня її надання місцевому населенню, турис�
там, візитерам з інших країн, учасникам
місцевого, транзитного і міжнародного ав�
тотранспорту. Також заплановано підвищи�
ти кваліфікацію медичного персоналу та
його обізнаність зі стандартами надання
медичної допомоги у країнах ЄС. 

Крім Новояворівська на Львівщині буде
відкрито ще чотири пункти екстреної ме�
дичної допомоги у напрямках основних ма�
гістралей: у Жовкві, Миколаєві, Буську та
самому Львові.

У кожному пункті буде спеціальний су�
часний реанімобіль вартістю 86 тис. євро, а
також кваліфікований персонал, який прой�
де спеціальну підготовку в Польщі та інших
країнах ЄС. 

Жозе Мануел Пінту Тейшейра (ліворуч) 
і міський голова Львова Андрій Садовий.

Нова техніка львівських медиків.
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ПОЇЗДКА НА ДОНБАС БУЛА ПРОДУКТИВНОЮ
Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра відвідав 
14–15 липня Луганську область. Під час візиту він зустрівся з представниками обласної
та місцевої влади, а також ознайомився з реалізацією в регіоні чотирьох проектів,
що фінансуються Європейським Союзом.

ЗОКРЕМА, В ЛУГАНСЬКУ ПОСОЛ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У ВIДКРИТТI ОФIСУ ПIДТРИМКИ
ВУГIЛЬНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПРОЕКТУ
ЄС «ПРОГРАМА ПIДТРИМКИ ВУГIЛЬНОГО
СЕКТОРА», БЮДЖЕТ ЯКОЇ — 8,9 МЛН
ЄВРО. Його розпочато у вереснi 2008 року і
триватиме він до кінця 2010�го. Метою прог�
рами є надання підтримки для пришвидшен�
ня розвитку вугільної промисловості та її
реструктуризацію, що базуватиметься на за�
садах соціальної відповідальності та економіч�
ної ефективності. За словами Жозе Мануела
Пінту Тейшейри такий підхід сприятиме пос�
туповому вирішенню проблеми довкілля, а
також зменшенню екологічної шкоди від ви�
добування вугілля та закриття неприбутко�
вих шахт. Крім цього, проект націлений на
допомогу Міністерству вугільної промисловос�
ті України та іншим зацікавленим сторонам у
значному вдосконаленні стандартів безпеки
праці шляхом розробки пілотної схеми, яка
слугуватиме моделлю для подальшого роз�
витку стандартів безпеки праці. Планується
розробити грантову схему фінансування ін�
новаційних пропозицій у цій сфері. Як роз�
повів керівник групи експертів Войтек Млод�
жієвський, під час реалізації проекту мають
бути розроблені критерії оцінки матеріальних
активів шахт, ситуації щодо безпеки на них,
проведено детальний аналіз ринку праці в
регіоні тощо. Результатом роботи експертів
мають стати рекомендації відносно розробки
Генерального плану розвитку вугільної галузі
України та техніко�економічне обґрунтування
Фонду соціального розвитку.

— Із 146 населених пунктів Луганщини
63 мають вугільні підприємства, — розповів
керівник Головного управління промисловос�
ті й розвитку інфраструктури Луганської обл�
держадміністрації Валерій Бєзлєпкін. — З 1996
року було ухвалено рішення про ліквідацію
48 шахт в області, дев’ять з них уже закри�
то. Головними проблемами вугільної промис�
ловості регіону є технічне переоснащення та
недостатнє фінансування, а також екологічні
проблеми, пов’язані з ліквідацією шахт.

Після участі в урочистому відкритті офі�
су Жозе Мануел Пінту Тейшейра ознайо�
мився з ходом реалізації на Луганщині про�
екту ЄС «Комплексне використання земель
євразійських степів», бюджет якого складає
2,5 млн євро. Метою цього проекту є роз�
робка механізмів та інструментів раціональ�

ного ведення сільського господарства, спря�
мованих на поновлення та збереження уні�
кальних степових ресурсів. Проект намага�
ється насамперед зацікавити у цьому місце�
вих мешканців — наприклад, за рахунок роз�
витку зеленого туризму.

У Станично�Луганському районі Жозе Ма�
нуел Пінту Тейшейра відвідав один із мож�
ливих туристичних об’єктів — Музей козац�
тва. Посла зустрічали піснями, йому ж у свою
чергу довелося виконати старовинний зви�
чай: випити чарку горілки з козацької шаблі.
Потім пану Тейшейрі вручили пам’ятний по�
дарунок — козацьку нагайку.

У Біловодському районі посла Європейської
Комісії також зустрічали піснями. Там він оз�
найомився з Деркульським кінним заводом,
де утримується близько 200 тварин. Потенці�
ал підприємства набагато більший, проте ни�
ні воно перебуває у фінансовій скруті. Посол
попросив представників проекту «Комплек�
сне використання земель євразійських степів»
підтримувати зв’язок з кінним заводом і роз�
глянути можливість залучення його ресурсів
для реалізації проекту.

Наступним пунктом подорожі по області
стало місто Свердловськ, де реалізується
проект «Сталий місцевий розвиток в Україні»
та розпочинаються роботи за проектом «Під�
тримка сталого регіонального розвитку в Ук�
раїні». Обидва проекти фінансуються Євро�
пейським Союзом.

Проект «Сталий місцевий розвиток в Укра�
їні» розпочався у жовтні 2006 року і тривати�
ме до жовтня 2010�го. Загальною метою про�
екту є підвищення якості життя громади, ство�
рення умов для доступності та стабільності
надання життєво важливих послуг населенню
на вибраних територіях та забезпечення засад
їх сталого розвитку. Після вивчення потреб Свер�
дловська з метою модернізації комунальних під�
приємств, удосконалення системи управління
муніципалітету та оптимізації їх діяльності про�
ектом закуплено техніку та обладнання на за�
гальну суму понад два мільйони євро. Зокре�
ма, майже 470 тис. євро виділено на закупів�
лю обладнання для водоканалу, 375 тис. —
на техніку для підприємства теплопостачання,
понад мільйон — на устаткування для збору,
транспортування та утилізацію на полігоні твер�
дих побутових відходів. Крім цього, кошти ви�
ділено на комп’ютерну техніку для муніципаль�
них служб та лабораторне обладнання для місь�
кої санепідемстанції.

Проект «Підтримка сталого регіонального
розвитку в Україні» доповнить низку поточ�
них проектів місцевого розвитку, що фінан�
суються ЄС, у Сумській, Чернігівській, Хар�
ківській та Луганській областях. У рамках
цієї програми у Свердловську нещодавно стар�
тував проект з бюджетом 9 млн євро, спря�
мований на виконання робіт з модернізації му�
ніципальних будівель — лікарень, шкіл та
дитячих садків. 

Відкриття Офісу підтримки вугільного сектора в Луганську.
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ВИДОБУТОК ВУГIЛЛЯ В УКРАЇНI: ЯК ПОКРАЩИТИ 
ВПЛИВ НА ДОВКIЛЛЯ Українська вугільна галузь є, поза сумнівом,
важливою для енергетичної безпеки країни. Шахти також забезпечують зайнятість значної
кількості людей. Водночас наслідком їхньої діяльності є величезна кількість відходів: 
25 млрд тонн відпрацьованої породи, близько 218 млн кубометрів води. Україна на п’ятому
місці у світі за обсягами викидів внаслідок вугледобування газів. 
І обсяги цих відходів збільшуються. 

Постає питання: що з ними робити? Як
переробляти чи утилізувати поточні відходи —
але крім того, що чинити з тою величезною
їх кількістю, яка назбиралася протягом поло�
вини минулого століття? Чи ті відходи справ�
ді є такою небезпекою для довкілля, що пот�
рібні негайні зусилля для їх нейтралізації? Це
деякі з питань, над якими вже кілька остан�
ніх десятиліть міркують українські спеціалісти.
Вони розробили методи локалізації та перероб�
ки відходів. Однак завітавши до Донецька,
Луганська та багатьох менших міст Донбасу,
можна легко переконатися: ті напрацювання
все ще цілком не втілені в життя. 

Цьому є багато причин, серед них фінан�
сові. Гроші, які заробляють шахти, спрямо�
вуються на виплати безробітним шахтарям,
охорону здоров’я і безпеку, для закупівлі но�
вого обладнання... На жаль, питання захисту
довкілля часто перебуває в кінці списку прі�
оритетів, і не лише в Україні, а й також і в
інших вугледобувних державах. 

Найперше питання — з чого починати?
Власне, перший крок уже зроблено: прове�
дено інвентаризацію місць скупчення відхо�
дів, що їх залишили й залишають по собі шах�
ти. Тепер треба визначити, що робити в пер�
шу чергу, якими тут мають бути пріоритети. 

У Програмі Єврокомісії з підтримки вугіль�
ної галузі всі шахти будуть оцінені з точки зо�
ру їхньої небезпеки для довкілля. Бо ж одні
можуть продукувати велику кількість відваль�
ної маси, часто хімічно інертної, а також ба�
гато води переважно прийнятної якості та не�
велику кількість газу. Інші навпаки: продуку�
ють небагато, але дуже брудної відвальної

маси, надзвичайно солону воду й велику кіль�
кість газу, зазвичай метану. Отже, мова має
йти про оцінку ризиків кожної шахти для дов�
кілля. Скажімо, неприпустимим ризиком є ви�
лив забрудненої води в річку, який спричиняє
регулярну загибель риби або робить воду над�
то небезпечною для вживання людьми. Це
вимагає інвестицій для утилізації води або її
оздоровлення, чи підготовки для повторного
використання шахтою. Лише таким чином дов�
кілля можна убезпечити від забруднення.

Звісно, найпомітнішими у вугледобувних
регіонах є тверді відходи, які утворюють справ�
жні гори. Терикони видно на Донбасі за ба�
гато кілометрів, тим більше що натуральний
ландшафт дуже рівний. На думку одних ці гор�
би є надто неприглядними й псують пейзаж.
Інші кажуть, що вони навпаки додають різ�
номанітності. Чи треба їх прибрати? Одна з
особливостей цих териконів полягає у тому,
що якщо їх залишити й не чіпати, то вони
самі по собі стануть згодом стабільними ут�
вореннями, й тоді їх можна використати для
багатьох цілей — від організації місць відпо�
чинку до прихисту для міської фауни. 

Відпрацьовані води — чи то солоні, чи гід�
росуміш — зливають в озера або ж вони сті�
кають у природні низини. Деякі з них при цьо�
му можуть бути небезпечними для рослин,
тварин та людей, отже, потребують очищення
або принаймні локалізації. Водночас такі води
можна було б використати для створення за�
болочених територій; очерет та інші рослини,
риба могли б слугувати їх очисниками за умо�
ви, що рівень забруднення не надто високий.
Подібні заболочені місця є цінними резерваці�

ями для збереження біорозмаїття. Стихійні за�
болочені території самі по собі вже сформу�
валися в деяких місцях у Вугледонську. 

Ще одна проблема — викиди газу. Вони
невидимі для людського ока, якщо містять ме�
тан — газ, який спричиняє глобальне потеп�
ління з інтенсивністю в 20 разів більшою,
ніж двоокис вуглецю. Та очевиднішим є дим,
який піднімається над відпрацьованими від�
валами. Він може бути дуже отруйним, і цим
дихають люди й тварини. Це вимагає негай�
ної уваги та дій. 

Отже, деякі з означених проблем є на�
гальними й потребують термінового втручан�
ня, інші можуть бути вирішені протягом пев�
ного часу. Зараз слід знайти спосіб визна�
чення пріоритетних заходів, де і що робити
в першу чергу, причому так, щоб недостатні
фінансові ресурси були використані у найефек�
тивніший спосіб.

Цим і займається проект, фінансований Єв�
ропейською Комісією. Ми вже розпочали тіс�
но працювати з багатьма шахтами в Україні.
Від серпня до грудня триватиме серія консуль�
тативних зустрічей з екологами, тобто з людь�
ми, найтісніше пов’язаними з описаними що�
денними проблемами. Сподіваємося у спів�
праці з ними винайти низку рішень. У рам�
ках програми буде також підготовлено Ката�
лог статусу забруднення від шахт, за яким
можна буде визначити ризики, що несе те
чи інше підприємство. Таким чином, ми виз�
начимо шахти, щодо яких слід здійснити тер�
мінові кроки. Для десяти з них плануємо
розробити більш детальні плани заходів, щоб
вони стали частиною виробничого процесу
та розвитку шахт. Крім того, в рамках прог�
рами до грудня 2010 року буде підготовлено
посібник для всього вугільного сектора Ук�
раїни. Він дасть уряду змогу ухвалювати рі�
шення щодо багатьох аспектів вугледобуван�
ня: наприклад фінансування шахт, які про�
довжать працювати, а також фінансування без�
печного закриття тих, що повністю викорис�
тали свій потенціал.

Шаммі Пюрі,
Ключовий експерт щодо менеджменту

довкіллям Програми з підтримки 
вугільної галузі
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ПРИКОРДОННИКАМ ПЕРЕДАНО ТЕПЛОВIЗIЙНI 
КОМПЛЕКСИ Державна прикордонна служба України отримала 24 мобільних
комплекси тепловізійного спостереження за кордоном на базі автомобіля «Фольксваген». 
Їх було передано ДПСУ в рамках фінансованого Євросоюзом проекту «BOMUK–4 — Посилення
прикордонного менеджменту: постачання спеціального обладнання для Державної
прикордонної служби України». Загальна вартість обладнання — 12 млн євро.

УЧАСТЬ У ЦЕРЕМОНIЇ ПЕРЕДАЧI КОМПЛЕКСIВ
ВЗЯЛИ ПРЕЗИДЕНТ ВIКТОР ЮЩЕНКО, ГОЛО�
ВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМIСIЇ
В УКРАЇНI ЖОЗЕ МАНУЕЛ ПIНТУ ТЕЙШЕЙРА,
ГОЛОВА ДПСУ МИКОЛА ЛИТВИН.

У своїй промовi Жозе Мануел Пінту Тей�
шейра зазначив, що ця подія стала ще од�
ним успішним результатом двосторонньої спів�
праці між ЄС та Україною. Він нагадав, що цьо�
го року Україні було вже надано 20 приладів
для перевірки паспортних документів з фун�
кцією біометричного контролю на суму по�
над 211 тис. євро та 287 портативних тепло�
візійних біноклів. На думку Голови Представ�
ництва Єврокомісії все це сприятиме надійні�
шій охороні кордону, в тому числі запобіга�
тиме нелегальному його перетину. Жозе Ма�
нуел Пінту Тейшейра також повідомив, що
наразі Єврокомісія розглядає питання заку�
півлі для України 100 нових всюдиходів.

— Все наше попереднє й нинішнє спів�
робітництво має дві мети. По�перше, під�
тримка української політики щодо європей�
ської інтеграції через більш «відкриті, але
безпечні» кордони. По�друге, спільна робота
з імплементації концепції розвитку Держав�
ної прикордонної служби України до 2015
року, — заявив Жозе Мануел Пінту Тейшей�
ра. — Належна й ретельна імплементація
цієї концепції забезпечить досягнення ДПСУ
своєї остаточної мети: до того часу стати су�
місною з шенгенськими стандартами. 

Президент Віктор Ющенко підкреслив, що
Україна дуже цінує допомогу Євросоюзу в
облаштуванні та охороні українського кордо�
ну. Глава держави зазначив, що за останні п’ять
років український кордон значно змінився.

Національній академії Держприкордонслужби
та Центрі підготовки молодших спеціалістів.

Тепловізори сприяють якісному контролю
за місцевістю в будь�який час доби та за будь�
яких погодних умов. Вони дають змогу ефек�
тивно контролювати ділянку державного кор�
дону та боротися з протиправною діяльніс�
тю. Наприклад, кожен з отриманих ДПСУ мо�
більних тепловізійних комплексів дає мож�
ливість виявити людину на відстані до 12 км,
а транспортний засіб — до 18 км.

Після вручення техніки гостей ознайомлено
з діяльністю та можливостями Центрального
вузла зв’язку ДПСУ. Цей підрозділ є важли�
вою складовою системи управління органами
і підрозділами охорони державного кордону. Він
призначений для забезпечення радіо�, кабель�
ного та супутникового зв’язку, передачі інфор�
мації закритими каналами тощо. Учасників це�
ремонії також ознайомили із тим, як в ДПСУ
вирішують житлові питання особового складу.
Зокрема, гості відвідали гуртожиток на 18
квартир та 43 кімнати. Він був переобладна�
ний з колишньої казарми після того, як ві�
домство повністю перейшло на комплектуван�
ня військовослужбовцями за контрактом. 

На думку Віктора Ющенка «найближчим ча�
сом прикордонна служба однією з перших
інтегрується до європейського простору». 

— Я певен, що жодна прикордонна служ�
ба не лише колишнього Радянського Союзу, а
й ЄС не має такої кількості сучасної техніки,
як українська, — додав Президент України. 

Прилади тепловізійного спостереження
вже активно використовують в охороні дер�
жавного кордону України, вони добре себе
зарекомендували. Працювати з цим сучас�
ним обладнанням навчають майбутніх офіце�
рів та військовослужбовців за контрактом у
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«ДЛЯ УКРАЇНЦIВ ВАЖЛИВО ЧIТКО УЯВЛЯТИ,
ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДЕМОКРАТIЯ I СВОБОДА»
Уже тривалий час спільні проекти в Україні проводять Рада Європи та Європейська Комісія.
Нині таких п’ять: вони стосуються реформування судової системи, боротьби з корупцією,
медіа, прав жінок і боротьби з проявами жорсткого поводження й безкарності. 
Про таке співробітництво РЄ та ЄС «Євробюлетеню» розповів представник Генерального
секретаря РЄ з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсон. 

— Що є фундаментом для співробітниц'
тва Ради Європи та ЄС в Україні?

— Рада Європи є організацією, яка нама�
гається зміцнити демократію та права люди�
ни в своїх країнах�членах. Ми прагнемо, щоб
усі вони поділяли спільні цінності. В рамках
Ради Європи існує велика кількість конвен�
цій, які є базою для цього. Вони стосуються
усіх аспектів демократизації: верховенства пра�
ва, судочинства, дотримання прав людини, бо�
ротьби з корупцією тощо. 

Звичайно, ЄС поділяє багато цілей Ради
Європи, усі члени ЄС є водночас членами
нашої організації. Отже, існує великий прос�
тір спільних позицій та цінностей, які дають
нам можливість добре розуміти одні одних й
тісно працювати разом.

— Чи можна сказати, що відповідність Ук'
раїною цінностям Ради Європи, дотримання її
правил є тим, що наближає країну до ЄС?

— Це запитання до самих українців. Нашим
завданням не є посприяти вступу будь�якої
країни до ЄС. Проте багато питань, якими ми
займаємося в рамках Ради Європи, підніма�
ються під час дискусій Європейського Союзу
з його потенційними країнами�членами.

— Яким чином вибираються сфери для
спільних проектів Ради Європи і Євросоюзу
в Україні?

— Український уряд сам визначався що�
до того, яких проблем мають стосуватися

наші проекти. Ми в цьому випадку не може�
мо чогось нав’язувати чи до чогось змушу�
вати. Є спільно вироблений Радою Європи й
Україною План дій, в рамках якого й прово�
дять ці проекти. Сфери їхньої реалізації та�
кож співпадають з пріоритетами Європейсько�
го Союзу в його відносинах з Україною.
Наприклад, розвиток громадського телебачен�
ня. ЄС значним чином здійснює фінансуван�
ня проекту, оскільки це також важливо для
його стосунків з Україною.

— Який з спільних проектів виглядає
найуспішнішим або ж імплементується най'
вдаліше?

— Співробітництво між Радою Європи та
ЄС тривало і до мого призначення на ниніш�
ню посаду, отже, мені важко зробити загаль�
ну оцінку. Проте в будь�якому разі ми не мір�
куємо тут з точки зору «успіху» чи «неуспі�
ху». Україна є членом Ради Європи, в нас спіль�
ні цілі щодо дотримання прав людини, вер�
ховенства права, національних меншин тощо.
І ми працюємо в цьому напрямку. 

Утім, прикладами успішних можна назвати
проекти, що стосуються відмивання грошей
та протидії корупції. Надзвичайно ефективно
працює в уряді комітет фінансового моніторин�
гу, і це була одна з цілей Ради Європи. Що�
до боротьби з хабарництвом, то в уряді є те�
пер координатор діяльності антикорупційних
структур. Кілька нових антикорупційних зако�
нів були ухвалені в червні — якщо це буде
належним чином імплементовано, то стане
новими інструментами, які дозволять зробити
боротьбу з корупцією більш ефективною. Це
також частково наша робота. 

— Які головні нинішні виклики для демок'
ратії в Україні?

— Загалом, виклики для демократії є в
будь�якій країні. Бо демократія це те, що
потребує щоденного зміцнення. Розслабля�
тися не можна. 

Україна досі бореться з наслідками авто�
ритарного радянського минулого, воно є
найбільшим на сьогодні викликом. Для роз�
витку демократичного суспільства треба, щоб
усі — політики, працівники державного апа�
рату, пересічні люди — були відданими де�

мократичним ідеям. Сьогодні це дуже важ�
ливе завдання для українців. Освітні інститу�
ції мають прищеплювати це молоді. Щоб во�
на, приходячи в доросле життя, вже мала
чітко сформовані уявлення про те, що озна�
чає свобода й демократія. В Україні має бу�
ти створена критична маса людей, які б зав�
жди тонко відчували, коли в державі відбу�
вається щось не так.

— Україна є членом Ради Європи майже
14 років, але Парламентська Асамблея досі
проводить щодо неї процедуру моніторингу. Це
свідчить про те, що в Україні щось не так?

— Перебування України під процедурою
моніторингу ПАРЄ означає, що певні речі ма�
ють бути покращені. У доповідях Моніторин�
гового комітету Асамблеї ці слабкі місця вка�
зані, і ми спільно з Україною намагаємося
вирішувати проблеми. Власне, на це й спря�
мований моніторинг. Зрозуміло, Україна праг�
не припинити цю процедуру, і ми цього праг�
немо також. Над цим і працюємо — щоб
досягти такої ситуації, коли це можна буде
зробити. Технічно припинення моніторингу за�
лежить від оцінки Моніторингового комітету
ПАРЄ і від дискусії на засіданні Асамблеї.

Проте крім моніторингу ПАРЄ ми маємо
й інші моніторингові процедури, які ґрунту�
ються на підписаних і ратифікованих Украї�
ною конвенціях. Контроль дотримання їх про�
водять щодо всіх країн — членів Ради Євро�
пи. Наприклад, в рамках групи ГРЕКО (Група
держав проти корупції. — Ред.) відбувається
моніторинг щодо всіх аспектів протидії ха�
барництву. Європейська комісія з боротьби з
расизмом і нетерпимістю проводить моніто�
ринг по своїй лінії: до всіх країн�членів при�
їздять експерти, зустрічаються з посадовця�
ми, представниками громадських організацій
тощо, готують доповіді. Є подібний моніто�
ринг щодо протидії відмиванню грошей.

— Якої ви думки про розвиток відносин між
Україною та ЄС?

— Не в моїй компетенції робити подібні
оцінки. Можу лише сказати: якщо Україна має
за мету стати членом ЄС, то їй у цьому мог�
ли б допомогти певні рекомендації Ради Єв�
ропи й можливості співпраці з нею. 
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ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ «ЄВРОПА В СЕРЦЯХ 
УКРАЇНЦІВ» У кінці серпня завершився спільний проект радіостанції «Наше Радіо»
та Євросоюзу «Європа в серцях українців». Він тривав шість місяців і був націлений
насамперед на підвищення знань молоді про Євросоюз та його відносини з Україною. 
Адже «Наше радіо» є музичною станцією і слухають його насамперед молоді люди.

НА ФОТОКОНКУРСI ПЕРЕМIГ ЗНIМОК ДОНЕЦЬКА
З 6 липня по 15 серпня в рамках проекту «Європа в серцях українців» тривав фотоконкурс
«Моє місто — європейське місто». 

МЕТОЮ БУЛО ПОКАЗАТИ, ЩО УКРАЇНА — ЦЕ
СУЧАСНА, ПОТУЖНА ТА МАЛЬОВНИЧА ЄВРО�
ПЕЙСЬКА КРАЇНА. Перше місце виборов Кос�
тянтин Яковлєв із Горлівки (Донецька область).
Він отримав приз — цифрову фотокамеру

«Олімпус». На другому місці киянин Олек�
сандр Патока, на третьому — Олександр
Шеремета з Луцька.

— У Донецьку немає визначних мону�
ментів та пам’ятників старовини, хоча ми —

У РАМКАХ ПРОЕКТУ РАДIОСТАНЦIЯ ТРИЧI НА
ДЕНЬ ВИДАВАЛА В ЕФIР ДВОХВИЛИННI НО�
ВИННI ПРОГРАМИ, ПРИСВЯЧЕНI ЄС — УСЬО�
ГО ТАКИХ БУЛО ВИПУЩЕНО 255. Також було
проведено 26 щонедільних живих ток�шоу з
інтерактивним спілкуванням з глядачами. Крім
цього, в рамках проекту відбулися два кон�
курси — ессе й фотографій, обидва стосу�
валися європейської інтеграції України. Ще бу�
ло проведено два «круглих столи», присвя�
чених діяльності Євроклубів і можливості
для українців навчатися в Євросоюзі за сти�
пендіальною програмою «Еразмус�Мундус».
Як експерти участь у проекті брали відома

українська співачка Руслана й олімпійська чем�
піонка, нині президент фонду «Здоров’я по�
коління» Лілія Подкопаєва.

— Переважна більшість українців усвідом�
люють, що Європейський Союз — це вели�
чезний простір миру, процвітання та ста�
більності. Але коли йдеться про такі питан�
ня як функціонування ЄС, перспектив відно�
син між ним та Україною, що робиться і що
повинно робитися для розвитку цих відно�
син — мені здається, тут ще має місце пев�
ний брак інформації, — сказав Голова Пред�
ставництва Єврокомісії Жозе Мануел Пінту
Тейшейра на прес�конференції, присвяченій

завершенню проекту. — Треба поширювати
таку інформацію, особливо серед молоді, щоб
вони могли більше дізнаватися про Євро�
пейський Союз і посприяти просуванню Ук�
раїни до Європи.

За словами керівника проекту Юрія Ло�
бурця, великим успіхом користувалися про�
ведені в рамках проекту ток�шоу. Вони зас�
відчили великий інтерес радіослухачів до різ�
них аспектів відносин України та Європейсько�
го Союзу. З розшифровкою всіх проведених
у рамках проекту радіопередач та ток�шоу
можна ознайомитися на веб�сайті проекту
— http://www.esua.infо. 

в центрі Європи, — сказав під час отриман�
ня призу Костянтин Яковлєв. — Тому я ви�
рішив зробити символічну світлину: на цен�
тральному дитячому майданчику міста сту�
денти разом із дітьми намалювали прапор
Об’єднаної Європи. І діти, що стрибають бі�
ля нього, — це символ майбутнього Украї�
ни, яка посідатиме чільне місце в європей�
ській спільноті. А ми повинні допомагати у
здійсненні цього прагнення.

Усього участь у конкурсі взяли близько
80 осіб, вони надіслали 330 робіт. Визначаю�
чи найкращі знімки, експертна комісія спира�
лася не лише на результати загального інтер�
нет�голосування, але і брала до уваги худож�
ню цінність конкурсних фотографій, оригіналь�
ність та повноту розкриття теми конкурсу. 

Урочисте нагородження переможців від�
булося в офісі радіостанції «Наше радіо».
Координатор Представництва Єврокомісії з пи�
тань інформування та зв’язків із громадськіс�
тю Метью Грін зауважив:

— Торік на саміті ЄС–Україна лідери Єв�
росоюзу погодилися, що Україна — справді
європейська країна. А конкурс став дуже гар�
ною можливістю для самих українців пока�
зати, що українські міста є європейськими міс�
тами. Конкурс досяг своєї мети. 
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«НАШ ПРОЕКТ БУВ УНІКАЛЬНИМ ЧЕРЕЗ ЙОГО 
СПЕЦИФІКУ» У вересні завершується фінансований Єврокомісією проект
«Попередження ВІЛ�інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед особового
складу Збройних Сил та правоохоронних органів України». Він тривав понад три роки. 
Про результати «Євробюлетеню» розповіли його менеджер Влад Острянський та радник
проекту Олександр Гудзовський.

— Як би ви оцінили нинішню ситуацію з
ВІЛ'СНІД в Україні загалом?

— Фактично має місце епідемія, ситуація
визнана найбільш критичною в Європі. І зах�
ворюваність продовжує зростати дуже три�
вожними темпами. За офіційними даними
українського СНІД�центру станом на квітень
2009 року зареєстровано 148 тисяч ВІЛ�інфі�
кованих. Але слід мати на увазі, що люди
неохоче йдуть тестуватися. Тому реальні циф�
ри, очевидно, більші. Оцінки різних організа�
цій значно різняться. Ми ж найбільш досто�
вірними вважаємо дані Мережі людей, які
живуть із ВІЛ�СНІД: 556 тисяч інфікованих.

— Чому проект був націлений саме на
запобігання ВІЛ та статевим інфекціям у вій'
ську та правоохоронних органах — адже сол'
дати чи міліціонери не виглядають традицій'
ними групами ризику?

— Так, працівники Збройних Сил, міліції,
Державної прикордонної служби та Внутріш�
ніх військ справді не є традиційними група�
ми ризику. Але специфіка несення служби,
відірваність від родин — це фактори, які
підвищують ризик інфікування. Зрештою, ці
люди також є частиною українського суспільс�
тва. За останні п’ять�вісім років було прове�
дено досить багато проектів із запобігання
ВІЛ�СНІД для цивільного населення, над цим
працюють чимало неурядових організацій. А

от для силових відомств у такому форматі
нічого подібного не робилося. Це підкреслює
унікальність специфіки нашого проекту.

— А якою є ситуація з захворюваністю
на ВІЛ'СНІД у цих силових структурах?

— Статистика дещо суперечлива або ж об�
ривчаста. Скажімо, офіційно в Збройних Си�
лах зареєстровано близько 500 інфікованих.
Проте об’єктивно оцінити рівень захворюва�
ності на ВІЛ у військах дуже важко. Адже ніх�
то не може примусити протестуватися на це
призовника. А для контрактників тестування ста�
ло обов’язковим лише з минулого року. До
речі, на останньому етапі роботи проекту ми
сконцентрувалися саме на військовослужбов�
цях, які служать в армії за контрактом.

По інших відомствах також більш�менш
повної й послідовної статистики немає. Втім,
відомо, що у Внутрішніх військах з початку
нашого проекту не було зареєстровано жод�
ного випадку ВІЛ�СНІД. Не хочемо припису�
вати цілковиту заслугу в цьому нашому про�
екту та все ж вважаємо, що ми відіграли ви�
рішальну роль. 

— Якою загалом була схема роботи про'
екту?

— За три роки ми провели 52 навчаль�
них семінари, в ході яких було навчено 1300
офіцерів та спеціалістів. У штаті проекту ли�
ше чотири людини — отже, звичайно, ми не

могли охопити 600�тисячний контингент тих
чотирьох відомств. Нашим завданням було
навчити офіцерів, психологів, медиків, вихо�
вателів, щоб потім вони вже навчали персо�
нал. Причому семінари проводили за роз�
робленими в рамках проекту методичними по�
сібниками. По закіненні семінарів  кожний слу�
хач отримав такий посібник.

Крім того, в рамках проекту було створе�
но три навчальні посібники, які стосувалися
здорового способу життя. Кожна з книжок
розрахована на певну категорію — керівний
склад, курсантів вищих навчальних закладів
та особовий склад. Усі три посібники отри�
мали рекомендації Міністерства освіти і нау�
ки, пройшли реєстрацію. На основі одного з
посібників з 1 вересня 2008 року в 24 вузах
структур�партнерів у рамках їхнього навчаль�
ного розкладу було запроваджено відповід�
ний предмет. 

Також у рамках проекту було здійснено два
закордонних візити — у Німеччину та Угор�
щину — для ознайомлення з досвідом про�
філактики ВІЛ та інфекцій, що передаються
статевим шляхом, у відповідних структурах
цих країн. 

— Наскільки було комфортно проекту пра'
цювати з силовими структурами — вони ж
досить закриті?

— Так, ці структури досить делікатні че�
рез специфіку їхньої діяльності. Але проблем
у співпраці абсолютно не було. Адже люди,
які працювали в проекті, самі є вихідцями з
цих структур, отже, добре знають їх специфі�
ку. Зіграли свою роль певні особисті зв’язки.
Але і з боку партнерів був дуже великий ін�
терес до нашої діяльності. Мабуть, не кожен
проект може похвалитися присутністю на йо�
го заходах генералів у якості студентів. Пер�
сонал проекту неодноразово відзначався най�
вищими нагородами цих силових відомств.
Це також є показниками нашої роботи та їх�
ньої зацікавленості в тематиці проекту.

— Чи буде якесь продовження проекту?
— Його вже продовжували двічі, тому

цей ліміт ми вичерпали. Чи буде подібна ро�
бота вестися далі Європейським Союзом чи
іншими донорами — залежить від наявності
коштів. Самі партнерські відомства в цьому
дуже зацікавлені. 

Олександр Гудзовський (крайній зліва), Влад Острянський (крайній справа) та начальник
Головного управління виховної та соціально'психологічної роботи ЗСУ генерал'майор
Олександр Копаниця презентують директору шпиталю в місті Кобленц (Німеччина) бригадному
генералу Крістофу Файту навчальний посібник із стратегічного планування, виданий проектом.
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ЄВРОКОМIСIЯ АКТИВНО СПIВПРАЦЮЄ 
З ПРЕДСТАВНИЦТВОМ МОМ В УКРАЇНI 
Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні реалізує багато проектів,
які фінансово підтримує Європейська Комісія та країни�члени. Вони стосуються міграції 
та прикордонного менеджменту, попередження торгівлі людьми та заохочення
мультикультуралізму, дотриманню Україною стандартів ЄС у рамках Європейської 
політики сусідства, різних тематичних програм та ініціативи Східне партнерство. 

Проект «Технічне співробітництво та зміц'
нення потенціалу урядів України та Молдови
для реалізації угод про реадмісію з Євро'
пейським Союзом (GUMIRA)» реалізується з
січня 2009�го по грудень 2010 року. Він фі�
нансується Єврокомісією та співфінансується
урядами Італії та Німеччини. Проект сприяє
гуманному та упорядкованому управлінню міг�
раційними процесами, ефективному дотриман�
ню прав мігрантів через співпрацю з урядом
України, зокрема з Міністерством внутрішніх
справ і Державною прикордонною службою
(ДПСУ), організаціями громадянського сус�
пільства. 

Пріоритетною в рамках проекту GUMIRA є
програма зі сприяння упорядкованому, гід�
ному та добровільному поверненню мігран�
тів, які не мають правових підстав перебува�
ти на території України, знаходяться у скрут�
ному матеріальному становищі та яким було
відмовлено у наданні статусу біженця. З січ�
ня по липень 2009 року за допомогою цієї
програми до країн їхнього походження було
повернено 95 осіб.

Проект «Покращення інтегрованої системи
прикордонного менеджменту: продовження про'
екту Посилення системи управління людськи'
ми ресурсами Державної прикордонної служ'
би України (HUREMAS 2)» розпочато в березні
2008 року, а буде закінчено в лютому 2010�го.
Він фінансується Єврокомісією та підтримує зу�
силля ДПСУ в перетворенні її до 2015 року на
сучасну уніфіковану цивільну правоохоронну
структуру, яка відповідає Шенгенським стан�
дартам і займається прикордонним менеджмен�
том. МОМ, за підтримки Польської прикор�
донної служби та Угорської національної полі�
ції, має на меті сприяти реформуванню про�
цедур набору, кар’єрного розвитку, навчання,
вдосконаленню законодавства у сфері при�
кордонного менеджменту відповідно до кращо�
го досвіду ЄС та Шенгенської зони. Для цьо�
го здійснюються робочі та навчальні візити,
тренінги під керівництвом експертів як в Ук�
раїні, так і в країнах — членах ЄС. 

Представництво Європейської Комісії в Ук�
раїні та країни — члени ЄС активно підтриму�
ють діяльність Ініціативи Розмаїття, створеної

МОМ, Управлінням Верховного комісара з пи�
тань біженців ООН та «Міжнародною амніс�
тією». Вона покликана захищати людську гід�
ність та добробут мігрантів, біженців і нетра�
диційних меншин в Україні. Ініціатива Роз�
маїття об’єднує понад 50 міжнародних, неуря�
дових, державних та комерційних організацій,
а також представників дипломатичних місій для
спільного вирішення проблеми скоєних на ра�
совому підґрунті злочинів, заохочення міжкуль�
турного взаєморозуміння в Україні завдяки про�
веденню заходів з підвищення обізнаності гро�
мадськості та адвокасі�кампаній.

Здійснюваний за фінансової підтримки ЄК
проект «Протидія торгівлі людьми в Україні
та Молдові» (січень 2007 — грудень 2009) пок�
ращує потенціал урядів цих двох країн та гро�
мадянського суспільства щодо вирішення проб�
леми торгівлі людьми в рамках програми
AENEAS. Діяльність проекту здійснюється у
трьох взаємопов’язаних сферах: попереджен�
ня та запобігання, розслідування та переслі�
дування осіб, що займаються торгівлею людь�
ми, захист та реінтеграція потерпілих. На сьо�
годні завдяки підтримці Єврокомісії приблиз�
но 900 потерпілих від торгівлі людьми з Ук�
раїни та Молдови отримали необхідну підтрим�

ку, 67 особам допомогли повернутися поза
програмами повернення. Кілька сотень урядов�
ців, представників правоохоронних, державних
органів, неурядових структур отримали необ�
хідний досвід, знання та вміння завдяки про�
веденим в рамках проекту заходам. 

Нещодавно МОМ виступило партнером чер�
нівецького відділення громадянської молодіж�
ної організації «Сучасник» у новому проекті,
фінансованому в рамках Тематичної програми
ЄК «Інвестиції в людей». Його назва «Зміц'
нення національних механізмів і потенціалу у
сфері протидії торгівлі дітьми в Україні». Про�
ект реалізується з червня 2009�го по квітень
2011 року. Він спрямований на покращення ме�
ханізмів ідентифікації дітей, які потерпіли від
торгівлі людьми, завдяки зміцненню потенціа�
лу відповідних державних та неурядових ор�
ганізацій та сприяння їх співпраці, а також на
реабілітацію потерпілих дітей. 

Пілотний проект «Тимчасова та маятникова
трудова міграція між Португалією та Украї'
ною» (грудень 2008 — грудень 2009) підтри�
мує врегульовану трудову міграцію українських
громадян до Португалії. Проект фінансується
Єврокомісією та співфінансується урядом Пор�
тугальської Республіки та Світовим Банком. 

Вересень 2008 року, відкриття пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів у селі
Журавичі на Волині. Виступає Тимчасовий повірений у справах Представництва Єврокомісії 
в Україні Дірк Шюбель.
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ПЕРЕД ВIД’ЇЗДОМ НА НАВЧАННЯ СТИПЕНДIАТИ 
«ЕРАЗМУС МУНДУС» ПРОВЕЛИ ТРЕНIНГ У липні 
в Представництві Єврокомісії відбулася орієнтаційна зустріч, організована для майбутніх
студентів програми «Еразмус Мундус» зі Східної Європи. В одноденному тренінгу взяли участь
близько 20 осіб. Зустріч було організовано спільно Представництвом та регіональним відділенням
Асоціації студентів та випускників програми «Еразмус Мундус» у країнах СНД та Монголії.

ТЕЛЕПРОГРАМА «СПОЖИТИВ» НАВЧАЄ 
ПРАВИЛЬНО КУПУВАТИ Проект Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН в Україні «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» запустив нову
телепрограму «Спожитив». Вона виходить щонеділі о 9.40 на 5 каналі. 

Що нового трапилося на споживчому рин�
ку? Як правильно обрати якісні та безпечні
товари? Як захистити свої порушені права?
Які товари не відрізняються високою якістю
та становлять загрозу здоров’ю людини? Про
все це йдеться в чотирьох рубриках «Спожи�
тиву»: «Споживчі новини», «Вивчай та вит�
рачай», «Маю право» та «Споживча варта». 

Кожен з нас, незалежно від віку, статі чи
соціального статусу щодня опиняється перед

вибором товарів та послуг. Від вміння правиль�
но робити це залежить якість повсякденного
життя людини, здоров’я його та родини. Ак�
тивна позиція при здійсненні вибору збіль�
шує шанси на отримання якісних товарів та
послуг. «Спожитив» має на меті навчити ро�
бити вдалі покупки, позитивно вирішувати спо�
живчі проблеми та визначати якість товарів.

Проект «Спільнота споживачів та громад�
ські об’єднання» триває вже понад три роки.

Його загальною метою є збільшення впливу
громадянського суспільства на економічне жит�
тя країни згідно з європейськими стандарта�
ми. Зокрема, він покликаний сприяти розши�
ренню доступу громадян до інформації про
безпеку та результати незалежного тестуван�
ня товарів та послуг і про права споживачів
та механізми їх захисту, а також — широко�
му обговоренню проблем, що стоять перед
спільнотою споживачів в Україні. 

УСЬОГО В 2009–2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦI
В УНIВЕРСИТЕТАХ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ В РАМ�
КАХ ПРОГРАМИ НАВЧАТИМУТЬСЯ 28 СТУ�
ДЕНТIВ ТА 8 НАУКОВЦIВ З УКРАЇНИ. До ре�
зервного списку включено 55 студентів та 3
науковці. Вони мають шанси на отримання
стипендій у разі вибуття кандидатів з основ�
ного списку. 

Основною метою липневого тренінгу було
не тільки ознайомити студентів з особливос�

тями навчання на магістерських програмах,
але й підготувати їх до вирішення щоденних
практичних питань під час перебування у
країнах Євросоюзу. Також було проведено нав�
чання з комунікаційних навичок у міжкуль�
турному середовищі. 

Майбутнім студентам особливо сподобала�
ся спеціальна сесія за участю дипломатів з
тих країн ЄС, де вони навчатимуться у
2009–2010 роках. У ній, зокрема, взяли участь

представники посольств Німеччини, Франції, Ні�
дерландів, Польщі та Іспанії. Студенти отри�
мали змогу встановити прямий контакт з від�
повідними посольствами, а дипломати у свою
чергу поділилися своїм досвідом щодо візо�
вої підтримки стипендіатів програми. Також май�
бутні студенти мали можливість зустрітися з
випускниками програми «Еразмус Мундус» з
України й дізнатися про їхній досвід.

На зустрічі також обговорювалась мож�
ливість інтеграції нових студентів «Еразмус
Мундус» у спільноту випускників програми піс�
ля їх повернення в Україну. Ця мережа ви�
пускників програми надає можливість її учас�
никам зустрічатись, спілкуватись, обмінюва�
тись думками і, що є особливо важливим, роз�
повсюджувати інформацію про програму
«Еразмус Мундус» та ділитись своїм досві�
дом участі в ній. 

Усього на 2009–2010 навчальний рік сти�
пендії для навчання в університетах Європи
на одному зі 103 магістерських курсів прог�
рами «Еразмус Мундус» отримали 2316 сту�
дентів та науковців. Усі вони були відібрані
на конкурсних засадах. 

З моменту започаткування програми у 2004
році українським студентам та науковцям бу�
ло надано 130 та 27 стипендій відповідно. 
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ВIДБУЛИСЯ ЄВРОПЕЙСЬКI ДНI 
ДОБРОСУСIДСТВА У кінці серпня біля 835�го прикордонного знаку, 
що між с. Кречі (Волинська область) та с. Крилів (Люблінське воєводство Польщі), відбулися
шості Європейські дні добросусідства. Їх вперше провели на тій ділянці західного кордону
України, що пролягає вздовж ріки Буг.

СПЕЦIАЛЬНО ДЛЯ ЦIЄЇ ПОДIЇ ПОЛЬСЬКИМИ ВIЙ�
СЬКОВИМИ БУЛО СПОРУДЖЕНО МIСТ ЧЕРЕЗ
РIЧКУ, ЩО СЛУЖИВ ТИМЧАСОВИМ МIСЦЕМ
ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ ДЛЯ УЧАСНИКIВ ТА ГОС�
ТЕЙ СВЯТА. 

Європейськi дні добросусідства були над�
звичайно різноманітними. Вони включали Фо�
рум транскордонної співпраці, екуменічну мо�
литву, виступи польських та українських твор�
чих колективів, виставки та презентації орга�
нізацій, ярмарок ремесел, майстер�класи, фес�
тиваль спортивної культури та спорту, фут�
больний матч, лицарські турніри, транскордон�
ний ярмарок, інтеграційні заходи для дітей та
молоді. Європейська волонтерська служба в
Україні підготувала низку вікторин, під час яких
усі бажаючі могли перевірити свої знання про
Європейський Союз. Було створено Єврорес�
публіку, в рамках якої відбулася фотовистав�
ка «Європа — наш спільний дім», а також
боді�арт на європейську тематику. 

Під час Форуму транскордонної співпраці
його учасники — а це близько 200 пред�
ставників громадських організацій, бізнесу, ор�
ганів місцевого самоврядування, державної
влади, міжнародних інституцій — обговорю�
вали актуальний стан, труднощі та перспек�
тиви розвитку транскордонної співпраці, ді�
лилися досвідом проведення успішних про�
ектів. Особливу увагу було приділено реалі�
зації в Україні ініціативи ЄС «Східне пар�
тнерство». Учасники наголошували також на
важливості створення нових пунктів перети�
ну українсько�польського кордону та спрощен�
ня візового режиму для українців. 

У форумі взяли участь виконувач обов’яз�
ків Голови Представництва Європейської Ко�
місії в Україні Дірк Шюбель, заступник пос�
ла Швеції в Україні Христіан Камілл, посли
Сейму Польщі та представники Європейсько�
го Парламенту, делегації з Люблінського во�
єводства, Волинської та Львівської областей.
За результатами форуму було підписано Кри�
лівську декларацію про добросусідство, яка
містить заклик до «об’єднання зусиль з ме�
тою розвитку українсько�польської співпраці,
задля побудови відкритого громадянського
суспільства по обидві сторони кордону». 

— Європейські дні добросусідства є чу�
довим прикладом ініціативи знизу, яка залу�
чає людей з обох сторін кордону до діалогу

щодо наших спільних цінностей, — заявив у
своїй промові Дірк Шюбель. — Я бачу ці дні
і як продовження нашої спільної традиції свят�
кувати з 2003 року День Європи в Україні, і
як перший практичний крок до імплемента�
ції ініціативи «Східне партнерство». Вітаю ор�
ганізаторів цього успішного заходу, який,
сподіваюся, матиме велику віддачу.

Екуменічна молитва відбулася за участю
ієрархів та духовенства різних конфесій: гре�
ко�католиків, римо�католиків та православ�
них. Ідеєю її було поєднання, очищення пам’яті
від болючого минулого, задля розвитку вза�
ємного розуміння, добросусідства, єдності, зго�
ди та добробуту. На острові Крилів було вста�
новлено обеліск із посланням Папи Івана Пав�
ла ІІ «Необхідно подолати бар’єри та недові�
ру, щоб спільно будувати гармонійне та мир�
не майбутнє». Це місце знаходиться на пів�
дороги між Павлівкою (колись Порицьком) в
Україні та Сагринем у Польщі, де понад пів�
сторіччя тому спочили загиблі у протистоян�
ні поляки та українці. На закінчення молитви
відбулася урочиста церемонія вручення ста�
туетки Капітули польсько�українського поєд�
нання, що являє собою дві квітки маку та во�
лошки, для двох істориків молодого поколін�
ня: Гжегожа Мотики та Ігоря Іллюшина.

Кульмінацією Європейських днів добросу�
сідства став концерт «Кордон 835». На сце�
ні, що знаходилася безпосередньо біля дер�
жавної межі, виступили гурти «Друга Ріка»,
«Оратанія», «Аут Край», «Збіг обставин»,
«Ікебана», «Good Life». Під час концерту в рам�
ках ленд�арту (мистецтва на землі) було за�
палено інсталяцію на річці Буг. Завершив дійс�
тво святковий салют. 

Листи привітання учасникам події надіс�
лали президенти Польщі та України. Лех Ка�
чинський побажав, щоби «кордон між наши�
ми народами ніколи нас вже не ділив, але
все сильніше об’єднував». Віктор Ющенко вис�
ловив переконання, що Європейські дні доб�
росусідства є «можливістю до кращого вза�
ємопізнання, зміцнення партнерських кон�
тактів між Україною та Польщею». 

Організаторами заходу були МГО «Акаде�
мія української молоді» (Львів) спільно з
Фундацією духовної культури пограниччя
(Люблін) й у співпраці з багатьма громад�
ськими організаціями та державними струк�
турами. Фінансову підтримку Європейським
дням добросусідства надають Європейська
програма Міжнародного фонду «Відроджен�
ня» та представництво Фонду Конрада Аде�
науера в Україні. 
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«НАШ ЗОВНIШНIЙ ВПЛИВ БУДУВАТИМЕТЬСЯ
НА НАШIЙ ВНУТРIШНIЙ СИЛІ» У вересні Комісар ЄС 
з питань розширення Оллі Рен мав промову в Університеті Копенгагена. Вона була присвячена
нинішній і майбутній ролі Євросоюзу у світі. Пропонуємо цей виступ у скороченому вигляді.

Європейський Союз був створений для
того, щоб возз’єднати Європейський кон�
тинент пiсля Другої свiтової вiйни, забез�
печити через iнтеграцiю мир i захистити спо�
сiб життя, базований на наших спiльних
цiнностях.

Після падіння залізної завіси ЄС став ні�
би магнітом для країн центральної та східної
Європи, які захотіли до нього приєднатися.
Те ж саме стосується нині Туреччини та За�
хідних Балкан. Багато наших східних сусідів
так само мають амбіції приєднатися колись
до Союзу. Те ж робить Ісландія, яка має гли�
боке європейське коріння. Цим літом вона
подала заявку на вступ до ЄС. 

Однак подорож до Євросоюзу є дуже ви�
могливою. Швидкість переговорів про при�
єднання до ЄС залежить від швидкості й ін�
тенсивності реформ, які поглиблюють фун�
даментальні свободи та верховенство права
у країнах�кандидатах.

Розширення ЄС дає суттєві переваги. Во�
но допомогло мирним демократичним змі�
нам і поширило сферу свободи та добробу�
ту на майже 500 мільйонів людей. Привело
нові країни�члени до стандартів ЄС щодо за�
хисту довкілля, безпеки харчів та ядерної
безпеки, принесло вигоди кожному. Розши�
рення також підвищує нашу вагу в світі. ЄС
сьогодні є найбільшою економікою в світі, гло�
бальним важковаговиком у торгівлі. Ми на
передньому фронті боротьби зі змінами клі�
мату. І нині маємо суттєво підвищити нашу
здатність діяти в кризових умовах.

Як посилити цю здатність? Я бачу три
широких можливості.

Перше — спільна зовнішня та безпекова
політика ЄС повинна будуватися на наших

нинішніх перевагах: єдиному ринку та спіль�
ному законодавстві, європейському способі
життя та нашій силі привабливості. Тран�
сформаційний потенціал ЄС є тим, що рухає
реформи у наших південних та східних сусі�
дів. А потужність ЄС як глобального актора
багато в чому залежить від нашої здатності
збудувати своє сусідство. 

Також у майбутньому наш зовнішній вплив
буде будуватися на нашій внутрішній силі.
За приклад можна взяти зовнішній вимір енер�
гетичної політики, яка є ключем для євро�
пейської безпеки. Енергія може стати такою
ж важливою, яким свого часу був спільний
ринок для майбутнього європейської інтег�
рації — але тільки якщо ми зможемо мобі�
лізувати колективну волю для спільної полі�
тики. Країни — члени ЄС не надто різнять�
ся своїми цілями — забезпечення поставок,
зменшення викидів вуглецю, розвиток по�
новлювальної енергетики. Але вони досі від�
різняються в засобах. Фундаментом ефектив�
ної політики з енергетичної безпеки є завер�
шення формування спільного ринку газу та
електрики.

Другий висновок — щоб посилити здат�
ність ЄС діяти на зовнішній арені, ми повин�
ні реалізувати Лісабонську угоду. Сподіваю�
ся, вона буде незабаром ратифікована. Уго�
да інтегрує всі зовнішньополітичні інстру�
менти ЄС під керівництво Високого пред�
ставника, який буде водночас Віце�прези�
дентом Комісії. Це головна інновація, яка
несе широкий потенціал. Те ж саме стосу�
ється Європейської служби із зовнішньої ді�
яльності, яка буде куруватися новим Висо�
ким представником. Вона вперше об’єднає
штат і ресурси від Комісії, Ради ЄС та кра�
їн�членів, уключаючи всі наші представниц�
тва за кордоном.

Майбутній постійний Президент Європей�
ської Ради, Президент Єврокомісії й Високий
представник — Віце�Президент Єврокомісії по�
винні будуть тісно працювати. Будуть винай�
дені механізми такої співпраці.

Лісабонська угода також ліквідує певні
бар’єри, які існують сьогодні між зовніш�
ньою політикою та юстицією і внутрішніми
справами, між компетенцією ЄС та країн�чле�
нів. Ми потребуємо цієї ширшої мережі, щоб
боротися з тероризмом, торгівлею людьми,
нелегальною іміграцією та низкою інших вик�
ликів, які лежать у внутрішній площині, але

можуть бути також подолані шляхом міжна�
родного співробітництва.

Моя третя думка — звісно, глобальна
роль Євросоюзу також означає глобальну
відповідальність. Ми повинні продовжувати
робити свою частку роботи в Афганістані, на
Близькому Сході, щодо таких країн як Іран
та Судан.

ЄС залишається найбільшим донором у
світі з гуманітарної допомоги та розвитку.
Для збудованої на спільних цінностях Євро�
пи моральним викликом є бідність. Подо�
лання її мусить залишатися одним із клю�
чових пріоритетів. 

Європейці також є традиційними чемпіо�
нами в багатосторонніх відносинах, працюю�
чи разом із ООН та міжнародними фінансо�
вими інституціями. Економічна криза та змі�
ни клімату змусили до перегляду глобально�
го управління. ЄС відіграє в цьому централь�
ну роль. Наш власний досвід в побудові тіс�
нішого економічного союзу та трансформації
європейського континенту є великою цін�
ністю для світу.

З президентом Обамою ми маємо новий
початок відносин ЄС–США в боротьбі з гло�
бальними викликами. Ми потребуємо такого
ж нового початку з Росією. Ми не повинні
торгувати правами людини задля енергії. Нам
потрібне і те, й інше. Тому ми повинні вип�
рацювати нову й зобов’язуючу угоду з Ро�
сією. Вона має поглибити наше співробіт�
ництво в торгівлі та економіці — водночас
ЄС повинен продовжувати повторювати, що
живе громадянське суспільство та громадян�
ські свободи є базою для будь�якої європей�
ської демократії. Нова угода має стосуватися
і питання прав людини.

Нам не потрібно нових політичних стін у
Європі навзамін тої, що впала 20 років тому.
Тому таким важливим є «Східне партнерство»
у принесенні тих країн ближче до ЄС і запе�
реченні будь�яких сфер інтересів. Але ми хо�
чемо і ми повинні зробити Росію ближчим
партнером у багатьох сферах, де справді ма�
ємо спільні інтереси.

Отже, наступними роками ми маємо зро�
бити все можливе, ґрунтуючись на нашому
розмірі й моці як Союзу. Нам потрібна по�
літична воля всіх країн�членів і спільне ба�
чення того, як забезпечувати стабільність
та добробут у наших південних та східних
сусідів. 
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ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРРОЗУ ОКРЕСЛИВ ЗАВДАННЯ 
НОВОЇ ЄВРОКОМІСІЇ Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу
представив Європейському Парламенту пропозиції щодо політичного мандату наступного
складу ЄК. Документ містить ідеї та цілі, які, на думку Баррозу, повинні визначати
співробітництво між нею та Європарламентом протягом наступних 5 років.

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ОЧОЛИВ ЄРЖИ БУЗЕК
Польського депутата Єржи Бузека обрано в
липні новим Президентом Європейського Пар�
ламенту. За нього проголосували 555 депу�
татів з 736�ти. «Це величезний виклик і ве�
лика честь водночас», — так прокоментував
своє обрання сам Єржи Бузек.

Він колишній професор технічних наук, По�
чесний доктор університетів Дортмунда, Сеулу
та Іспарта, Силезького технологічного універ�
ситету та Технологічного університету Ополє.

Входить до групи Європейської народної пар�
тії, найчисельнішої в Європарламенті. Народив�
ся 3 липня 1940 року у містечку Сміловіце.
Політичну кар’єру почав як активіст проф�
спілкового руху «Солідарність». За освітою
науковець. У 1997–2001 роках був прем’єр�

міністром Польщі. Єржи Бузек брав участь у
переговорах про вступ Польщі до Євросоюзу.

У 2004 році був уперше обраний членом Єв�
ропарламенту. Працював у Комітеті з питань
промисловості, досліджень та енергетики. Був
членом делегації Європарламенту у зв’язках
з Україною. 

Єржи Бузек став першим представником так
званих нових країн — членів ЄС, що очолив
Європарламент. Його Президентом він про�
буде два з половиною роки, після чого, згід�
но з домовленостями, на це місце оберуть
депутата з групи соціалістів.

Чергові вибори до Європейського Парламен�
ту відбулися на початку червня цього року. 

«Європа постає перед суровими виклика�
ми в сьогоднішньому взаємозалежному сві�
ті, — йдеться в посланні. — Або ми працює�
мо разом для подолання цих викликів, або роз�
писуємося у безсиллі». Зокрема, Жозе Ману�
ел Баррозу вважає за потрібне переглянути
нинішню Лісабонську стратегію задля присто�
сування її до періоду після 2020 року. «Це
вимагатиме і термінових, і довгострокових
дій: успішного виходу з кризи; лідерства у
питанні боротьби зі змінами клімату; нових дже�
рел для сталого розвитку та соціальної згур�
тованості; просування «Європи для людей»; від�
криття нової ери для глобальної Європи».

Нижче подаємо головні тези пропозицій
Жозе Мануела Баррозу.

Вихід з кризи
«Пріоритетом зараз є продовження підтрим�

ки сталого попиту й стримування безробіття.
Це означає, що імплементація Європейського
плану з економічного відновлення має відбува�
тися ретельно, з дотриманням наших правил
щодо державної допомоги, щоб зусилля уря�
дів з оживлення економіки не позначалися не�
гативно на інших країнах�членах. Зараз ще ра�
но говорити про припинення цих стимулів та
заходів допомоги економіці та фінансовому
сектору. Проте стратегія майбутнього відходу від

цього вже має готуватися… Європа повинна
вийти з нинішньої кризи з етичною, міцною та
відповідальною фінансовою системою».

Боротьба зі змінами клімату
«Економічна й фінансова криза та науко�

ві підтвердження кліматичних змін спонука�
ють до більших інвестицій в дружній до дов�
кілля розвиток. Але при цьому йдеться не
лише про здійснення правильних кроків зад�
ля майбутнього планети — Європа отриму�
ватиме надзвичайну власну вигоду від інвес�
тування в нові низьковуглецеві технології у
сенсі зайнятості та економічного зростання.
Боротьба зі змінами клімату та рух у нап�
рямку низьковуглецевої економіки несуть ве�
личезні можливості для бізнесу та людей і
зміцнять нашу енергетичну безпеку».

Нові джерела зростання та соціальна 
згуртованість
«Щоб забезпечити використання потен�

ціалу ЄС і збереження його як привабливого
для промисловості простору в 2020 році,
потрібен новий підхід щодо промислової по�
літики: підтримка індустрії, наголос на ста�
лості, інноваціях та кваліфікації людей. Слід
продовжувати політику, спрямовану на усу�
нення непотрібних адміністративних перепон.
Наступна Комісія повинна вивести на новий

рівень дослідження в ЄС і зробити це одним
із моторів нашого сталого розвитку».

Зайнятість і Європа для людей
«Ми не дозволимо, щоб базові соціальні пра�

ва, такі як право об’єднань чи право на страйк,
піддавалися сумніву. Вони є фундаментом єв�
ропейської моделі суспільства. І навіть якщо
глобалізація тиснутиме на нашу конкурентоздат�
ність, нашою відповіддю ніколи не має стати
пониження цих стандартів. Швидше ми повин�
ні подавати приклад для наших партнерів, щоб
вони запроваджували такі стандарти, в інтере�
сах їхнього власного добробуту. Ми повинні
продовжувати добиватися, щоб люди мали прис�
тойну роботу та інші високі соціальні стандар�
ти в усіх частинах світу.

Нова ера глобальної Європи
«Якщо Лісабонську угоду буде ратифіко�

вано, це дасть нам інструменти для відстою�
вання європейських інтересів по всьому світі.
Я зобов’язуюся забезпечити, що Комісія як
рушійна сила багатьох зовнішньополітичних
ініціатив, сповна використовуватиме момент
для надання Європі тієї ваги, якої вона зас�
луговує на глобальній сцені. Ми повинні ди�
витися на зовнішні зносини не як на окрему
«скриню», а як на один з інструментів досяг�
нення нами наших внутрішніх цілей». 

Президент Парламенту Єржи Бузек
(праворуч) і Президент Єврокомісії Жозе
Мануел Баррозу.
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ЄВРОКОМIСIЯ ПРОПОНУЄ БЕЗВIЗОВИЙ РЕЖИМ
ДЛЯ МАКЕДОНIЇ, СЕРБIЇ ТА ЧОРНОГОРIЇ
Європейська Комісія запропонувала скасувати з 1 січня 2010 року візовий режим 
відвідання Шенгенського простору для громадян трьох західнобалканських країн: 
Колишньої Югославської Республіки Македонії, Чорногорії та Сербії. 

ІСЛАНДІЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ВСТУП ДО ЄВРОСОЮЗУ
У липні заявку на вступ до Європейського
Союзу подала Ісландія. Цьому передувало від�
повідне рішення ісландського парламенту —
Альтингу. 

Причиною прагнення приєднатися до ЄС ста�
ла фінансово�економічна криза, від якої кра�
їна надзвичайно постраждала. Керівництво дер�
жави вирішило, що убезпеченням від таких ка�
таклізмів у подальшому є саме вступ до ЄС.

— Рішення ісландського парламенту — це
ознака життєздатності європейського проек�
ту і надій, які покладаються на Європу, —

прокоментував рішення Рейк’явіка Прези�
дент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

Уже нині Ісландія цілком відповідає політич�
ним критеріям членства в Євросоюзі. Як член
Європейського економічного простору вона
також імплементувала дві третини його еко�
номічного законодавства. Однак очікується,
що під час переговорів про вступ до ЄС ду�
же непростим буде питання рибальства —
однієї з головних галузей економіки країни.

За припущеннями голови Комітету у закор�
донних справах Альтингу Арні Тора Сігурд�

ссона, перемовини щодо приєднання Ісландії
до ЄС розпочнуться в лютому наступного
року. Після їх завершення, у кінці 2011�го
або на початку 2012 року може пройти ре�
ферендум про приєднання країни до Союзу.

Після розгляду Радою ЄС заявки Ісландії на
членство в ЄС її передадуть на розгляд до
Європейської Комісії. Це є стандартною про�
цедурою. Брюссель має дати офіційну від�
повідь, чи готова країна до переговорів про
вступ і в разі позитивної оцінки рекоменду�
вати такі. Втім, у даному випадку це буде
швидше формальністю. 

Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС піс�
ля консультацій з Європейським Парламентом.

— Це історичний крок у наших відноси�
нах з західнобалканськими країнами, — зая�
вив Віце�президент Єврокомісії Жак Барро,
який відповідає за питання юстиції, свободи
й безпеки. — Я знаю, як багато безвізові
поїздки значать для громадян тих країн. Сьо�
годнішні пропозиції Єврокомісії є результа�
том наполегливої роботи керівництва і гро�
мадян цих держав для виконання необхідних
умов. Вітаю їх з цими досягненнями.

Процес лібералізації безвізового режиму
із західнобалканськими країнами було роз�
почато торік. Поки що Брюссель не пропо�

нує скасувати візовий режим для Албанії та
Боснії і Герцеговини.

— Ми переконані, що ці дві країни також
незабаром приєднаються до решти, — зая�
вив Комісар ЄС з питань розширення Оллі
Рен. — Дорожня карта й досі чинна і є аб�
солютно реальною для виконання, якщо ке�
рівництво Албанії та Боснії і Герцеговини док�
ладе зусиль й матиме достатньо волі закін�
чити роботу. Якщо всі умови будуть викона�
ні, Комісія зможе виступити з пропозиціями
щодо безвізового режиму для громадян цих
держав у середині 2010 року.

Надання безвізового режиму є наріжним
каменем інтеграційної політики ЄС для Захід�

них Балкан. Це покращує можливості для біз�
несу й дає змогу мешканцям регіону краще
пізнати Євросоюз. Однак Брюссель завжди на�
голошує на тому, що скасування віз можливе
лише за виконання належних вимог безпеки.
Тому Комісія торік розпочала відповідний діа�
лог із західнобалканськими країнами, метою
якого і є досягнення ними потрібних стандар�
тів. Умови для всіх були однаковими. Для кож�
ної країни було розроблено Дорожню карту,
пункти якої стосувалися покращення безпеки
паспортів, зміцнення контролю на кордонах, по�
силення інституційних можливостей боротьби
з організованою злочинністю та корупцією. Ін�
ші вимоги стосувалися зовнішньої політики та
дотримання фундаментальних прав людини.

Комісія ретельно стежила за діями захід�
нобалканських країн. Колишня Югославська
Республіка Македонія виконала всі необхідні
умови. Сербія та Чорногорія повинні дещо
доробити до розгляду питання Радою ЄС.
Албанія та Боснія і Герцеговина мають пок�
ращити інституційні рамки щодо боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, усу�
нути недоліки процедури видачі паспортів, пок�
ращити управління кордонами та міграцією.

Резиденти Косово поки що не є учасни�
ками діалогу з лібералізації візового режи�
му. Комісія продовжує тісно співпрацювати з
сербським і косовським керівництвом й дос�
ліджувати можливості щодо порушення цьо�
го питання в майбутньому. 

У липні ЄС відвідав прем’єр'міністр Чорногорії Міло Джуканович (на фото зліва). 
Мова йшла і про візові питання.
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ПIДПИСАНО УГОДУ З БУДIВНИЦТВА «НАБУККО»
У липні сталася довгоочікувана для Євросоюзу подія: було підписано міжнародну угоду 
про будівництво газопроводу «Набукко». Ним до ЄС доставлятимуть близькосхідний газ, 
і це значно підвищить енергетичну безпеку Союзу.

З 1 вересня в Європейському Союзі розпо�
чато імплементацію законодавства, яке має
на меті змінити традиційні лампи розжарю�
вання новими енергоефективними. Віднині
заборонено продаж 100�ватних ламп. До
кінця 2012 року подібна продукція взагалі
зникне з полиць європейських магазинів.

За підрахунками Єврокомісії, ці заходи доз�
волять заощадити до 2020 року близько 80
тетрават енергії. Для прикладу: це річне
споживання Бельгії, або ж 23 мільйонів єв�
ропейських домогосподарств. Стільки енер�
гії на рік виробляють двадцять 500�мега�
ватних електростанцій. Крім цього, перехід
на енергоощадні лампи призведе до змен�
шення викидів CO2 приблизно на 32 млн тонн
щорічно. Очікується, що кожного року буде
зекономлено й реінвестовано в європейську

економіку 11 млрд євро. А кожна європей�
ська родина заощаджуватиме на електриці
аж до 166 євро. 

Домогосподарства матимуть вибір між дов�
говічними компактними флуоресцентними
лампами, які нині споживають до 75% енер�
гії менше за лампи розжарювання, та енер�
гоефективними лампами розжарювання га�
логенного типу: цілком еквівалентними тра�
диційним, проте вони «з’їдають» на 25–50
відсотків енергії менше.

Стратегія з енергозбереження була розроб�
лена в ЄC відповідно до рішення Європейської
Ради, ухваленого у березні 2007 року. Вона
є промовистим свідченням виконання Євро�
союзом своїх зобов’язань щодо досягнення
цілей енергоефективності та захисту клімату.

Законодавчі зусилля Євросоюзу щодо енер�
гозбереження ґрунтуються на двох голов�
них ідеях. Перше — це бажання вплинути
на вибір споживача. З цією метою енер�
госпоживаючі пристрої в ЄС підлягають мар�
куванню, яке засвідчує їхню енергоефек�
тивність. Отже, небайдужа до енергозбере�
ження людина може легко вибрати найеко�
номнішу техніку. При цьому треба мати на
увазі, що відповідна просвітницька та агі�
таційна робота щодо бережливого став�
лення до енергії ведеться в Союзі дуже
активно. Друге — вимоги з енергоефек�
тивності пристроїв до виробників, втілюва�
ти які вони повинні ще під час проекту�
вання своєї продукції. Адже підраховано, що
на 80 відсотків майбутній вплив електропри�
ладу на довкілля визначається на цьому ран�
ньому етапі.

ГАЗОПРОВIД ПРОТЯГНЕТЬСЯ ВIД ТУРЕЧЧИНИ
ДО АВСТРIЇ. СТОРОНАМИ УГОДИ, КРIМ ЦИХ КРА�
ЇН, Є БОЛГАРIЯ, РУМУНIЯ ТА УГОРЩИНА, ТЕ�
РИТОРIЯМИ ЯКИХ ПРОЙДЕ ТРУБА. Пiдписанню
угоди передували шість місяців інтенсивних
переговорів, а до того — роки технічної робо�
ти. Активну участь у цьому брала Європейська
Комісія: вона усіма доступними їй способами
полегшувала переговорний процес, допомага�
ючи винайти рішення проблем, які виникали.

— Проект «Набукко» має надзвичайно ве�
лику вагу для енергетичної безпеки Європи і
для її політики диверсифікації джерел енерго�
постачання і транзитних шляхів, — заявив
Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

— Підписання угоди засвідчило, що ми спов�
нені рішучості побудувати цей газопровід яко�
мога швидше. Я пишаюся роллю, яку відігра�
ла Європейська Комісія, й надзвичайно задо�
волений, що Туреччина і країни — члени ЄС
досягли згоди, базованій на принципах взаєм�
ної солідарності, рівності та взаємозалежності.

Потенційно «Набукко» зможе покривати
5–10% усіх потреб ЄС у газі. Ніби не так
уже й багато, проте він є надзвичайно важ�
ливим для тих країн, які на сто відсотків за�
лежать від зовнішніх джерел газопостачання,
наприклад для Болгарії. 

Наступною стадією спорудження «Набук�
ко» є укладення контрактів на будівництво —

це розпочнеться до кінця нинішнього року.
Щодо наповнення майбутнього газопроводу,
то велику зацікавленість уже висловили ком�
панії з Азербайджану й Іраку. Також очіку�
ється, що газ надходитиме з каспійського й
центральноазійського регіонів — саме там
зосереджено найбільші запаси блакитного
палива на планеті.

Євросоюз і Туреччина незабаром розпоч�
нуть спільну роботу зі створення Корпорації
з розвитку Каспійського регіону, щоб надати
гарантії Туркменистану та іншим потенційним
постачальникам відносно того, що європей�
ські та турецькі компанії будуть здатні купу�
вати газ і вчасно за нього розплачуватися. 

На фото (зліва'направо): Президент ЄК Жозе Мануел Баррозу, прем’єр'міністри Угорщини Гордон Байнаї, Австрії Вернер Фейманн, Туреччини
Ресіп Ердоган, Болгарії Сергій Станічев та Румунії Еміл Бок.

РОЗПОЧАТО ВИЛУЧЕННЯ З РИНКУ ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ
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ЄВРОКОМIСIЯ ПРИВIТАЛА НОВI ПЛАНИ 
З ПРОГНОЗУВАННЯ КЛIМАТУ Європейська Комісія висловила
підтримку новій глобальній рамковій угоді щодо кліматичних послуг, яку обговорювали 
на початку вересня на третій Всесвітній конференції з питань клімату ООН у Женеві.

ЄВРОСОЮЗ ЗМЕНШИВ ВИКИДИ В АТМОСФЕРУ
Згідно з оприлюдненими попередніми даними за 2008 рік, кількість викидів парникових газів
в Євросоюзі знову зменшилась. Така тенденція триває вже четвертий рік поспіль.
ЗГIДНО З ОЦIНКАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АГЕНТ�
СТВА З ДОВКIЛЛЯ, ВИКИДИ ДЕРЖАВ — ЧЛЕ�
НIВ ЄС–15 ЗМЕНШИЛИСЬ НА 1,3% У 2008
РОЦI ПОРIВНЯНО З ПОКАЗНИКАМИ 2007
РОКУ. Тепер вони на 6,2% менше, нiж рi�
вень базового року — 1990�го. 

Це є ще одним кроком з боку ЄС–15 у
досягненні мети Кіотського протоколу щодо
скорочення викидів за період 2008–2012 ро�
ків на 8% порівняно з базовим роком. Вики�
ди ЄС–27, за оцінками експертів, скоротили�

ся на 1,5% у 2008 році й становлять на
13,6% менше від показника 1990 року. 

— Ці попередні цифри є подальшим під�
твердженням того, що Євросоюз успішно ру�
хається до виконання зобов’язань у рамках
Кіотського протоколу — навіть якщо мусимо
визнати, що частково зменшення викидів пар�
никових газів у атмосферу сталося через еко�
номічний спад, — заявив Комісар ЄС з пи�
тань довкілля Ставрос Дімас. — Потрібно,
щоб ця тенденція й надалі зміцнювалася. Єв�

росоюз уже показав, що може успішно змен�
шувати викиди парникових газів у довкілля і
під час економічного зростання. Належна імп�
лементація кліматично�енергетичного законо�
давчого пакету ЄС повинна дати цій тенденції
новий імпульс. Це вчасний сигнал решті світу
з огляду на майбутню міжнародну конферен�
цію з укладення угоди з кліматичних змін,
яка відбудеться у грудні в Копенгагені. 

Цю програму запропонувала Всесвiтня ме�
теорологiчна органiзацiя. Мета її полягає в
отриманні науково достовірних даних та сис�
тем прогнозування у сфері клімату. Вона до�
поможе вивести надання та використання
наукової інформації та прогнозування на но�
вий міжнародний рівень.

— Зміни клімату є спільним викликом,
який повинен бути подоланий на глобально�
му рівні, — заявив Комісар ЄС з питань на�
уки і досліджень Янеш Поточнік. — Найпер�
шим завданням є досягнення міжнародної уго�
ди зі зменшення викидів в атмосферу. Це
буде зроблено, грунтуючись на найкращих з
можливих наукових даних. Наявність гло�
бально визнаної кліматичної інформації, інс�
трументів, методів та моделей для цього є

надзвичайно важливим, особливо для країн
що розвиваються. Адже вони, ймовірно, най�
більше страждають від негативного впливу
кліматичних змін.

З 2004 року Європейська Комісія надала
понад 540 млн євро на фінансування понад
130 проектів у сфері захисту клімату в рамках
Сьомої рамкової програми фінансування нау�
ково�дослідних робіт. Ця програма триватиме
до 2013 року й надалі сприятиме спрощенню
та вдосконаленню міжнародної кліматології за
участі представників усіх континентів. Загалом
на період із 2007 до 2013 року на досліджен�
ня довкілля виділено близько 1,9 млрд євро.
Крім цього, вони також фінансуються за раху�
нок інших галузей Сьомої рамкової програми —
таких як транспорт та енергетика.

На Всесвітній конференції з питань кліма�
ту також обговорювалися ключові наукові пи�
тання та проблеми у вразливих регіонах сві�
ту. Наприклад, було розглянуто дослідження
про танення гімалайських льодовиків та його
вплив на водні ресурси Північної Індії. В Азії
та Африці також упроваджуються проекти з
вивчення довкілля, що сприяють розвитку гло�
бальних систем спостереження та зміцненню
потенціалу країн, які розвиваються.

Іншими темами конференції були вплив
змін клімату на водні ресурси як загроза
безпеці Південної Європи та сусідніх країн, вуг�
лецевий цикл і зміни землекористування в Аф�
риці, прогнози кліматичних змін на цьому кон�
тиненті на південь від Сахари та оптимізація
оцінювання наслідків змін клімату. 

Поблизу Потсдаму в Німеччині 
з квітня 2008 року триває фінансований
Євросоюзом пілотний проект із
геологічного захоронення двоокису
вуглецю під назвою СО2SINK. 
Метою його є перевірити, чи закачування
газу для зберігання в підземні
резервуари є безпечним й чи 
не завдає це шкоди природі. Станом 
на початок вересня 2009'го в рамках
проекту майже 21 тис. тонн СО2

було закачано під землю. 
На фото: загальний надземний вигляд
потужностей проекту СО2SINK.
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П’ЯТЬ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ВХОДЯТЬ 
ДО ДЕСЯТКИ НАЙКОНКУРЕНТНІШИХ У СВІТІ 
П’ять держав — членів ЄС перебувають у провідній десятці рейтингу конкурентоспроможності
2009–2010. Його розраховує Всесвітній економічний форум. Рейтинг було оприлюднено у вересні
в Глобальному звіті конкурентоспроможності за 2009–2010 роки.

НАЙБІЛЬШЕ ПІДРОБЛЯЮТЬ 20�ЄВРОВІ БАНКНОТИ
За перші шість місяців 2009 року з обігу було вилучено 413 тисяч підробних банкнот євро.
Це на 17% більше, ніж за попереднє півріччя. Такі дані оприлюднив Європейський
центральний банк.

У наведеній нижче таблиці показані тенденції щодо вилучення фальшивих євро за останні п’ять років (дані наведено по півріччях).

Понад 98% відсотків вилучених з обігу фальшивих банкнот були знайдені в країнах зони євро, лише 1% в інших країнах ЄС і менше ніж
0,5% — в решті країн світу. 

Загалом, кількість фальшивок є незначною порівняно з загальною масою євробанкнот, що перебувають в обігу — в першій половині цьо�
го року їх було 12,5 трильйона. Однак Євросистема — ЄЦБ та 16 національних центробанків — радять громадськості бути пильними щодо
євробанкнот. Справжні можна легко розрізнити через простий тест «Відчуй�подивись�нахили», описаний на головній сторінці сайту Європей�
ського центрального банку www.euro.ecb.eu, а також на веб�сайтах національних банків євросистеми. 

Як свідчить друга таблиця, найпопулярнішою серед фальшивомонетників євробанкнотою в першій половині 2009 року була банкнота но�
міналом 20 євро.

МЕТОЮ ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Є ВИЗНАЧИ�
ТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН —
ВСЬОГО ЇХ У РЕЙТИНГУ 137. Глобальний кон�
курентний індекс підраховується шляхом
оцінки стану речей у 12 сферах, кожна з
яких є значним чинником конкурентоспро�
можності. Це — інституції, інфраструктура,
макроекономічна стабільність, здоров’я та
початкова освіта, вища освіта й тренінги,
ефективність ринку товарів, ефективність
ринку праці, фінансового ринку, техноло�
гічна готовність, розмір ринку, бізнесове
середовище, інновації.

Торік Україна посідала в рейтингу 72 міс�
це, тобто вона опустилася на десять сходи�
нок. На думку авторів звіту, країна в корот�
костроковій перспективі зіткнеться з серйоз�
ними проблемами з огляду на різке падіння
попиту на експортну продукцію, девальвацію
національної валюти й руйнування фінансо�
вої системи. Економіка країни потребує інс�

титуціональної реформи, зміцнення фінансо�
вих ринків та підвищення ефективності то�
варних ринків. 

Місце Країна Індекс 
конкурентоспроможності Місце Країна Індекс 

конкурентоспроможності
1 Швейцарія 5,60 37 Іспанія 4,59
2 США 5,55 38 Кіпр 4,57
3 Сінгапур 5,55 39 Естонія 4,56
4 Швеція 5,51 41 Словенія 4,55
5 Данія 5,46 47 Португалія 4,4
6 Фінляндія 5,43 50 Польща 4,33
7 Німеччина 5,37 51 Словаччина 4,31
8 Японія 5,37 52 Італія 4,31
9 Канада 5,33 56 Мальта 4,3
10 Нідерланди 5,32 57 Литва 4,3
17 Велика Британія 5,19 62 Угорщина 4,22
20 Франція 5,13 68 Румунія 4,11
21 Австрія 5,13 72 Латвія 4,06
22 Бельгія 5,09 75 Греція 4,04
25 Люксембург 4,96 80 Болгарія 4,02
29 Ірландія 4,84 86 Україна 3,95
35 Чехія 4,67

Номінал 5  10 20  50  100 200 500

Відсоток вилучених фальшивих
банкнот за номіналом 0.5% 1% 48.5% 34% 13.5% 2% 0.5%

Період 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1

Кількість підробок
(тис.)

307,000 287,000 293,000 286,000 300,000 265,000 265,000 296,000 312,000 354,000 413,000

Нижче подаємо першу десятку рейтингу
конкурентоспроможності та позиції решти кра�
їн Євросоюзу. 
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«молодіжний» загальний 

«МОЛОДIЖНЕ» БЕЗРОБIТТЯ ЗРОСТАЄ 
ШВИДШЕ, НIЖ ЗАГАЛЬНЕ Станом на кiнець першого кварталу
цього року рiвень безробiття серед молодi 15–24 рокiв становив у Євросоюзi 18%. 
Це означає, що 5 млн молодих людей не мали роботи.

Між кінцем четвертого кварталу 2008 ро�
ку і першого 2009�го (січень–березень) «мо�
лодіжне» безробіття в ЄС зросло на 3,7%,
тоді як загальне всього на 1,5%. Ця тенден�
ція стосується всіх країн�членів за винятком
Болгарії, де рівень безробіття серед молоді

знизився з 13,9% до 13,5%. А найбільше зрос�
тання «молодіжного» безробіття зареєстро�
ване в Латвії (з 11% до 28,2%), Естонії (з 7,6%
до 24,1%) та Литві (з 9,5% до 26%). Най�
менше — в Німеччині (з 10,2% до 10,5%) та
Польщі (з 17,8% до 18,2%).

У наведеному нижче графіку показаний
загальний та «молодіжний» рівні безробіття
в окремих країнах ЄС, усьому Союзі та зо�
ні євро (ЄС–16) станом на 1 квітня 2009
року. 

ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ ПОВИННА БІЛЬШЕ 
НАВЧАТИСЯ ЗА КОРДОНОМ Європейська Комісія опублікувала
Зелену Книгу щодо сприяння навчальній мобільності молоді. Таким чином Брюссель розпочав
дискусію про збільшення можливостей навчання та професійного розвитку молодих людей
за кордоном. Громадські консультації триватимуть до 15 грудня.

Єврокомiсiя вважає, що проведення пев�
ного часу за кордоном з метою навчання,
отримання досвiду роботи або волонтерської
дiяльностi є одним iз найважливiших спо�
собiв особистого розвитку та посилення
власної привабливостi на ринку працi. Тож
Європейський Союз підтримує молодь че�
рез різноманітні програми та ініціативи вже
протягом багатьох років. Наприклад, за 22

роки існування програми «Erasmus» ЄС за�
безпечив навчання та стажування за кор�
доном приблизно двом мільйонам студен�
тів. Проте ця допомога покриває набагато
більший спектр сфер діяльності, включаю�
чи програми обміну молоді, стипендії, гран�
ти для досліджень тощо. 

Водночас навчальні поїздки за кордон і
досі залишаються швидше винятками, ніж пра�

вилом. Наприклад, у 2006 році близько
310 тис. молодих людей мали можливість
поїхати за кордон за допомогою європейських
програм. Це становить лише 0,3% вікової
групи 16–29 років. Саме тому Єврокомісія й
розпочала громадські обговорення з метою
віднайдення кращих можливостей для нав�
чальної мобільності молоді. 
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БРЮССЕЛЬ ПРОПОНУЄ СПIЛЬНI ДIЇ 
З ПЕРЕСЕЛЕННЯ БIЖЕНЦIВ Європейська Комісія 
запропонувала створити Спільну програму ЄС щодо переселення до Союзу біженців. 
Метою є ефективніший їх захист.

ЧЕРГОВА ПОРЦIЯ ДОПОМОГИ АФРИЦI
Європейська Комісія виділила наступні 53 млн 475 тис. євро для надання гуманітарної
допомоги вразливим верствам суспільства в Сомалі, Ефіопії, Кенії, Уганді, Чаді, 
Буркіна�Фасо, Нігері, Малі та Мавританії. 

— Гуманітарні наслідки змін клімату ду�
же важкі для багатьох країн регіону на пів�
день від Сахари, — заявив новий комісар
Євросоюзу з питань розвитку і гуманітарної
допомоги Карел де Гачт. — Величезний прос�
тір — від Сахелю до Африканського ро�
гу — зазнав удару від надзвичайно неспри�
ятливої погоди протягом недавніх місяців,
та й, власне, років. Кілька останніх посух
разом із, у деяких випадках, повенями ма�

ли спустошливий ефект для урожаю й тва�
ринництва, і це збільшило вразливість міль�
йонів людей. До того ж, кліматичні проб�
леми там доповнюються продовженням кон�
фліктів, незадовільним урядуванням та пов�
сюдною бідністю.

Найбільше коштів Європейська Комісія
виділить Сомалі — 20 млн євро. Ця краї�
на надзвичайно страждає через конфлік�
ти, посухи та проблеми з державним уп�

равлінням. Половина населення — 3,7 млн
осіб, серед них 1,4 млн внутрішньо пере�
міщених — залежать від зовнішньої допо�
моги. Тому Комісія надає ці кошти на до�
даток до виділених раніше на 2009 рік 18
мільйонів, щоб допомогти жертвам конфлік�
тів, кліматичних катаклізмів. Гроші підуть
насамперед на забезпечення людей медпос�
лугами та харчами, підвищення продукто�
вої безпеки країни. 

ЦЯ IНIЦIАТИВА СТОСУВАТИМЕТЬСЯ ПЕРЕСЕЛЕН�
НЯ БIЖЕНЦIВ З ТРЕТIХ КРАЇН ДО ОДНIЄЇ З
ДЕРЖАВ ЄС. Тобто йдеться про переміщення
їх з якоїсь країни за межами Союзу, яка нада�
ла їм притулок, до країни ЄС, де вони можуть
почати нове життя та мати постійний захист.

Переважна більшість біженців у всьому сві�
ті знаходяться за межами ЄС — у країнах,
що розвиваються, Азії та Африці. Звісно,
найкращим варіантом є повернення до краї�
ни їхнього походження. Проте деякі біженці,
особливо вразливі їх верстви, не мають та�
кого вибору. Для них єдиним залишається
переселення до іншої країни. 

— Європейська Комісія зробила дуже важ�
ливий крок, який демонструє нашу солідар�
ність з третіми країнами, що надали приту�
лок великій кількості біженців, — прокомен�
тував ініціативу Брюсселя Віце�президент Єв�
рокомісії Жак Барро, який відповідає за пи�
тання свободи, безпеки та правосуддя. 

За оцінками Верховного Комісара ООН з
питань біженців, тільки у 2010 році 203 ти�
сячі з�поміж майже 10 мільйонів потребува�
тимуть переселення. У 2008 році країни сві�
ту разом запропонували себе для переселен�
ня приблизно 65 тисяч людей. З них 4 378
біженців, тобто 6,7%, були переселені до
країн Євросоюзу.

Отже, проблема полягає в тому, що кіль�
кість біженців, які потребують переселення,
постійно зростає — водночас кількість про�
позицій щодо надання притулку відповідним

чином не збільшується. Якщо не буде вжито
конкретних заходів, цей розрив ставатиме
ще значнішим.

Тому Єврокомісія й запропонувала створен�
ня Спільної програми ЄС щодо переселення бі�
женців. Нині понад 10 країн�членів проводять
таку діяльність, проте між ними практично
відсутні консультації та координація.

Запропонована Єврокомісією програма
передбачає тісніше політичне та практичне
співробітництво серед країн�членів, щоб під�
вищити ефективність та зменшити вартість
їхніх зусиль щодо діяльності з переселен�
ня біженців з третіх країн. Документ міс�

тить механізми, які дозволяють визначати
спільні річні пріоритети щодо переселення
й ефективніше використовувати фінансову
допомогу Європейського фонду допомоги
біженцям. Згідно з планами Єврокомісії,
дії щодо визначення осіб, які мають бути пе�
реселені в ЄС, та їхнє прийняття будуть
проводитися країнами�членами спільно і за
допомогою Європейського офісу з підтрим�
ки біженців. При цьому країни�члени бу�
дуть вільні у своєму рішенні щодо того, чи
брати участь у переселенні взагалі, а якщо
так, то скільки біженців вони готові будуть
прийняти. 
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ЄВРОКОМIСIЯ ПРОВОДИТЬ КОНСУЛЬТАЦIЇ 
ЩОДО «ЄВРОПЕАНИ» Від початку своєї роботи в листопаді 2008 року,
цифрова багатомовна бібліотека Європейського Союзу «Європеана» (www.europeana.eu)
розширила свої фонди у понад два рази. Нині в її колекції 4,6 млн оцифрованих книг, карт,
фотографій, кліпів і газет. 

країни. Держави�члени повинні припинити
дивуватися прогресу, досягнутому на інших
континентах, і нарешті робити своє домашнє
завдання. Самотужки «Європеана» не здат�
на забезпечити Європі гідне місце на циф�
ровій карті світу. Нам треба краще працю�
вати разом, щоб зробити авторське право у
нас придатним для життя в цифрову епоху.

Сьогодні до бібліотеки «Європеана» вхо�
дять в основному оцифровані книги, які є
суспільним надбанням і вже не охороняють�
ся авторським правом — воно поширюється
протягом 70 років по смерті автора. А ліцен�
зування може здійснюватися під дуже роз�

різненим законодавством. Раніше цього року
з «Європеани» було відкликано деякі фран�
цузькі фотографії, оскільки структура, яка їх
розповсюджувала, мала право робити це ли�
ше на території Франції.

Для вирішення цих та інших питань Євро�
комісія розпочала наприкінці серпня консуль�
тації з громадськістю щодо майбутнього біб�
ліотеки «Європеана» та щодо питання оциф�
ровки книг загалом. Вони триватимуть до 15
листопада. Метою Комісії є розширити ко�
лекцію «Європеани» до 10 млн оцифрованих
предметів. На фінансування бібліотеки до 2013
року передбачено 9 млн євро. 

УЖЕ ЗАРАЗ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО НЕЗАПЕ�
РЕЧНИЙ УСПІХ ЦІЄЇ БІБЛІОТЕКИ. Проте вод�
ночас існує низка значних проблем.

— Оцифровка книг є складним завдання,
але це дає доступ до культурного надбання
мільйонам громадян в Європі та за її межа�
ми. Тому я вітаю перші зусилля держав�чле�
нів та їхніх культурних установ у заповненні
полиць «Європеани», — заявила Комісар ЄС
з питань інформаційного суспільства та ме�
діа Вівіан Редінг. — Однак тривожить те, що
нині в бібліотеці «Європеана» лише п’ять від�
сотків усіх оцифрованих книг в ЄС. Причому
майже половина колекції надійшла з однієї

КОМІСАРИ ЗАКЛИКАЮТЬ НЕГАЙНО ВЗЯТИСЯ 
ЗА ОЦИФРОВКУ КНИГ Незабаром після оголошення Єврокомісією
консультацій щодо «Європеани» Комісар ЄС з питань інформаційного суспільства і медіа Вівіан
Редінг та Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Чарлі Маккріві виступили зі спільною
заявою, в якій настійливо закликали Євросоюз активно взятися за оцифровку книг. 

«Європа постає перед дуже важливими
культурними та економічними викликами: ли�
ше близько одного відсотка книг європейських
національних бібліотек поки що оцифрова�
но. Це ставить перед нами величезне зав�
дання, але також і відкриває нові культурні
та ринкові можливості, — йдеться в доку�
менті. Краще розуміння інтересів всіх заці�
кавлених сторін допоможе Комісії визначити
справді європейське рішення в інтересах єв�
ропейських споживачів. Ми переконані, що во�
но дасть громадянам разом із доступом до
Інтернету доступ до мільйонів книг, які сьо�
годні лежать на запилених полицях».

За оцінками Єврокомісії, лише в національ�
них бібліотеках країн — членів Євросоюзу зна�

ходяться мільйони книг. На думку Вівіан Редінг
та Чарлі Маккріві, оцифровка їх є «Геракловою
роботою», яка може бути здійснена за умови
плідного партнерства державних інституцій та
приватного сектору. «Якщо ми надто повільно
рухатимемося в оцифровці книг, європейська
культура може постраждати в майбутньому», —
застерігають комісари Євросоюзу.

Окрему увагу в їхній заяві приділено ав�
торському праву. «Оцифровка і придбання
авторських прав повинні цілком відповідати за�
конам і чесно винагороджувати авторів, які ма�
ють бути в найбільшому виграші від покра�
щення доступу європейської інтернет�аудито�
рії до книг. Однак нам треба також ретельно
подивитися на існуючу нині систему авторських
прав у Європі. Чи відповідає нинішнє цифро�
ве законодавство вимогам «цифрового сто�
ліття»? Чи буде нинішня сукупність правил
давати споживачам доступ до оцифрованих
книг? Чи гарантуватиме чесну винагороду
для авторів? Чи забезпечить правила гри для
оцифровки по всій Європі, чи ж вона нині
занадто розділена в цьому національними кор�
донами? Чи є європейське законодавство з ав�

торського права достатньо сучасним щодо
оцифровки книг, які не охороняються автор�
ським правом і які більше не перевидають�
ся? А такі книги становлять близько 90%
фондів європейських бібліотек», — пишуть Ві�
віан Редінг та Чарлі Маккріві.

Вони зазначають, що найближчими міся�
цями Європейська Комісія має намір обгово�
рити всі ці питання з Європарламентом і Ра�
дою ЄС. «Ми переконані що результат цих роз�
думів і дискусій міг би стати гарною старто�
вою точкою для нової Комісії, щоб вона пред�
ставила згодом пропозиції для модернізації ни�
нішньої, досить подрібленої системи з автор�
ського права», — зауважують комісари. 

Чарлі Маккріві

Вівіан Редінг
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БIЛЬШIСТЬ ЄВРОПЕЙЦIВ ГОТУЄТЬСЯ ДО ГIРШОГО 

Водночас опитування засвідчило: грома�
дяни країн Євросоюзу вважають, що най�

важчі часи ще попереду. В середньому такої
думки дотримується 61% європейців. 28%

переконані, що піку вже досягнуто, решта не
змогли дати відповідь.

«Євробарометр» опублікував результати со�
ціологічного опитування, присвяченого пи�

танням зайнятості та соціальних справ в умо�
вах кризи. З нього випливає, що більшість

європейців вважають позитивними зусилля
Європейського Союзу у цій сфері.

Яка ваша оцінка дій Євросоюзу у сфері зайнятості та соціальних справ?
наведено дані опитувань за квітень�травень 2006 року (внутрішнє коло графіки) і травень�червень 2009 року

Дуже позитивна 

Позитивна 

Негативна 

Дуже негативна 

Не знаю 

Чи досяг вплив економічної кризи на ринок праці свого піку?
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НАЙДОРОЖЧОЮ В ЄВРОПІ Є ДАНІЯ 
Євростат оприлюднив дані про рівень споживчих цін на товари і послуги в країнах
Євросоюзу, кандидатах та потенційних кандидатах на вступ до нього, а також у державах
Європейського економічного простору. З них можна зробити висновки, яка країна Європи
дорожча чи дешевша. За сто відсотків узято середній для Євросоюзу рівень споживчих цін.

Зі звіту випливає, що за узагальненим по�
казником найдорожчою є Данія. Зокрема, там
найдорожчі в Євросоюзі продукти і безалко�
гольні напої, хоча ще вищі ціни на це в Нор�

вегії. Найвищі ціни на алкоголь і тютюн в Ір�
ландії, на одяг — у Фінляндії, на побутову
електроніку — на Мальті, на автомобілі та ін�
ші особисті транспортні засоби — знову ж

таки в Данії, так само як і на ресторани та
готелі. А найдешевшою країною Євросоюзу є
Болгарія, де середній рівень споживчих цін ма�
ло не втричі менший ніж у Данії. 

Рівень споживчих цін на товари і послуги у країнах Європи (2008 рік)

Усього
Продукти і

безалкогольні
напої

Алкогольні напої 
та тютюнові вироби Одяг Побутова

електроніка

Персональний транспорт 
(вкл. автомобілі, мотоцикли 

та велосипеди)

Ресторани 
та готелі

ЄС–27 100 100 100 100 100 100 100

Бельгія 111 113 101 113 106 100 111

Болгарія 51 67 63 84 96 85 40

Чехія 72 82 85 113 108 101 65

Данія 141 147 120 110 121 174 151

Німеччина 104 106 97 107 101 101 100

Естонія 77 87 74 108 96 88 81

Ірландія 127 127 184 91 111 125 137

Греція 94 101 89 113 112 93 96

Іспанія 96 94 75 99 103 98 94

Франція 111 104 108 95 106 99 116

Італія 105 115 107 110 116 101 106

Кіпр 90 106 98 101 120 99 103

Латвія 75 85 78 100 99 90 80

Литва 67 76 63 88 101 90 72

Люксембург 116 117 89 112 108 96 106

Угорщина 70 83 71 95 102 101 67

Мальта 78 89 96 110 126 123 84

Нідерланди 103 88 99 101 102 118 103

Австрія 105 112 92 108 104 106 101

Польща 69 75 74 104 103 101 83

Португалія 87 86 90 98 103 121 75

Румунія 62 71 61 86 101 84 62

Словенія 83 95 74 112 107 94 85

Словаччина 70 81 73 112 108 104 61

Фінляндія 125 125 137 123 117 118 135

Швеція 114 117 136 119 102 93 126

Велика Британія 99 104 150 83 86 91 103

Хорватія 75 94 87 118 103 103 83

Колишня Югославська
Республіка Македонія 47 59 43 71 103 100 45

Туреччина 73 87 91 76 113 104 90

Ісландія 117 120 139 117 117 93 135

Норвегія 139 154 217 125 121 107 168

Швейцарія 130 135 95 124 96 153 125

Албанія 53 74 57 90 122 98 44

Боснія і Герцеговина 56 75 45 94 111 95 58

Чорногорія 62 77 41 113 93 92 59

Сербія 58 82 54 104 101 98 62



Читайте в наступному номері: Європейцям подобається Президент США Барак Обома. Зокрема, його підтримують 80% німців, 77% французів. Присвячене
відносинам США та Європи масштабне опитування проведене проектом Трансатлантік трендс–2009 в рамках фонду Маршалла. На фото: Президент США Барак
Обома і Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу під час саміту великої вісімки минулого липня.

Словенія більше не блокуватиме вступ до Євросоюзу сусідньої Хорватії: країни досягли компромісу в давній територіальній суперечці. На фото: словенський
прем'єр3міністр Борут Пагор і глава уряду Хорватії Ядранка Козор.



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

Урок народної музики 
у дитячому садочку в Юрмалі

Містами і країнами ЄС

Латвія

До Європейського Союзу приєдналася 1 травня 2004 року. 
Входить до Шенгенського візового простору.

Латвія розташована в східній Балтії. Межує з Естонією, Росією,
Бєларуссю та Литвою. На заході омивається Балтійським морем.

Главою держави в Латвії є президент, якого обирає 
на чотири роки Сейм. Парламент обирається на такий само термін
за пропорційною системою голосування. Прохідний бар'єр — 
5 відсотків. Кандидатуру прем'єр6міністра визначає президент,
потім його затверджує Сейм. Після цього глава уряду компонує
Кабінет міністрів.

Населення Латвії складає близько 2,2 млн осіб. 70% його
проживає в містах. Латиші становлять понад 59% населення,
росіяни — близько 28%, українці — 2,5%. Найпопулярніші
віросповідання — лютеранство, католицизм та православ'я.

Латвія є індустріально6аграрною країною. Основні галузі
промисловості — автомобілебудівна, сільськогосподарське
машинобудування, радіоелектронна, фармацевтична, текстильна.
Країна є однією з найбільш постраждалих в Євросоюзі від світової
економічно6фінансової кризи.

Середньовічний Замок Тураіда 
в Національному парку Гауйя

Захід сонця поблизу Лієпая

Трикотажне виробництво 
— традиційне для Латвії
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Столиця Латвії — Рига


