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За  додатковою інформацією та з приводу отримання бюлетеня  
просимо звертатися до  Ірини Солоненко, менеджера програми 
(solonenko@irf.kiev.ua,  тел. 492 98 74/ 75) та Ганни Акопян, асистента програми 
(akopyan@ceis.kiev.ua,  тел. 492 98  74/ 75) 
 

Бюлетень Європейської програми МФВ – це інформаційно-аналітичне електронне 
видання, що інформує про заходи в рамках Європейської програми, а також інших 
програм МФВ, що стосуються розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом 
та європейської інтеграції України, відстежує та аналізує розвиток відносин між Україною 
та ЄС в рамках Європейської політики сусідства, а також цікаві ініціативи представників 
організацій громадянського суспільства у напрямку європейської інтеграції України. 
Бюлетень видається щомісяця. 
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Відносини між Україною та ЄС 

 
Президент України Віктор Ющенко здійснив візит до Німеччини 
 

8-9 березня Президент України Віктор Ющенко перебував з дводенним робочим 
візитом у Німеччині. Під час візиту Віктор Ющенко зустрівся з Президентом Німеччини 
Херстом Келлером, Головою Бундестагу паном Фольфгангом Тірзе, Федеральним 
Канцлером Німеччини Герхардом Шредером, представниками німецько-української 
парламентської групи в Бундестазі, головою правління компанії Daimler Chrysler Services 
AG Finances Н. Йоганінгом, міністром економічної співпраці та розвитку Німеччини пані 
Хайдемарі Вечорек – Цойль, лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини 
Ангелою Меркель. 

Під час зустрічей було обговорено низку питань щодо поліпшення інвестиційного 
клімату України, активізації галузевих відносин, а саме важливості розробок 
альтернативних видів пального, таких як біодизель та біоетанол; розвитку 
автомобілебудування в Україні та створення в Україні сучасної сервісної системі в цій 
галузі; активізації співпраці з “Нафтогазом України” у питаннях модернізації та 
підвищення технічної надійності енергосистем, введення нових газотранспортних 
потужностей, порушувалися питання німецької участі у створенні газотранспортного 
консорціуму, можливої допомоги німецької сторони в облаштуванні державного кордону 
з Придністров’ям. 

Німецьку сторону цікавили питання щодо пріоритетних завдань нової української 
влади, ходу розслідування справи Гонгадзе, внутрішньополітичного життя українців. 

Під час виступу у сесійному залі німецького парламенту Президент України Віктор 
Ющенко від імені українського народу подякував депутатам Бундестагу за підтримку 
Помаранчевої революції. "Жест солідарності депутатів парламенту, які вдягнули 
помаранчеву символіку, - це підтримка у найскладніші часи, допомога, яку в ті хвилини 
так потребував український народ", - сказав Віктор Ющенко. "Ми відчули, що німці 
розуміють - в Україні пишеться нова сторінка європейської історії".  

Президент звернувся з проханням до депутатів Бундестагу підтримати 
"українських журналістів, бізнесменів, студентів та митців" і лібералізувати візовий 
режим для цих категорій громадян України. 

Більшу частину своєї доповіді Президент присвятив євроінтеграційним прагненням 
України. Віктор Ющенко зауважив, що свій перший двосторонній широкоформатний 
візит у ролі Глави держави він здійснює до Німеччини. "Це свідчить про те, що я вважаю 
Німеччину країною, яка завжди була і залишається двигуном євроінтеграції". "Я хочу, 
щоб симпатії німців до нової України перетворилися на стабільний стратегічний інтерес і 
підтримку наших євроінтеграційних прагнень", - сказав Президент.  

Віктор Ющенко торкнувся справи Гонгадзе. Він пообіцяв, що як Глава держави 
докладе всіх зусиль, аби до суду були притягнуті не лише виконавці, але й організатори та 
замовники вбивства журналіста.  

Говорячи про українсько-німецькі відносини, Віктор Ющенко заявив, що бачить 
"реальні можливості для того, аби Німеччина стала лідером у списку інвесторів в Україну, 
попри те, що сьогодні вона займає четверте місце". На думку Президента, "сьогодні настав 
час для масштабних континентальних проектів, зокрема в енергетичній галузі". 

Аналізуючи питання зовнішньої політики, Глава держави наголосив на тому, що 
Росія залишається вічним стратегічним партнером України. Віктор Ющенко підкреслив, 
що інтеграція України до ЄС та НАТО не спрямована проти інтересів інших країн. 
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Президент України Віктор Ющенко оцінює свій візит до Німеччини як вдалий та 
ефективний. "У мене є відчуття, що ми з німецькими колегами йдемо важливою спільною 
дорогою. Адже моя команда хоче змінити Україну і надати нашій політиці європейського 
наповнення", - сказав Віктор Ющенко, коментуючи журналістам свої враження від 
переговорів. "Під час зустрічей я побачив, що німецька сторона підтримує Україну в 
прагненні до демократії", - додав він.  
Джерело: Офіційна веб-сторінка Президента України www.president.gov.ua 

  
Україна планує передати Графік заходів з виконання Плану дій Україна-ЄС 
до Брюсселя 
 

Україна має намір 22 квітня погодити з Європейським союзом заходи (так звану 
"дорожню карту") на 2005 рік з виконання Плану дій Україна-ЄС. Про це повідомив віце-
прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. 

Він, зокрема, зазначив, що до 12 квітня Україна має намір надати європейській 
стороні проект заходів і вже 22 квітня узгодити їх у Брюсселі на засіданні комітету із 
співробітництва України та Євросоюзу. 

"Я думаю, що... якщо ми їм дамо днів 10 на реакцію, вони зреагують", - сказав 
Рибачук. 

Дорожня карта" міститиме конкретизовані кроки з виконання Плану дій на 2005-
2007 роки. За словами О.Рибачука, її наявність є необхідною для уникнення протиріч на 
рівні міністерств. 

Ключовими міністерствами з виконання Плану дій будуть Міністерство 
закордонних справ, Міністерство економіки і Міністерство юстиції. Зокрема, Мін’юст, за 
словами віце-прем’єр-міністра Рибачука, повинен розглядати законопроекти на 
відповідність їхніх цілей євроінтеграції України. 

28 березня, відбулось засідання української частини комітету Україна-ЄС, на якому 
було розглянуто питання виконання Україною вимог ЄС про надання Україні повного 
статусу країни з ринковою економікою.  

Наступне засідання комітету, за словами віце-прем’єр-міністра, буде присвячене 
вступу України до СОТ. "Зі вступом до СОТ ми вирішуємо левову частку проблем", - 
сказав Рибачук.  

Олег Рибачук також підтвердив, що Україна може подати заявку на вступ до 
Європейського союзу у другій половині року. "Реальний шанс... відкривається з 
головуванням Великобританії (у Європейському союзі)", - зазначив він. Йдеться 
передусім про можливість подання відповідної заяви за умови виконання ряду 
зобов’язань.  

Раніше міністр закордонних справ України, Борис Тарасюк, заявляв, що Київ 
подасть заявку впродовж року після відповідної підготовчої роботи. Поки що, за його 
словами, Україні передчасно подавати заявку на вступ до ЄС, оскільки відповідь може 
бути негативною. “Для подачі заявки необхідно здійснити відповідну підготовчу роботу, і 
зараз ми її проводимо”, - сказав Борис Тарасюк в інтерв’ю журналістам 23 березня.  

У січні 2005 року Президент Віктор Ющенко заявляв, що Україна має намір подати 
заявку на вступ в ЄС найближчим часом.  

Водночас, Ющенко прогнозує вступ України в ЄС раніше 2016 року. Раніше 
українська влада заявляла, що має сподівання до 2007 року завершити переговори з 
Євросоюзом про укладання домовленостей, що надаватимуть Україні статус 
асоційованого члена ЄС. 
Джерело: Українські Новини,  http://www.ukranews.com 
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Обмеження у торгівлі текстильною продукцією між Україною та ЄС зняті  

 
9 березня 2005 року в Брюсселі між Україною та ЄС було підписано Угоду про 

продовження та внесення змін до Угоди між Європейським Економічним 
Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією від 1993 року. 
Підписання Угоди стало реалізацією домовленостей сторін щодо поглиблення 
торговельно-економічного співробітництва Україна – ЄС. Відповідне положення 
міститься у пропозиціях зі сторони ЄС про розширення доступу українських товарів, 
зокрема текстильної продукції, до ринків ЄС, що було прийняте Радою ЄС 21 лютого 2005 
року. 

Попередньо сторони домовилися, що Угода, яку було парафовано у грудні 2004 
року, набула чинності 1 січня 2005 року. Згадана Угода передбачає наступне: 

- Дія Угоди між Україною та ЄС про торгівлю текстильною продукцією 
продовжуватиметься на 2005 рік із подальшим продовженням її дії ще на 1 рік, у 
разі якщо сторони не домовляться про інше. У разі, якщо Україна вступить до 
Світової організації торгівлі (СОТ) до завершення дії Угоди, вона автоматично 
припиняє свою дію. 

- Режим подвійної перевірки по відношенню до текстильної продукції українського 
виробництва, а також незастосування кількісних обмежень до неї припиняється, 
незважаючи на те, що Україна не є членом СОТ.  

 
За словами Комісара ЄС з питань торгівлі Петера Мандельсона, “ця угода стала 

важливим кроком щодо посилення та лібералізації економічного та торгівельного 
співробітництва між ЄС та Україною. Вона має підготувати основу до далекоглядних 
економічних зв’язків, від яких можуть виграти обидва партнери”. 

Варто додати, що ЄС є одним з найбільших торгових партнерів України. Близько 38% 
українського експорту потрапило до ЄС за перші дев’ять місяців 2004 року, в той час як 
34% імпортованих товарів надійшло в Україну з ЄС. Експорт текстилю та одягу з України 
до ЄС-25 у 2003 р. становив 472 млн.євро, з яких 425 млн.євро – експорт одягу та готових 
товарів і 47 млн.євро – експорт текстилю.  
 
Підготовлено на основі матеріалів офіційного сайту Представництва України при 
Європейському Союзі www.ukraine-eu.mfa.gov.ua, сайту www.eubusiness.com, сайту 
www.lcci.com.uа  та газети “KYIV POST” 

 
 
Україна скасує візи для європейців - а Європейський Союз для українців?  
 

11 березня під час виступу на форумі “Влада і бізнес - партнери” Президент 
України Віктор Ющенко заявив, що незабаром Україна введе безвізовий режим для 
громадян Європейського Союзу і хотіла би бачити зустрічні кроки з боку ЄС. Віктор 
Ющенко підкреслив, що якщо ЄС введе безвізовий режим для українських студентів, 
журналістів, бізнесменів, працівників мистецтва, то це “не буде загрозою кордонам 
демократії”.  

Європейський Союз вітає рішення з боку України найближчим часом скасувати 
візовий режим для громадян ЄС, однак зі свого боку ЄС ще неготовий вдатися до 
аналогічного кроку щодо України. Речник Європейської Комісії Емма Удвін зазначила, 
що, відповідно до пропозицій Верховного представника СЗБП Х.Солани та Комісара ЄС 
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Б.Ферреро-Вальднер щодо посилення відносин з Україною, передбачається початок 
переговорів щодо спрощення візового режиму з Україною, які будуть безпосередньо 
пов'язані з обговоренням питання про реадмісію (повернення з країн ЄС до України 
нелегалів, які дісталися до Європи з української території). 

За поясненнями працівників служби біженців ЄС, українські нелегали деякий час 
матимуть пільги щодо їхнього повернення на батьківщину. Їм видаватиметься грошова 
допомога обсягом до 350 євро і квиток на літак до України. Згодом Україна буде 
зобов’язана сама покривати витрати на реадмісію, а Євросоюз у свою чергу повертатиме 
за власний кошт своїх “нелегалів” із України. 

Віце-прем’єр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук у інтерв’ю службі Бі-
Бі-Сі на питання прокоментувати заяву представниці Єврокомісії про те, що Брюссель 
поки що не планує скасування візового режиму у відповідь на аналогічні кроки Києва, 
відповів: “Ключове слово тут “поки що”. Нещодавно відбулася зустріч Трійки міністрів 
юстиції, на якій було вирішено, що переговори розпочнуться в травні. Українська сторона 
і [не наполягала на формулі]: ми скасовуємо вам візи, і ви відразу відкриваєте [кордони]. 
Хоча, звісно, очікуємо відповідної джентльменської реакції з боку ЄС. Але в першу чергу 
[введення безвізового режиму для громадян ЄС] потрібно Україні. Не лише з точки зору 
Євробачення, але і для покращення інвестиційного клімату, збільшення притоку як 
туристів, так і інвесторів, покращення іміджу України. Але у мене немає сумніву, що 
раніше чи пізніше Євросоюз реагуватиме на подібні кроки України. Це записано в Плані 
дій, це є частиною так званої “дорожньої карти”. 
Підготовлено на основі наступних джерел: http://www.radiosvoboda.org , http:// 
www.unian.net, http://ww2.yuschenko.com.ua, http:// www.eubusiness.com 
  
 
Відбулася зустріч Трійки ЄС з Міністром закордонних справ України 

30 березня відбулася зустріч трійки ЄС з Міністром закордонних справ України 
Борисом Тарасюком, під час якої обговорювалися питання розвитку українсько-
європейських відносин. Особливу увагу було зосереджено на внутрішніх подіях в Україні 
та впровадженні Плану дій Україна-ЄС, розробленого у рамках Європейської політики 
сусідства (ЄПС). На зустрічі було розглянуто зусилля, докладені для впровадження Плану 
дій після його схвалення 21 лютого 2005 р., після чого обидві сторони обмінялися своїм 
баченням наступних кроків у напрямку його реалізації. На додаток до цього на зустрічі 
піднімалися питання розвитку ситуації у регіонах, зокрема у Придністров’ї, а також 
обговорюватимуться основні проблеми зовнішньої політики.  

З боку Європейського Союзу у зустрічі взяли участь Жан Ассельборн, Міністр 
закордонних справ та імміграції Люксембургу і Президент Ради Європейського Союзу, 
Беніта Ферреро-Вальднер, Комісар з питань зовнішньої політики та політики сусідства 
ЄС, а також Деніс МакШейн, Міністр у справах Європи Великобританії.  

Напередодні зустрічі Комісар Беніта Ферреро-Вальднер сказала: „План дій 
визначає порядок денний українсько-європейських відносин, який містить багато 
можливостей. З того часу, як цей План було підписано, ми не згаяли ні хвилини, а відразу 
приступили до роботи і вже навіть досягли певного успіху у його впровадженні. 
Запланована зустріч у форматі трійки допоможе нам зберегти цю динаміку”. Пані Комісар 
додала: „Я також хотіла би обговорити з нашими українськими партнерами способи 
найефективнішої співпраці для вирішення затяжного придністровського конфлікту, адже 
мирне вирішення цієї проблеми є в інтересах Молдови, України і ЄС”.  

На міністерському засіданні Україна-ЄС у форматі трійки було розглянуто 
внутрішню ситуацію в Україні, що склалася після формування нового уряду та 
представлення його амбітної програми реформ. Міністри також торкнулися зобов’язання 
ЄС ще більше вдосконалити План дій за десятьма напрямками у відповідності до 
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пропозицій, внесених спільно Комісаром Ферреро-Вальднер і Високим представником 
Хав’єром Соланою.  

Україна і ЄС також розглянули можливості розширення співпраці з регіональних і 
міжнародних питань, включаючи Придністровський конфлікт у Молдові, після 
призначення Спеціального представника ЄС з питань Молдови. Комісія підтвердила, що 
заплановане відкриття Представництва Європейської Комісії в Молдові до початку літа 
повинно сприяти співпраці між Україною і Молдовою з ключових аспектів урегулювання 
конфлікту, зокрема таких як управління кордоном. Комісія також підтвердила, що вона 
готова надавати допомогу Україні та Молдові у демаркації кордону та модернізації 
прикордонної інфраструктури.  

Крім цього, сторони обговорили питання відносин України з Росією і Грузією, а 
також проблеми нерозповсюдження зброї масового ураження.  

ЄС підвердив, що Україна робить справжні успіхи у реалізації внутрішніх реформ і 
прийнятті європейських стандартів, і що відносини між Україною та ЄС ставатимуть 
глибшими та міцнішими. Прогрес у цьому напрямку буде розглянуто на засіданні 
Комітету з питань співпраці між Україною та ЄС, що відбудеться 22 квітня, пленарного 
засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС 13 червня та самміту Україна-ЄС у жовтні.  

У форматі свого візиту до України Трійка ЄС також зустрілася з Президентом 
Віктором Ющенко та Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.  
Джерело: Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі,  
http:// www.delukr.cec.eu.int 
 
 
 
Життя ЄС та Європейська політика сусідства 
 
 
Економічні реформи Європейського Союзу – у центрі уваги Самміту ЄС  
  

22 березня у Брюсселі відкрився самміт Європейського Союзу (Європейська Рада). 
Головною темою форуму стало обговорення Лісабонської Стратегії. Середньостроковий 
огляд Лісабонської Стратегії відверто показав, що амбітні цілі, які були задекларовані 
лідерами ЄС 5 років тому не були досягненні. Цього року, за прогнозами Європейського 
центрального банку, економічне зростання в країнах єврозони складе 1,6%, тоді як у США 
цей показник досягне 3,6%.  

Європейські лідери домовилися поновити економічні реформи ЄС та закликали до 
"негайних дій" для досягнення амбіційної мети зробити ЄС найбільш 
конкурентноспроможною економікою світу до 2010 року. Країни-члени мають 
підготувати 3-річні національні програми реформ, які включатимуть біля 100 заходів у 
трьох галузях (охорони здоров'я, навколишнього середовища та освіти) та 10 сферах, після 
чого має бути підготовлена відповідна загальнонаціональна програма.  

Іншою темою було питання реформування Пакту стабільності та зростання.  Було 
прийняте рішення залишити головні вимоги Пакту, зробивши їх більш гнучкими. "Ми не 
змінили головні нормативи пакту", зокрема що стосуються рівня державного бюджету на 
рівні 3% ВВП, - зазначив Прем'єр-міністр Люксембургу Ж.-К.Юнкер. Однак термін, після 
якого перебільшення норми має бути покараним, збільшений. Крім того, з'явилися 
"виключення" у 3,5% для країн, що несуть значні витрати на розвиток науки і досліджень 
та проведення внутрішніх соціальних реформ. Зокрема, у випадку з Німеччиною, яка вже 
три роки поспіль перевищувала тривідсотковий показник держбюджету, відтепер 
враховуватимуться додаткові витрати, пов’язані з фінансуванням процесу возз’єднання та 
відбудови сходу країни. 
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Джерело: www.ukraine-eu.mfa.gov.ua, www.ea-ua.info, www.proeuropa.info  
  
 
Переговори про вступ Хорватії в ЄС перенесено  

На засіданні 16 березня  25 країн-членів ЄС постановили відкласти на 
невизначений термін початок переговорів про вступ Хорватії до ЄС, які мали розпочатися 
17 березня цього року.  

Як пояснив під час прес-конференції керівник МЗС Люксембургу Жан Ассельборн, 
причиною такого рішення стала недостатньо активна співпраця уряду країни з 
Міжнародним трибуналом в Гаазі щодо колишньої Югославії. На засіданні в Брюсселі 
міністри наголосили, що влада Хорватії не зробила необхідних зусиль для затримання і 
видачі трибуналу генерала Анте Готовіну, якого звинувачують у військових злочинах. 

Екс-генерала звинувачують у здійсненні військових злочинів проти сербського 
населення в роки міжусобної війни в Югославії. При цьому, в Хорватії стверджують, що 
ніяких доказів перебування Готовіни в цій країні немає, хоча чиновники ЄС впевнені у 
протилежному.  

Напередодні засідання Карла Дель Понте, головний прокурор Міжнародного 
Трибуналу по колишній Югославії в Гаазі, надіслала листа до резиденції ЄС в 
Люксембурзі, критикуючи Загреб за недостатню роботу по локалізації генерала-біженця 
Анте Готовіна. У листі, зокрема, йшлось про те, що ”всупереч всім гарантіям наданих 
Готовіну Загребом, які є в компетенції хорватської влади, ми не зможемо сказати, доки він 
не буде притягнутий до суду, що країна повністю співпрацює з Міжнародним 
Трибуналом”. 

”Я не отримала жодної нової інформації (з 11 лютого), яка б змусила мене змінити 
свою оцінку по відношенню до хорватського співробітництва з Міжнародним 
Трибуналом” – зазначила Дель Понте в інтерв’ю Рейтерс. На її думку, недавні способи 
Хорватії, а саме такі як заморозити рахунки генерала, є запізнілими та недостатніми.  

Вона також заявила, що влада Хорватії спробувала перешкодити її розслідуванню 
минулого року. 

Ж. Ассельборн повідомив, що Рада ЄС прийняла рамковий документ з 35 пунктів, 
які визначає зміст переговорів з Хорватією. Вони можуть початися відразу, як тільки Рада 
вважатиме співробітництво Загреба з Міжнародним трибуналом достатнім. Це може 
відбутися вже через місяць, на наступному засіданні Ради.  

Європейський комісар з питань розширення ЄС Олі Рен нагадав, що 
співробітництво з Гаазьким трибуналом - неодмінна умова інтеграції країн колишньої 
Югославії в європейські структури. Для початку процесу вступу в ЄС, підкреслив він, 
кожна з цих країн повинна забезпечити у себе верховенство права і виконувати 
зобов'язання перед міжнародним співтовариством. Співробітництво з Міжнародним 
трибуналом - основний елемент зміцнення миру і стабілізації ситуації в регіоні Західних 
Балкан, сказав Олі Рен. У нинішньому році, відзначив він, процес видачі обвинувачуваних 
у злочинах часів югославських воєн помітно прискорився, що вселяє надію на успішне 
виконання трибуналом покладеної на нього місії. 

Кандидатура Хорватії на вступ до Євросоюзу було схвалено на попередніх 
переговорах у Брюсселі влітку 2004 року. У висновках Єврокомісії йшлось про те, що 
“Хорватія має стабільні демократичні інститути”, “опозиція бере участь у роботі 
політичних інститутів”. В останні роки було відновлено дипломатичні відносини з 
колишнім ворогом — Республікою Сербії та Чорногорії.  

На сьогодні хорватський президент Стіпе Месича прагне домогтись вступу 
Хорватії в ЄС до 2007 року. 
Підготувала Олеся Мигаль, експерт Школи політичної аналітики при Національному 
університеті “Києво-Могилянська Академія” за матеріалами: http:// www.eclc.gov.ua, 
http://www.korespondent.net, http://www.ea-ua.info  
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Відбулася 21-ша зустріч Ради Європи та Європейської Комісії 
 

16 березня у Брюсселі відбулась зустріч Ради Європи та Європейської Комісії, у 
ході якої було затверджено план дій та спільні програми. 

ЄС проінформував про реалізацію Планів дій, затверджених в рамках Європейської 
політики сусідства. Рада Європи відзначила діяльність Венеціанської комісії в регіоні 
Східної Європи, передусім її рекомендації у законодавчій сфері. Як наголосили 
представники Ради Європи, окрім Білорусії, усі країни, щодо яких поширюється політика 
сусідства, є членами Ради Європи. Це сприятиме подальшій реалізації політики. 

Учасники зустрічі, зокрема, зазначили, що нова об’єднана програма для регіону 
буде фокусуватись на тренінгах із захисту права людини для прокурорів, суддів та 
правоохоронців, на вдосконалені правової системи, діяльності інституту Омбудсмена, 
питаннях корупції та розвитку демократії на регіональному та локальному рівні. 

Учасники зустрічі привітали нові демократичні кроки України. Нові можливості 
для співпраці буде обговорено з владою України під час зустрічі Ради Європи та 
Єврокомісії, запланованої на 17-18 травня 2005 року. Результатами зустрічі, як очікується, 
має стати вироблення нової спільної програми на базі цілей, окреслених у Плані дій 
Україна-ЄС. 
Джерело: Європейська програма МФВ   
 
 
Фінансування від Європейського Інвестиційного банку стане для України 
реальністю 

 
У нашої країни з‘явилася реальна можливість отримати додаткові фінансові 

ресурси від однієї з провідних світових фінансових установ - Європейського 
Інвестиційного банку (ЄІБ). Це передбачено у додатку до трьохрічного плану дій Україна-
ЄС, підписаному 21 лютого цього року у Брюсселі, який передбачає інтенсифікацію 
стосунків між Україною та Європейськім Союзом, як відповідь ЄС на перемогу демократії 
в Україні під час останніх президентських виборів. Таким чином, українські бізнес-кола та 
публічні інституції можуть одержати до 250 мільйонів євро кредитів, що Банк запланував 
для України.  

ЄІБ – автономна фінансова установа Європейського Союзу, що створена для 
здійснення довгострокових капіталовкладень, які сприяють європейській інтеграції через 
реалізацію політики ЄС. ЄІБ призваний допомагати досягненню більшої інтеграції, 
збалансованого розвитку, економічної та соціальної єдності країн-членів. У широкому 
сенсі, профінансовані проекти мають відповідати завданням європейської економічної 
політики, підготовки країн-кандидатів до членства або проведення політики партнерства 
та допомоги. Поза межами ЄС Банк фінансує імплементацію компонентів угод у рамках 
політики ЄС щодо кооперації з іншими країнами, згідно із спільно визначеними 
пріоритетами.  

Незважаючи на походження та призначення Банку як інституції для реалізації 
політики Союзу, ЄІБ є насамперед фінансовою установою і працює на основі виключно 
ринкових принципів банківської практики. Тому всі капітальні проекти, які фінансує Банк, 
проходять ретельний відбір і перебувають під його наглядом аж до завершальної стадії. 
Вони мають бути життєздатними та надійними у чотирьох аспектах – економічному, 
технічному, екологічному та фінансовому. Банк одержує ресурси шляхом запозичень, а не 
з бюджету ЄС, тому приймає цілком незалежні рішення, що базуються лише на перевагах 
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запропонованого проекту.  При цьому Банк, що є неприбутковою установою, пропонує 
найкращі умови для гідних позичальників: маючи найвищий кредитний рейтинг (ААА), 
він може мобілізувати кошти на ринку капіталів під найнижчий відсоток; цей же 
пільговий відсоток Банк передає позичальнику для реалізації проекту.  

Клієнти ЄІБ – державні та приватні установи та підприємства. Зазвичай, Банк надає 
позику у розмірі не більше половини загальної суми проекту, але сам факт співпраці з ЄІБ 
здатний каталізувати процес залучення ресурсів від інших фінансових партнерів. Великі 
проекти Банк фінансує напряму, а малі (від 40 тис. до 25 млн. євро) та діяльність малих та 
середніх підприємств – через спеціальну структуру під назвою „Глобальний кредит”. Ця 
структура передбачає надання кредитної лінії одному з місцевих банків-партнерів, який 
одержує повноваження фінансувати гідні проекти від імені ЄІБ. Банк пропонує великі 
суми на тривалі терміни (4-20 років) у практично всіх основних валютах, при цьому 
вимагає забезпечення від банківського синдикату, фінансової установи або батьківської 
компанії з гарним кредитним рейтингом, та іноді ще й додає ризикову преміальну.  

Декілька банків у Румунії та Болгарії, країн-претендентів до вступу до ЄС, 
одержали кредитні лінії під проекти у сфері охорони навколишнього середовища, 
інфраструктури, розвитку економіки знань, раціонального використання енергії, здоров‘я 
та освіти, промисловості, сервісу та туризму. Міністерство охорони здоров‘я Румунії 
отримало кредит на покращення послуг та інфраструктури у сфері охорони здоров‘я в 
регіонах, в рамках національної стратегії з раціоналізації цієї сфери. Для Російської 
Федерації був схвалений кредит у розмірі 40 млн. євро на побудову захисного 
антиповеневого бар‘єру через ріку Нева, а також додатково на впровадження системи 
забезпечення питною водою міста Калінінград та зменшення забруднення Балтійського 
моря. У Туреччині, до статусу якої по відношенню до ЄС все більш наближається 
Україна, при посередництві місцевих комерційних банків та лізингових компаній 
довгострокове фінансування ЄІБ зможуть одержати малі та середні проекти у сфері 
промисловості  та послуг, що відповідають загальній меті – підвищенню економічного 
росту та зайнятості у країні. Також муніципалітет Ізмір одержить кредит 130 млн. євро для 
реконструкції приміської залізничної системи, що через підвищення обсягів перевезень 
матиме ефект зниження забруднення повітря автомобільним транспортом,  а кредит 
адміністрації Самсуна має на меті зменшення водного забруднення через реконструкцію 
каналізаційної системи.  

Що стосується України, оскільки у Плані дій Україна-ЄС серед пріоритетних сфер 
поглиблення інтеграції названі, зокрема, сфери енергетики, транспорту та навколишнього 
середовища, то можна очікувати схвалення проектів саме у цих напрямках. Урядом 
України зараз ведеться робота по розробці рамкової угоди з ЄІБ, яка, встановлюючи 
ключові аспекти та особливості співпраці Банка з українською стороною, необхідна для 
початку впровадження вказаного кредитування в Україні. Ця рамкова угода, розробку якої 
планується завершити до 30 березня, не передбачає державних гарантій під запропоновані 
українською стороною проекти, і її підписання є лише технічною умовою для початку 
роботи Банку напряму з авторами-виконавцями проектів, як це заведено його правилами. 

Перша презентація проекту може бути у вільній формі. При першому ж контакті 
(по телефону, факсу, e-mail чи у листі) презентант повинен надати Банкові достатньо 
інформації для перевірки відповідності проекту цілям ЄІБ, а також детальний бізнес-план 
(як описано на http://www.eib.org/Attachments/country/appfun_en.pdf). Банк знайомиться 
спочатку з оцінкою проекту, зробленою самим здобувачем, звертаючи увагу на технічну, 
екологічну, економічну, фінансову та юридичну складові, а потім робить власну оцінку 
проекту за участю команди спеціалістів економіко-інженерного профілю. Фінансування 
розпочинається тільки після затвердження проекту Радою Директорів ЄІБ і складається з 
декількох виплат, згідно з потребами проекту. 
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Автор: Ольга Носова, аспірант Харківського національного університету та експерт 
Фонду місцевої демократії м. Харкова. Більше інформації можна отримати на 
офіційному сайті Європейського Інвестиційного банку, www.eib.org 
 
Книжкова крамниця Європейського Союзу в Інтернеті 

Відтепер всі публікації ЄС можуть бути знайдені на одному вебсайті завдяки 
заснуванню Видавничим Офісом Європейського Союзу магазину книг ЄС в мережі 
Інтернет (http://bookshop.eu.int).  

“Магазин книжок ЄС стане в першу чергу важливим інструментом пошуку, 
знаходження, отримання та архівації публікацій ЄС як для представників приватного та 
громадського секторів, так і для окремих громадян”, заявив Комісар з питань освіти Ян 
Фігель. 

На сьогоднішній день близько 4, 000 публікацій інституцій, агенцій та інших 
структур ЄС доступні в режимі он-лайн. Деякі з них можна отримати безкоштовно, 
завантаживши версію у PDF форматі. Друкована версія може бути замовлена у разі 
наявності. Платні копії можуть бути також замовлені та завантажені з сайту.  
Джерело: http:// www.euobserver.com 
 
Естонія виділила 87 тис. євро на проектну допомогу Україні, Грузії та 
Вірменії 

Міністерство закордонних справ Естонії виділило як проектну допомогу 1,36 млн. 
крон (87 тис. євро) Україні, Грузії і Вірменії, повідомляє Росбалт з посиланням на газету 
"Eesti Pдevaleht". Повідомляється, що Україні Естонія планує допомогти в навчанні 
чиновників у галузі екології і соціальних справ. Крім того, гроші підуть на розвиток 
взаємодії естонських повітів з регіонами України.  

У Вірменії фахівці Рятувального департаменту Естонії мають намір провести ряд 
семінарів щодо захисту населення, а також надати цій країні гуманітарну допомогу. 

У Грузії два проекти спрямовано на розвиток сфери профосвіти і комп’ютерної 
письменності. На виділені гроші на навчання до Естонії будуть запрошені провідні 
грузинські фахівці у області освіти і інформаційних технологій, а також надана допомога 
Міністерству освіти і науки Грузії у розробці програми масового навчання населення 
країни комп’ютерній грамотності.  

Загалом цього року МЗС Естонії надасть зарубіжним державам допомогу на 8 млн. 
крон (511 тис. євро).  
Джерело: http://www.proeuropa.info 
 
 
Громадянське суспільство та європейська інтеграція України 
 
 
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук 
обговорив з представникам громадських організацій Проект Національної 
стратегії європейської інтеграції України  
 

11 березня 2004 року Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег 
Рибачук зустрівся з представниками громадських організацій з метою обговорення 
проекту Національної стратегії з питань європейської інтеграції. Проект Національної 
стратегії європейської інтеграції України був розроблений в рамках спеціально створеного 
проекту “Центр Європи” з залученням польських та британських експертів.  
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Під час зустрічі Віце-прем’єр-міністр Олег Рибачук та представники “Центру Європи” 
представили проект Стратегії, зазначивши, що його остаточна доопрацьована редакція 
буде затверджена Указом Президента України. За задумом розробників Стратегія 
розрахована на 10 років із сподіванням на те, що ще в рамках реалізації Стратегії Україну 
буде запрошено розпочати переговори про вступ до ЄС. 

Проект стратегії – текст на 75-ьох сторінках – викликав жваву дискусію серед 
представників громадських організацій. Якщо підсумувати, коментарі та пропозиції 
зводилися до наступного:  
- проект Стратегії потребує ґрунтовного доопрацювання у бік скорочення таким чином, 

щоб він лише чітко викладав цілі та завдання Стратегії, а також концептуальне бачення 
перетворень, які Україна має здійснити, для досягнення зазначених цілей. Надто 
високого рівня деталізації багатьох питань у проекті Стратегії можна уникнути шляхом 
винесення відповідних положень у додатки; 

- проект Стратегії приділяє досить багато уваги економічним перетворенням, які має 
здійснити Україна, таким чином ігноруючи не менш важливу політичну складову 
(демократія, права людини, верховенство права); 

- етапи реалізації Стратегії повинні бути синхронізовані у часі з об’єктивними етапами 
розвитку відносин між Україною та ЄС. Скажімо, завдання Стратегії на найближчі три 
роки мають співпадати з завданнями, викладеними у Плані дій Україна – ЄС; 

- для повноцінного доопрацювання стратегії потрібно створити тематичні робочі групи, 
кожна з яких відповідатиме за ті чи інші аспекти тексту.  
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук запропонував 

представникам громадських організацій долучитися до доопрацювання Стратегії. Текст 
Стратегії можна отримати від “Центру Європи” (c_euro8@kmu.gov.ua), Департаменту 
європейської інтеграції Міністерства економіки (strategy@mfert.gov.ua, ukraine-
eu@mfert.gov.ua) чи Управління з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (meleshko@kmu.gov.ua). На ці ж адреси пропонується надсилати 
коментарі та пропозиції щодо тексту. 
Джерело – Європейська програма МФВ 
  
У Донецьку відбулася всеукраїнська конференція з європейських студій  

 
У Донецьку пройшла перша всеукраїнська студентська наукова конференція з проблем 
європейської інтеграції, яку організували кафедра “Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності” Донецького державного університету управління та Донецька обласна 
молодіжна організація “Євроклуб” за підтримки ЗАТ “Мініметалургійний завод “ІСТІЛ 
(Україна)”, Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської 
ради та ТОВ “Ресурскомплект”.

У конференції, що відбулася 4 березня у приміщенні Донецького державного 
університету управління, взяли участь біля 50 учасників-студентів з різних регіонів 
України, а також представники українських та міжнародних громадських організацій. 

Робота під час конференції здійснювалася у кількох секціях, зокрема, таких як 
“Європейська ідентичність”, “Трансформації в Європейській Унії”, “Наслідки розширення 
ЄУ”, “Європейська інтеграція України” та “Глобальні трансформації”. 

За підсумками конференції учасники прийняли Резолюцію, яка підсумовує основні 
тези, висловлені під час конференції та пропонує рекомендації щодо продовження 
співпраці між учасниками конференції, розвитку європейських студій, громадської 
діяльності молоді та студентства, ролі органів державної влади та ін. Також за підсумками 
конференції надруковано збірник доповідей конференції. 
Джерело: Донецька обласної молодіжної організації “Євро клуб”. Більше інформації про 
конференцію та діяльність євро клубу можна знайти на сайті 
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http://doneuroclub.blogspot.com, або електронною поштою doneuroclub@gmail.com 
 
 
У Донецьку відбулася презентація стратегій розвитку сільських 
молодіжних євроклубів Донбасу на 2005 – 2006 роки  
  

 У серпні 2004 року чотири сільські загальноосвітні школи Донецької області 
створили  молодіжні шкільні євроклуби. Чим були покликані ці об’єднання до життя?  У 
чому полягає їхня діяльність? Який досвід та плани у цих структур на майбутнє ? 

 
За статистичними даними минулого року соціально-економічне та демографічне 

становище у сільських громадах України продовжує змінюватися. На превеликий жаль у 
гіршу сторону. У середньому з 30 молодих випускників сільських загальноосвітніх шкіл, 
які пройшли подальше навчання у ВНЗ, коледжах, повертається до села тільки 7-8 осіб. Ця 
проблемна ситуація поглиблюється  та повторюється з року в рік. Чому сільська молодь 
поповнює ряди міського малозабезпеченого населення, прирікаючи сільську місцевість до 
демографічної деградації? 

За думкою експертів проблеми міграції сільської молоді до міст покликані 
наступними факторами: 

• відсутність перспектив для забезпечення гідного рівня життя; 
• відсутність знань, необхідних для заснування власної справи – молодіжного 

підприємництва безпосередньо у сільських громадах; 
• інформаційна ізольованість сільських громад; 
• відсутність повноцінного громадського життя та дозвілля; 
• поганий престиж “роботи на землі”.  
Руйнація села, його технічна, кадрова та демографічна деградація може стати 

великою перепоною для розвитку подальших стосунків між європейською спільнотою та 
Україною. Без квітучого села, ніколи не буде успішної України. 

Саме така думка лунала неодноразово у виступах учасників “Презентації стратегій 
розвитку сільських молодіжних євроклубів Донбасу на 2005-2006 роки”, яка проходила 4 
березня у місті Донецьку. Цей захід зібрав представників сільських молодіжних 
євроклубів, а також та представників українських та міжнародних організацій: 
Представництва Європейської Комісії в Україні, Польсько-Американської Ініціативи про 
співпрацю,  Міжнародного Фонду “Відродження”, Програми підвищення рівня життя 
сільського населення в Україні (DFID, UK), громадської організації “Донецький аграрний 
розвиток”, Донецького інституту ринку та соціальної політики та громадської організації 
“Донецький молодіжний дебатний центр”. 

Під час зустрічі відбувся добрий діалог між зазначеними учасниками та стало 
відомо, що за підтримки громадської організації “Донецький аграрний розвиток” у серпні-
вересні 2004 року при кількох сільських загальноосвітніх школах Донецької області було 
створено чотири модельні молодіжні євроклуби. Ці установи поєднали традиційні функції 
молодіжних (шкільних) євроклубів (розповсюдження інформації про мови, традиції, 
культуру та цінності країн - учасниць Європейського Союзу) з комплексом заходів для 
формування у сільській місцевості успішної та громадсько активної молоді. Створеними 
молодіжними (шкільними) євроклубами за період з кінця 2004 – початку 2005 років 
зроблено чимало. Наприклад, Молодіжними євроклубами при Новмихайлівській  ЗОШ 1-3 
ступенів (Мар’їнський район) та Гродівській селищній ЗОШ 1-3 ступенів 
(Красноармійський район) були створені та укомплектовані аудіо- та відео- курсами, 
навчальною літературою Секції для самостійного вивчення англійської мови. Молодіжний 
євроклуб при Петрівській сільській ЗОШ 1-3 ступенів (Старобешівський район) провів 
круглий стіл на тему “ Проблема дозвілля у сільській місцевості – досвід Європи та наші 
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реалії”. Молодіжний євроклуб при Долинській сільській ЗОШ 1-3 ступенів (Слов’янський 
район)  провів фестиваль “Ми разом з ЄС”.  Громадською організацією “Донецький 
аграрний розвиток” за домовленістю з американською структурою Citizens Network for 
Foreign Affairs та Донецьким інститутом ринку та соціальної політики для всіх 
молодіжних євроклубів було надано невеликі комплекти літератури та реалізовано 
безкоштовний навчальний курс для всіх бажаючих членів євроклубів за темою “Сучасний 
агробізнес”. Відповідно, 14 членів євроклубів прочитали надану літературу, самостійно 
підготували агробізнес-план та отримали сертифікати від зазначених установ.  

За запропонованою на зустрічі стратегією розвитку руху сільських євроклубів на 
2005-2006 роки передбачається організація Асоціації сільських молодіжних євроклубів 
Донбасу та формування циклу заходів, які євроклуби  мають проводити щорічно. 
Безумовно, за власним бажанням.  Планом роботи передбачено: 

- проведення за вищезазначеною методикою, спільно з європейськими 
навчальними закладами, безкоштовного курсового навчання для членів 
сільських євроклубів; 

- відкриття різноманітних секцій дозвілля та навчання; 
- проведення досліджень, конференцій із соціально-економічної, європейської 

тематики; 
- налагодження та розвиток міжнародних контактів;  
- святкування загальноєвропейських свят; 
- участь у громадських заходах, акціях, конкурсах. 
Для втілення зазначеної стратегії планується залучати місцевих партнерів. Вже 

виявили бажання прийняти участь у цій роботі Донецький інститут ринку та соціальної 
політики та деякі громадські організації. 

 
Автор: Олександр Демидович, член правління ГО “Донецький аграрний розвиток”. За 
більш детальною інформацією та наданням довідкових матеріалів звертайтеся до 
Олександра Демидовича за електронною адресою e-mail: demidov@dac.donbass.com 
 
 
У Києві відбувся круглий стіл “План дій Україна – Європейський Союз та 
його законодавча імплементація”  
 

10 березня 2005 року у Верховній Раді України відбувся круглий стіл, 
організований громадською організацією “Лабораторія законодавчих ініціатив” спільно з 
Комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції за підтримки Представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні. Основна увага учасників круглого столу була 
зосереджена на оцінці сучасного стану українського законодавства на предмет 
відповідності його вимогам, передбаченим у Плані дій Україна – ЄС (ПД), визначенні 
головних напрямів подальшої законодавчої роботи, її належної організації, питаннях 
двостороннього співробітництва задля ефективної імплементації положень ПД, а також на 
перспективі подальшої співпраці України з Європейським Союзом за умови досягнення 
суттєвого прогресу у його виконанні.  

Експертами Лабораторії законодавчих ініціатив було підготовлено аналітичні 
матеріали, в яких розкрито бачення ключових проблем, що можуть постати перед 
Україною в процесі законодавчої імплементації Плану дій, та висвітлено можливі шляхи 
подальшого розвитку відносин з Європейським Союзом у рамках програми “Ширша 
Європа – сусідство”. 

У роботі круглого взяли участь близько 90 спеціалістів із відповідної 
проблематики, зокрема, народні депутати України, посли та представники посольств 
іноземних держав до України,  представники Міністерств України та експерти.  
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Узагальнивши позиції учасників круглого столу, можна зробити наступні 
висновки: 

- Вимоги, встановлені Планом дій, відповідають національним інтересам України та 
головним напрямам здійснення внутрішніх перетворень у нашій державі; 

- Найближчим часом необхідно перейти до безпосереднього виконання Плану дій 
Україна – ЄС та, відповідно, термінової розробки галузевих планів-графіків, які 
містили б конкретні заходи, чіткі строки та критерії оцінки успішності виконання 
завдань, передбачених Планом дій (оскільки він встановлює лише загальні 
пріоритети подальшої роботи); 

- Необхідно забезпечити парламентові й незалежним аналітичним центрам активну 
роль у процесі розробки планів-графіків, конкретних законодавчих ініціатив та 
контролю за виконанням Плану дій; 

- Цілком реальною виглядає перспектива визнання західними партнерами 
євроінтеграційних намірів України, за умови успішного виконання нею Плану дій. 

Джерело: Лабораторія законодавчих ініціатив, www.parliament.org.ua 
 
Лідери громадських організацій звернулись з відкритим листом до 
Президента України 
10 березня в інформаційному агентстві Укрінформ відбулася прес-конференція 
“Європейська інтеграція – занадто важлива справа, щоб її довіряти політикам”. 
Організатор – Фонд “Демократичні ініціативи”. Під час прес-конференції організатори 
та учасники оприлюднили текст відкритого листа до Президента України Віктора 
Ющенка. 
  На думку лідерів громадських організацій, безвідповідальні політтехнології, 
спрямовані опонентами В.Ющенка під час президентської виборчої кампанії на 
дискредитацію європейської та євроатлантичної ідей, призвели до безпрецедентного 
зниження рівня підтримки українцями курсу на входження України до ЄС та НАТО. 

Автори листа переконані, що саме громадські організації спроможні перенести 
дискусію з рівня зовнішньополітичних декларацій на рівень самоусвідомлення 
громадянами України своєї органічної належності до європейства в усіх його вимірах.  
У зв’язку з цим керівництву держави пропонується: 

1. На основі досвіду країн — нових членів Євросоюзу законодавчо закріпити за 
громадськими організаціями пріоритети в просвітницькій роботі щодо курсу 
нової України на інтеграцію в ЄС. 

2. Створити сприятливі умови для діяльності громадських організацій, 
законодавчо закріпивши за ними можливості отримувати кошти від вітчизняних 
бізнесових структур. 

Зокрема, запропоновані зміни до законодавства України передбачають внесення змін 
до Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону № 283/97-ВР від 
22.05.97, ВВР, 1997, N 27, ст.181). До пункту 5.2.13. Закону автори листа пропонують 
внести такі зміни:  

“Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового 
використання з метою охорони культурної спадщини та сприяння європейській 
інтеграції України установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-
заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у 
пункті 7.11 статті 7 цього Закону, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше 
десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду”.   

Зміни до Закону “Про державний бюджет України на 2005 рік” передбачають 
призупинення на 2005 рік дію підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону та другого 
речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України “Про 
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оподаткування прибутку підприємств” (334/94-ВР), що дозволить фінансування 
неприбуткових організацій з українських джерел; 
Джерело: Фонд “Демократичні ініціативи”. Детальніше ознайомитись із змістом заяви 
та підтримати лист-звернення українських громадських організацій можна за адресою: 
http://www.polit.com.ua/open_letter.php 
 
Ініціатива “Ялтинська європейська стратегія” (англійською мовою - pro 
Ukraine YES Campaign) набирає розмаху 

За результатами опитування, організованого “Ялтинською європейською 
стратегією” (Yalta European Strategy – YES), близько 55% громадян таких країн 
Європейського Союзу, як Франція, Німеччина, Італії, Польща, Іспанія та Англія 
підтримують вступ України до ЄС. 

З них 39% вважають входження України до ЄС необхідним у зв’язку з тим, що 
“Україна є частиною Європи” та 36% вважають, що це є доцільним, оскільки “зміцнить 
демократію в Україні”. 

Організація опитування, - лише один із заходів ініціативи YES. Однією з цілей 
своєї діяльності YES декларує підтримку входження України до Європейського Союзу і з 
цією метою “розбудову правової, вільної та багатої України”. Реалізацією зазначених 
цілей YES вбачає в організації лекцій, щорічних саммітів у Ялті, робочих груп та 
громадських обговорень в Україні та в Європейському Союзі.  

Серед недавніх ініціатив YES, - лист до лідерів країн-членів ЄС із закликом 
підтримати входження України до ЄС. На травень заплановано проведення громадських 
дебатів з О.Квасневським та Європейським парламентом у Брюсселі.  

У липні YES планує провести дослідження того, наскільки європейська бізнес- та 
політична спільнота сприймає Україну, та виробити рекомендацій щодо зближення 
України з країнами ЄС. Також на липень заплановано проведення другого Ялтинського 
Європейського самміту.  

З березня працює веб-сторінка ініціативи, де можна ознайомитися з більш 
детальною інформацією, поки що лише англійською мовою (http://www.yes-ukraine.org). 
Підготувала Олеся Мигаль за матеріалами http://www.yes-ukraine.org 
 
 
Відбувся круглий стіл „Інформування щодо ЄС та європейської інтеграції 
в територіальних громадах: приклад м. Полтави” 
 

Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна” за 
підтримки Польсько-Американсько-Української ініціативи про Співпрацю провів 31 
березня 2005 року у Полтаві круглий стіл „Інформування щодо ЄС та європейської 
інтеграції в територіальних громадах: приклад м. Полтави”.   

Цей захід здійснився в рамках проекту „Розробка програми інформування 
громадськості м. Полтава щодо ЄС та європейської інтеграції на основі досвіду 
територіальної громади м. Кракова”. Метою проекту є розробка пілотної програми 
інформування громадськості щодо ЄС для міста Полтави у партнерстві з органами влади 
міста, місцевими неурядовими організаціями, освітніми закладами та журналістами. Дана 
програма також базується на досвіді м. Кракова у впровадженні заходів по інформуванню 
щодо ЄС.  

Підчас круглого столу було обговорено проект Програми інформування 
громадськості м. Полтави щодо ЄС та європейської інтеграції, підготовленої експертами 
„ЄвроРегіо Україна”.  

У круглому столі взяли участь представники місцевих органів державної влади, 
громадських організацій, експерти, науковці та представники ЗМІ.  
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Після круглого столу учасники були запрошені до участі у токшоу “Відверто 
про...”, темою якого стала європейська інтеграція. Відповідна телепрограма 
транслюватиметься на обласному державному телебаченні Влтава.  
Джерело: „ЄвроРегіо Україна”. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся 
до Ольги Максименко, керівника проекту „ЄвроРегіо Україна” 
(omaksymenko@iews.kiev.ua ) 
 
 
Студентів України запрошують до участі у семінарі у Варшаві 

Громадська організація “Форум молодих дипломатів” запрошує студентів вищих 
навчальних закладів до участі в семінарі “Бєларусь, Україна, Туреччина, - чому не ЄС”, 
що проводиться в рамках проекту  “Європа через 20 років”. 

Семінар відбудеться 14 травня в приміщені Сенату (верховної палати парламенту 
Республіки Польща) у Варшаві. Проект є неурядовим внеском до третього самміту Ради 
Європи, який відбудеться 16-17 травня. 

Організатори залишають за собою право вибору учасників на основі їхніх CV, а 
також за критерієм географічної диверсифікації учасників. Необхідною умовою участі є 
добре володіння англійською мовою.  

Останній термін подачі  CV – 15  квітня. CV необхідно надіслати на адресу: 
wdziegiel@diplomacy.pl (Wojciech  Dziegiel, координатор проекту), aбо 
bgertruda@poczta.onet.pl 
 
У Сумах відбудеться ІІ Міжнародна студентська конференція "Україна та 
Європейський Союз" 
 

19 квітня 2005 р. у Сумах відбудеться ІІ Міжнародна студентська тематична 
науково-практична конференція "Україна та Європейський Союз".  

Мета конференції:  
 - вивчити сьогоднішнє становище України на шляху до ЄС;  
 - розглянути потреби та перспективи вступу України до ЄС;  
-  обговорити напрямки економічної, правової, соціальної політики щодо вступу 
України до ЄС;  
- визначити позитивні та негативні наслідки для України від вступу в ЄС.  
 
Робота конференції проходитиме за наступними напрямками:  
1. Передумови вступу України до Європейського Союзу  
2. Економічні проблеми вступу України до Європейського Союзу  
3. Громадські (політичні) проблеми України на шляху до Європейського Союзу  
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Організатори конференції: 
Українська академія банківської справи, Міжнародний студентський клуб "Global Action", 
Представництво ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна" в Сумській 
області.  

Щоб взяти участь у конференції, необхідно надіслати заповнену анкету учасника 
до Організаційного комітету або повідомлення, в якому мають бути зазначені такі дані:  
 - прізвище, ім'я, по батькові;  
 - назва навчального закладу, в якому навчаєтеся;  
 - курс навчання;  
 - контактний телефон або електронна адреса;  
 - номер секції (напрямку) конференції, в якій бажаєте взяти участь;  
 - короткі тези виступу (не більше 3-х сторінок, шрифтом Times New Roman, 14 pt, 
інтервал - одинарний);  
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 - прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу, в якому Ви навчаєтеся;  
- адреса, телефон, факс навчального закладу, в якому Ви навчаєтеся.  
 
Повідомлення приймаються до 12 квітня 2005 року за електронною адресою 
Оргкомітету: conference@academy.sumy.ua  
 
 
Громадська думка 
     
 

 
Громадяни ЄС більше хочуть бачити у себе Україну ніж Туреччину 
 
 Прийом України до Євросоюзу підтримують 55% опитаних громадян країн - членів 
ЄС, Туреччини - 45%. Про це пише сьогодні британська газета "The Guardian", 
зазначаючи, що, згідно з опитуванням громадської думки, Європа надає більшу перевагу 
членству в ЄС України, ніж Туреччини.  
 Опитування приблизно 6000 осіб у шести найбільших країнах ЄС з´ясувало, що 55% 
респондентів хотіли б, щоб Україна стала членом ЄС. Заявку на вступ до ЄС Туреччини - 
процес, який має бути формально розпочатий 3 жовтня ц.р. - готові підтримати лише 45% 
опитаних.  
 Ініціатива “Ялтинська європейська стратегія” (англійською мовою - pro Ukraine YES 
Campaign)  доручила соціологічному агентству "TNS Sofres" вивчити громадську думку у 
Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Великій Британії і Польщі.  
 Учасники опитування в Польщі, яка очолювала дипломатичні зусилля ЄС з 
припинення президентського протистояння в Україні, в переважній більшості (77% - за, 
12% - проти) висловилися за прийом України в ЄС.  
 49% опитаних у Великій Британії підтримали членство України в ЄС, 27% - 
висловилися проти. Французи в більшості своїй висловилися позитивно (58% - за, 37% - 
проти). Але більшість німців висловилася негативно (53% - проти, 41% - за).  
 Результати опитування контрастували з протидією членству в ЄС Туреччини. 
Французи різко проти (59% - проти, 37% - за). Такої ж думки і німці (60% - проти, 36% - 
за).  
 Тільки поляки в більшості своїй (55%) підтримали прийом до ЄС Туреччини. 
Половина опитаних англійців підтримала Туреччину, 32% - проти.  
 Еммануель Рів´єр з "TNS Sofres" сказав: "Люди, які виступають проти прийому до ЄС 
Туреччини, але які згодні прийняти до ЄС Україну, вважають, що вона входить до 
Європи. Водночас вони вважають, що Туреччина не належить до їх географічної області". 
 Представник зі зв’язків з громадськістю кампанії YES Лорент Донді сказав: "Це 
опитування дуже важливе і стало великою несподіванкою. Йдуть великі суперечки 
відносно членства України в ЄС, але досі ніхто не поцікавився думкою європейських 
громадян".  
 YES повідомила, що використовує результати опитування громадської думки, щоб 
заявити, що неправильно позбавляти шансу на вступ до ЄС 48-мільйонний народ України, 
який проживає в найбільшій країні, що повністю лежить в Європі.  
 "Це опитування громадської думки допоможе Україні в її переговорах", - сказав 
Л.Донді.  

Україна не забарилася з відповіддю на такі результати опитування громадської 
думки у ЄС. На брифінгу 29 березня заступник керівника прес-служби МЗС України 
Дмитро Свистков заявив, що в Україні вітають підсумки соціологічного опитування і 
Україна сподівається, що позиція більшості громадян країн-членів Євросоюзу, які 
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висловилися на підтримку членства України до ЄС, не буде проігнорована європейськими 
політиками при визначенні перспективи політики щодо України.  

За словами Д.Свисткова, в Україні розглядають такі результати як високу 
політичну оцінку останніх демократичних процесів в нашій державі внаслідок 
помаранчевої революції, моральну підтримку курсу України на євроінтеграцію та 
визнання Української держави як невід’ємної складової об’єднаної Європи.  
Джерела:  http://www.proeuropa.info,  http://ukraine-eu.mfa.gov.ua 
 
Представник Бундестагу бачить Україну у ЄС  
 

Глава Комітету закордонних справ Бундестагу Фолькер Рює виступає за надання 
Україні перспективи членства в Євросоюзі. „Перспектива полягає в тому, що ніхто не 
виключає, що ця країна (Україна) отримає врешті шанс на членство в ЄС”, зазначив 
німецький політик в ефірі ARD - громадського телебачення Німеччини. „Україна 
належить до Європи”, додав він. Як відомо, саме Рює був ініціатором запрошення 
президента України Віктора Ющенка для проголошення промови в Бундестазі.  

Умовою такої перспективи Рює назвав успішність реформ в Україні. „Це не 
означає, що у недалекому майбутньому буде можливо розпочати переговори про 
членство. Але вже сама перспектива членства може допомогти Україні у проведенні 
важких реформ”, вважає німецький політик. Він також пояснив, чому він ініціював виступ 
Ющенка в Бундестазі. Так, за його словами, „помаранчева революція” є „історичною 
подією”, і можливість виступу в Бундестазі є винятковою можливістю для зарубіжних 
політиків, що є „виразом підтримки” для Президента України, пояснив Рює.  
 Джерело: http://www.proeuropa.info 
 
Єврооптимісти та євроскептики: Австрія,  Ісландія, Норвегія 
  

Сьогодні ЄС об’єднує 25 держав Західної, Центральної та Східної Європи. Австрія 
стала 15-тою країною Євросоюзу, вступивши у 1995 року в об’єднання разом з 
Фінляндією та Швецією. У лютому Австрія відзначила десяту річницю приєднання до 
Європейського Союзу. Подія викликала захоплення тільки у лідерів ЄС та політиків, тоді 
як пересічні громадяни виявили менше радості з цього приводу.  

Як повідомляє Центр європейського та порівняльного права при Міністерстві 
юстиції України, за результатами досліджень, тільки 46% австрійців досі вважають 
членство в ЄС позитивним фактором, а 66% дотримуються протилежної думки. Серед 
негативних причин, котрі здебільшого називали респонденти є наступні: чималий ризик 
втрати роботи через подальше розширення ЄС на Схід, високі внески Австрії до 
європейського бюджету, збільшення кількості наркотиків через відсутність контролю на 
кордонах між державами об’єднання, сильне забруднення Альп через збільшення потоку 
великих вантажівок та занепокоєння наявністю ядерних станцій в сусідніх державах-
членах ЄС.  

Між іншим, Норвегія та Ісландія, які не є членами Європейського Союзу, 
повернуться до питання вступу до ЄС у 2007 році. Керівна Прогресивна Партія Ісландії 
нещодавно вирішила до 2007 року підготувати основні принципи можливих переговорів 
стосовно вступу країни в ЄС. Представники партії планують, що питання членства 
держави у ЄС вирішуватимуть громадяни на референдумі. 

Норвежці пильно стежать за подіями в сусідній Ісландії, оскільки – на переконання 
урядовців – зміна ситуації в цій країні суттєво вплине на стан справ в самій Норвегії. 
Загалом у Норвегії стає все більше прихильників євроінтеграції, хоча відрив від 
євроскептиків залишається невеликим. 46,4% опитаних у лютому цього року норвежців 
підтримували ідею вступу до ЄС, 41,6% не в захоплені від такої перспективи, а 12,1% ще 
не визначилися, до якої з двох перших груп приєднатися.  
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Джерело: http://www.proeuropa.info 
 
 
 


