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№ 10, червень 2005 р. 

 
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 

 
Дев'яте засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 
 

13 червня у м. Люксембург відбулося Дев'яте засідання Ради з питань 
співробітництва між Україною та ЄС. Українську делегацію на переговорах очолював 
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. Сторона ЄС була 
представлена Міністром закордонних справ Жаном Ассельборном (Люксембург головував 
у ЄС протягом першого півріччя 2005 року), Комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин 
Бенітою Ферреро-Вальднер та Високим представником Євросоюзу з питань спільної 
зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою.  

На початку засідання сторони привітали інтенсивний розвиток двосторонніх 
контактів, який мав місце протягом першого півріччя та характеризувався досягненням 
важливих домовленостей, спрямованих на практичне поглиблення партнерства між 
Україною та ЄС.  

У цьому контексті з боку ЄС було відзначено помітний прогрес, досягнутий 
Україною на шляху імплементації спільного Плану дій Україна-ЄС. Європейський Союз 
привітав кроки, які здійснюються Урядом України у сфері забезпечення прозорості та 
публічності державної політики, боротьби з корупцією, відновлення макроекономічної 
стабільності, проведення податкової реформи, утвердження справедливого правосуддя. Як 
зазначили керівники Євросоюзу, подальше поглиблення і посилення відносин між 
Україною та ЄС залежатимуть від успішного продовження Україною внутрішніх реформ 
та адаптації українського законодавства до європейських стандартів.  

ЄС підтвердив готовність до послідовного виконання взятих на себе зобов'язань у 
рамках Плану дій з тим, щоб підтримати нинішні демократичні зрушення в українському 
суспільстві конкретними та дієвими кроками.  

Рада з питань співробітництва відзначила важливість нарощування взаємодії в 
галузі забезпечення європейської безпеки і стабільності. Сторони привітали початок 
реалізації механізму приєднання України до заяв та позицій ЄС з регіональних та 
міжнародних питань, а також підписання двох важливих угод - про участь України в 
операціях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та щодо безпекових процедур з обміну 
інформацією з обмеженим доступом. ЄС підтвердив готовність надати Україні практичну 
допомогу у повній ліквідації протипіхотних мін на її території в контексті ратифікації 
Верховною Радою Оттавської Конвенції.  

Також представники ЄС позитивно оцінили розроблений Україною план 
придністровського врегулювання. Особливо було відзначено кроки української сторони 
щодо відновлення політичного діалогу між сторонами конфлікту, а також згода України 
на здійснення короткострокових моніторингових місій на українській ділянці українсько-
молдовського кордону.  

Сторони відзначили важливість якнайскорішого набуття Україною повноправного 
членства в СОТ. У цьому зв'язку ЄС висловив свою готовність максимально сприяти 
реалізації цієї мети. Однак цього разу Україні не було надано статусу країни з ринковою 
економікою в рамках антидемпінгового законодавства ЄС, на що вона сподівалася. ЄС 
підтвердив готовність розглянути це питання ближчим часом.  

Рада з питань співробітництва наголосила на важливості подальшого посилення 
конструктивної та плідної співпраці в галузі юстиції та внутрішніх справ. Сторони 
погодилися з важливістю започаткування восени поточного року переговорів щодо 
укладення Угоди про спрощення візового режиму на основі відповідного мандату Ради 
ЄС поряд з продовженням переговорного процесу з укладення Угоди про реадмісію. У 
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цьому зв'язку ЄС привітав рішення України щодо тимчасового скасування візового 
режиму для громадян ЄС.  

За підсумками засідання було домовлено провести ґрунтовну оцінку прогресу у 
виконанні Плану дій в ході Самміту Україна-ЄС у жовтні 2005 року.  
Джерело: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua
 
Солана вважає, що відносини ЄС і України дуже близькі і продовжують 
поглиблюватися 
 

Європейський Союз надасть сильну підтримку реформістським зусиллям 
керівництва України. Про це в інтерв’ю газеті "День" заявив верховний представник 
Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр Солана, передає ІА 
"Новости-Украина". "Відносини ЄС і України - дуже близькі і продовжують 
поглиблюватися", - сказав Х.Солана. 

Він також назвав План дій ЄС-Україна "дорожньою картою на подальші роки".   
За словами Х.Солани, "після імплементації цього документа і на підставі оцінки 
досягнутого просування ми зможемо рухатися вперед навіть з глибшим рівнем 
партнерства".  

Представник ЄС також нагадав, що "план дій припускає заміну нинішньої угоди 
про партнерство і співпрацю новими договірними відносинами в результаті його 
виконання". "Майбутнє наших відносин залежить насамперед від України та її успіху в 
реалізації реформ", - підкреслив Х.Солана, додавши, що "ці реформи і українська 
демократія визначать суть нашої співпраці". 

"М´яч - на полі України. Я впевнений, що відданість реформам і демократії 
адміністрації Президента Ющенка і прем’єр-міністра Тимошенко дасть можливість 
Україні рухатися вперед обраним курсом", - зазначив він. 

Коментуючи перші кроки щодо виконання Плану дій Україна-ЄС, Х.Солана 
відзначив, що "передбачена інтенсифікація політичного діалогу рухається вперед". 
"Україна і ЄС створюють могутнє партнерство у сфері зовнішньої політики", - сказав 
представник ЄС. "Ми вже збільшили контакти і говоримо щиро і відкрито один з одним 
на всіх рівнях - і на офіційному, і на неформальному. Це хороше підґрунтя для 
майбутнього", - додав він. 

За словами Х.Солани, "ЄС також ініціював процес запрошення України для 
приєднання до загальних позицій ЄС щодо міжнародних справ". Це, як він зазначив, "є 
чітким сигналом нашого бажання розвивати наше партнерство і працювати разом на 
міжнародній арені". 
Джерело: http:// www.proeuropa.info  
 
ЄС на сьогодні не визнає Україну як потенційного члена, констатує 
Тарасюк 
 

Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк констатує, що на сьогодні 
Європейський Союз не визнає Україну як перспективного потенційного члена.   
Як передає УНІАН, про це міністр сказав, виступаючи на міжнародній конференції 
“Розширення Європейського Союзу: рік опісля та проекція на десятиліття”, організованої 
Інститутом Євроатлантичного співробітництва, Фондом Конрада Аденауера в Україні та 
Міжнародним республіканським інститутом (США). “Чи можемо ми говорити, що ЄС 
визнає Україну своїм перспективним потенційним членом? Будемо відвертими, на 
сьогодні, на жаль, ні”, - сказав міністр. 

За словами Б.Тарасюка, причини такого “консервативного ставлення” не стільки в 
Україні, скільки всередині самого ЄС, який переобтяжений проблемами розширення. 

http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/
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“Поява у цих умовах на порядку денному ЄС ще й української заявки стало, по суті, 
додатковим серйозним викликом для ЄС”, - сказав він. 

Б. Тарасюк зазначив, що Україна це чітко усвідомлює і з розумінням ставиться до 
проблем розширеного ЄС і не має наміру педалювати розвиток подій. “Ми не ведемо мову 
про обіцянку прийняти Україну до ЄС негайно, ми реалісти і не вимагаємо від ЄС 
обіцянок, які він не може виконати. Мова йде про відкриття перед Україною перспективи 
вступу до ЄС”, - підкреслив міністр. 

Б.Тарасюк нагадав, що згідно зі ст. 49 Амстердамського договору, з юридичної 
точки зору перешкод для перспективи вступу України до ЄС не існує. Крім того, на 
переконання міністра, Україна має ще одну важливу перевагу - симпатії європейської 
громадськості. Він нагадав, що, за даними опитування громадян шести країн ЄС, 55% 
європейських респондентів виступають за вступ України до ЄС. Ці симпатії також 
знайшли втілення в резолюції Європарламенту 13 січня цього року, в якій зазначається 
необхідність надання Україні членства в ЄС і укладення посиленої угоди з елементами 
асоціації.  

Б.Тарасюк також зазначив, що Україна у короткостроковому періоді 
зосереджуватиметься на імплементації Плану дій. Його реалізація, вважає міністр, 
сприятиме поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та істотному 
посиленню двостороннього політичного діалогу. “Сподіваємось, що вже на цьому етапі 
наших відносин Україна отримає ті сигнали від ЄС щодо політики відкритих дверей для 
України у разі виконання нею Копенгагенських критеріїв”, сказав він. При цьому 
Б.Тарасюк додав, що “успішне виконання положень Плану дій, поглиблення 
демократичних процесів та високі темпи економічного зростання в Україні повинні стати 
передумовами, які дозволять обом сторонам висунути нові ініціативи, що створюватимуть 
додаткові можливості для якісного поглиблення співпраці і, як наслідок, помітного 
наближення України до ЄС”. 

Міністр зазначив, що без України процес європейської інтеграції не може бути 
завершений, оскільки без України об’єднана Європа ніколи не стане цілісною. “Це було б 
реченням без крапки наприкінці, ми, українці, сподіваємося, що автори об’єднаної Європи 
добре знаються на політичному правописі і не допустяться такої елементарної 
граматичної помилки”, - сказав Б.Тарасюк. 

 За його словами, зараз назріли достатні передумови для підвищення рівня 
політичної довіри між Україною і ЄС. 
Джерело: http://www.ea-ua.info з посиланням на ProEUROPA 
 
 
Підсумки “Міні-Давосу” у Києві 
 

17 червня в Києві відбулося позачергове засідання круглого столу по Україні 
Всесвітнього економічного форуму. 
  На підсумковій прес-конференції київського “Міні-Давосу” виконавчий директор 
Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб заявив, що для іміджу України у світі 
настав “медовий місяць”, і країна повинна скористатися цим періодом, щоб провести 
економічні перетворення. "У так званий "медовий місяць" Україна має "вікно 
можливостей", яким потрібно скористатися", - сказав Шваб. Водночас він застеріг 
офіційний Київ від надмірного затягування процесу проведення реформ. "Дуже багато має 
бути ще зроблено, а для цього потрібен час. Зараз потрібно скористатися сприятливим 
іміджем України у світі для того, щоб провести необхідні перетворення", - сказав Клаус 
Шваб.  
 За його словами, "учасники київського круглого столу висловили занепокоєність 
відсутністю чіткої урядової програми з питань приватизації і повторної приватизації". 

http://www.ea-ua.info/
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"Відсутність такої програми з боку уряду вселяє непевність у закордонних інвесторів, які 
хотіли б прийти на український ринок", - відзначив експерт. 

За його словами, "для того, щоб Україна досягла рівня життя, як у Європі, 
необхідно щорічне збільшення ВВП на 7% протягом 20 років".  "А такий підйом 
економіки можливий лише за масових інвестицій з-за кордону", - наголосив він. 

Клаус Шваб підкреслив, що Всесвітній економічний форум пропонує Президенту 
Віктору Ющенку скористатися досвідом успішних реформ країн Балтії, Східної Європи і 
Грузії. 

Учасники Міжнародного економічного форуму закликали “припинити дискусію з 
приводу того, що Україна відмінна від інших країн і що вам потрібно знайти специфічне 
українське вирішення кожної проблеми”. 

Інвестори побажали Україні успіхів. "Ми бажаємо Вам всіляких успіхів, яких Ви й 
український народ усіляко заслуговуєте і на які Ви так довго чекали”. 

За результатами проведення позачергового круглого столу учасники прийняли 
10 кроків з поліпшення і розвитку економіки України, які передадуть Президенту 
Віктору Ющенку. 

Деякі з рекомендацій документа – це широкі політичні питання, які потрібно 
вирішувати кількома урядовими програмами, інші мають бути вирішені до 1 липня, тобто 
до початку літніх канікул Верховної Ради для того, щоб якомога швидше Україна могла 
вступити до Світової організації торгівлі, збільшити обсяг іноземних інвестицій і 
поліпшити діловий клімат. 

Основні принципи цих рекомендацій передбачають створення надійної правової 
системи прозорих угод і захисту прав акціонерів. Вони також передбачають інтенсивні 
реформи в державному управлінні, зокрема у сфері боротьби з корупцією і бюрократією. 
Документ також пропонує уряду виголосити чітку заяву про те, що він робитиме з уже 
приватизованою власністю. 

У документі також висловлені вимоги послідовної урядової політики. "З погляду 
створення сприятливого ділового клімату і підвищення довіри з боку вітчизняних й 
іноземних компаній є надзвичайно важливою демонстрація того, що в уряді всі говорять в 
один голос", - сказано в документі. 

У ньому також висловлена вимога до уряду давати чіткі сигнали про його 
міжнародні амбіції, зокрема чітко заявити, що його мета – інтегруватися в європейську і 
світову економіку. Основні рекомендації є наступними: 

• Підтримка іноземних інвесторів 
Всесвітній економічний форум пропонує Президенту Віктору Ющенку створити 

підрозділ фахівців, які б підтримували іноземних інвесторів, в офісі Президента або 
прем’єр-міністра. Документ пропонує окреслити завданнями цього органу визначення 
сприятливих бізнес-можливостей, установлення контактів інвесторів з бізнесменами і 
представниками уряду, а також допомогу у формуванні адміністративних процедур. 
Учасники форуму пропонують створити цей підрозділ на вищому рівні для того, щоб в 
інвесторів був ефективний і безперешкодний доступ.  

Серед інших невідкладних кроків, які форум представив Президентові, міститься 
також побажання ввести спрощену процедуру реєстрації бізнесу.  

Форум також вимагає прийняти закон про цінні папери, який би захистив права 
акціонерів, а також запровадити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку й аудиту. 
Крім того, інвестори пропонують скасувати надмірні регулятивні норми в сфері 
підприємництва, які часто дублюють одна одну. Крім того, вони пропонують скасувати 
Господарський кодекс і прийняти пакет реформ з комерційного права. 

• Вступ до Світової організації торгівлі 
Всесвітній економічний форум рекомендує Президенту Віктору Ющенку для 

підвищення довіри інвесторів забезпечити до кінця літньої сесії Верховної Ради прийняття 
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законодавчих актів, необхідних для вступу України до СОТ. "Прийняти всі законодавчі 
акти, необхідні для вступу до СОТ, до літніх парламентських канікул", - наголошується в 
документі. При цьому інвестори наполягають, щоб у разі потреби початок літніх канікул 
Верховної Ради було відкладено. 

• Компенсації за скасування пільг у ВЕЗ 
Всесвітній економічний форум пропонує Президенту України під час податкової 

реформи передбачити компенсації інвесторам за скасування вільних економічних зон. 
"Необхідно передбачити справедливі компенсації за витрати, пов’язані зі скасуванням 
вільних економічних зон, особливо для інвесторів, які діяли з чесними намірами", - 
наголошується в документі. 

Інвестори також пропонують реформувати систему оподатковування, зокрема 
скоротити соціальні податки, скоротити податок з корпоративного прибутку, переглянути 
механізм відшкодування податку на додану вартість для експортерів і систему ПДВ 
узагалі. 

Вони також пропонують передбачити справедливу компенсацію за збиток від 
скасування ВЕЗ і запровадити справедливі митні тарифи. 

Інвестори також пропонують Віктору Ющенку докласти зусиль для поліпшення 
управлінських і ділових навичок і сприяти в запозиченні знань і технологій через кордон. 

• Боротьба з корупцією 
Всесвітній економічний форум пропонує активізувати боротьбу з корупцією, а також 

публікувати зарплати вищих чиновників, суддів і депутатів Верховної Ради. 
Серед інших заходів для боротьби з корупцією пропонується створювати чорні списки 

компаній, які були викриті в хабарах.  
У документі також виписані рекомендації призначати чиновників і суддів за їхніми 

діловими якостями, а не з політичних мотивів. Інвестори також рекомендують підвищити 
зарплату чиновникам.  

Крім того, вони рекомендують перейти до нової системи державних закупівель, 
наприклад, закупівель у режимі онлайн, що дозволяє прозоро керувати процесом торгів. 
 
Джерело: за матеріалами http://www.korespondent.net, http:// www.unian.net       
 
 
Політика європейської інтеграції України 
 
 
В Україні буде створено Міністерство європейської інтеграції та 
зовнішньоекономічних зв’язків – Віктор Ющенко 

В Україні буде створено Міністерство європейської інтеграції та 
зовнішньоекономічних зв’язків. Про це Президент України Віктор Ющенко повідомив 16 
червня під час виступу на Міжнародному інвестиційному форумі. 

«Ми працюємо над створенням спеціальної державної інституції, яка має стати 
контактною адресою і лоцманом для інвесторів. Планується, що нею стане нове 
Міністерство європейської інтеграції та зовнішньоекономічних зв’язків», – заявив Віктор 
Ющенко, додавши, що Україна готова надати інвесторам усі необхідні для успішної 
роботи умови. 
Джерело: Прес-служба Президента України Віктора Ющенка 
 
Порошенко розглядає ЄЕП, як альтернативу євроінтеграції України 
 
Секретар Ради національної безпеки Петро Порошенко розглядає Єдиний економічний 

http://www.korespondent.net/
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простір, як альтернативу євроінтеграції України. Про це пише німецька газета "Frankfurter 
Rundschau", переклад якої приводить Іносмі, від 21 червня 2005 року. 

У зв’язку з ростом кількості супротивників розширення ЄС, за словами 
Порошенка, за певних умов цілком може бути "альтернативою" Єдиний економічний 
простір з Росією. Як пише газета, такий погляд обумовлений тим, що "серед української 
громадськості наступає все більше протверезіння" із приводу вступу України до 
Європейського Союзу. "Київ не домігся від ЄС ні бажаного статусу країни з ринковою 
економікою, ні пом’якшення матеріальної сторони візового режиму: Брюссель 
посилається на державне регулювання цін і збирається полегшити в’їзд у країни ЄС тільки 
для тих груп населення, які й сьогодні одержують візи без усяких проблем", - констатує 
газета. 

Також газета пише, що "у столицях Європи симпатії до переможної "Помаранчевої 
революції", зважаючи на все, майже повністю зникли". "Навіть колишні ентузіасти ЄС, які 
опинились через невдалі референдуми щодо конституції під тиском свого електорату, 
поступово перетворюються в супротивників розширення Союзу. Вони хочуть будь-що 
закрити Україні, як і Туреччини, доступ до Європейського Союзу", - пише газета. 

"Тим часом, президент Віктор Ющенко, як і його прем’єр-міністр, поки як і раніше 
дотримується орієнтації своєї країни на Захід", - зауважує газета. 
Джерело: "Українська правда", www.pravda.com.ua 
 
У Верховній Раді України відбулися Парламентські слухання “Стан і 
перспективи євроінтеграції України та її участі у формуванні єдиного 
економічного простору”  
 

22 червня у Верховній Раді України відбулися Парламентські слухання “Стан і 
перспективи євроінтеграції України та її участі у формуванні єдиного економічного 
простору”. Слухання ініціював Народний депутат України Ігор Шурма (Фракція 
СДПУ(о)), але великого інтересу серед депутатів захід не викликав. У залі засідання були 
присутні переважно молодь, студенти, експерти та кілька депутатів. 
 З боку Уряду виступали Міністр економіки Сергій Терьохін та Заступник міністра 
закордонних справ Антон Бутейко. Також виступили окремі Народні депутати, експерти 
та заступник Голови Комітету у європейських справах Сейму Литовської Республіки 
Петрас Ауштрявічус, у минулому – головний представник Литви у переговорах з ЄС. 

Загалом учасники слухань критикували дії Президента та уряду щодо 
непослідовності заяв по ЄЕП. Адже лише восени минулого року „Наша Україна” 
говорила, що прийняття угоди по ЄЕП призведе до обмеження національного 
суверенітету України. Але 15 червня з’явився указ Президента Ющенка, який ввів у дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня ц.р. "Про формування 
Єдиного економічного простору". У документі проголошено, що основною метою участі 
України у формуванні та функціонуванні ЄЕП є створення зони вільної торгівлі без 
вилучень та обмежень відповідно до статті 2 Угоди про формування ЄЕП. 

Основне питання – чи і в якому форматі участь України у ЄЕП не перешкоджатиме 
її європейській інтеграції та не ставитиме під питання державний суверенітет України. У 
цьому контексті Антон Бутейко заявив, що документи, які Україна підписала свого часу з 
виключеннями, що братиме участь у формуванні Єдиного економічного простору тільки в 
рамках Конституції України, планується передати на висновок Конституційного Суду 
України. Загалом, більшість учасників слухань зійшлися на тому, що участь України у 
ЄЕП за межами створення зони вільної торгівлі суперечить європейській інтеграції 
України (зокрема, Угоді про партнерство та співробітництво), а відтак окремі документи, 
спрямовані на виконання Угоди про ЄЕС, що їх підписала чи планує підписати Україна 

http://inosmi.ru/translation/220420.html
http://www.pravda.com.ua/
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(проекти міждержавних угод щодо формування ЄЕП, проекти міжнародно-правових 
документів з питань формування ЄЕП), не можуть бути виконані.   
Джерело: Європейська програма МФВ 
 
Життя ЄС та Європейська політика сусідства 
 
Ратифікація Конституційної Угоди ЄС – думки напередодні самміту ЄС та 
рішення після нього  

 
6 червня уряд Великої Британії прийняв рішення відкласти винесення до Палати 

Общин проект закону про проведення референдуму з питання ратифікації Європейської 
Конституції, який планувалося провести навесні 2006 р., - повідомляє "ЄврАктів". В той 
же час Державний секретар у закордонних справах Британії Дж.Стро підтвердив офіційну 
підтримку документу. Таке рішення було прийняте через кілька днів після заклику 
Президентів Франції та Німеччини продовжувати проведення референдумів. 

Президент ЄК Х.М.Баррозу закликав не драматизувати рішення уряду Великої 
Британії, - інформує "ІЮ Обзервер". "Я не чув, щоб будь-яка країна висловила намір про 
прийняття кінцевого рішення. Навпаки, інформація, яку я отримую, говорить про те, що 
всі країни готові до обговорення цього питання під час Самміту ЄС 16-17 червня. Нам 
потрібен час для роздумів. З цим погоджуються усі", - зазначив він. 

Ірландія вирішила не скасовувати референдум щодо Конституції, хоча точна дата 
ще не визначена, - заявив Прем'єр-міністр Б.Азерн в інтерв'ю "Бі-Бі-Сі". 

Результати опитування громадської думки в Данії свідчать, що 53% датчан 
висловлюються за проведення референдуму щодо Конституції ЄС і 31% респондентів 
висловлюються проти. В той же час, опитування показало збільшення кількості 
противників загальноєвропейського договору в державі після того, як громадяни Франції 
та Нідерландів на національних референдумах більшістю голосів сказали "ні" проекту 
Конституції Євросоюзу, - повідомляє "Ройтерс". 

За словами Міністра закордонних справ Польщі А.Ротфельда, "французи, 
нідерландці та британці не можуть приймати рішення замість нас. Ми маємо прийняти 
рішення самі - через проведення референдуму. Чітка підтримка поляками Конституції 
лише підвищить позицію країни у Співтоваристві". Як заявив 6 червня Президент країни 
А.Кваснєвскі, референдум щодо Конституції ЄС може бути проведений під час 
парламентських виборів 9 жовтня ц.р., - інформує "ІЮ Бізнес". 

Прем'єр-міністр Швеції також вважає, що країна має продовжити роботу по 
ратифікації Договору, поки ситуація не роз'ясниться. Однак, в разі прийняття рішення 
щодо проведення нових переговорів з Конституції, цей процес не буде смислу 
продовжувати, - зазначив він. Як відомо, Швеція планувала ратифікувати Конституцію 
голосуванням у Парламенті в грудні 2005 р., - повідомляє "Франс Прес". 

На думку Президента Чехії, немає сенсу продовжувати ратифікацію Угоди. "Ми всі 
знаємо, що Конституцію мають погодити 25 країн-членів. Раніше побоювалися, що лише 
одна Британія може її відкинути. Наразі вже 2 країни сказали "ні", тому немає ніякого 
сенсу продовжувати процес. Ми маємо знайти інший шлях , новий текст", - заявив він. В 
той же час, чеський лідер заявив, що не буде протидіяти крокам уряду та парламенту на 
шляху проведення референдуму щодо ратифікації договору, - інформує "ІЮ Бізнес".  

Незважаючи на суперечливість поглядів щодо ратифікації Конституції ЄС, Австрія 
ратифікувала Угоду 14 червня. Ратифікаційну грамоту підписав федеральний Президент 
країни Хайнц Фішер. “Відчуття неприйняття, що росте, Конституції ЄС в Європі не є 
аргументом проти самого тексту цього важливого документа", - заявив він журналістам у 
Відні. 
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На думку глави австрійської держави, "відхилення Конституції ЄС у ряді 
європейських країн дає привід для нової орієнтації європейської політики в багатьох 
областях, перш за все в необхідності посилення соціальних питань в країнах - членах 
Євросоюзу". 

Х.Фішер підкреслив, що "Конституція ЄС повинна бути тим компромісом, на який 
можуть піти всі члени альянсу, але може йтися лише про розумний компроміс, який міг би 
удосконалити існуючу систему ЄС". 

Що стосується Австрії, то Президент країни відзначив, що ратифікація Конституції 
ЄС жодною мірою не означає будь-яких обмежень в питанні постійно діючого 
австрійського нейтралітету, передає РІА "Новости". 

За підсумками самміту в Брюсселі, який проходив 16-17 червня, лідери країн 
Євросоюзу на самміті в Брюсселі вирішили не припиняти ратифікацію європейської 
конституції. При цьому продовжено термін її ратифікації  - раніше було передбачено, що 
ратифікація завершиться у листопаді 2006 року. „Процес ратифікації продовжено... 
Країни, які мали провести референдуми, самостійно і суверенно це визначать” ,- заявив 
головуючий в ЄС прем’єр-міністр Люксембурга Жана Клода Юнкер. 

Він пояснив, що вже немає зобов’язання провести референдуми до 1 листопада 
2006 року. Він також сказав, що не можна вдавати, ніби нічого не сталося, маючи на увазі 
поразку конституції у Франції та Нідерландах. І це потребує більше дискусій та 
переосмислення. Лідери ЄС запланували провести у червні 2006 року спеціальний самміт, 
де мають „дебатувати та переосмислювати” це питання.   

 Юнкер передбачає, що процес ратифікації конституції не закінчиться навіть у 
середині 2007 року. Але перед цим буде черговий самміт ЄС, на якому планується 
проаналізувати ситуацію. На той час головувати в ЄС буде Австрія. 

Прем’єр Люксембурга проситиме парламент країни відкласти національний 
референдум, який заплановано було на 10 липня 2005 року. 

Лідери Чехії, Данії, Ірландії та Португалії також оголосили про намір перенести 
референдуми в своїх країнах пізніше. 

Жодна країна ЄС не висловилася за відміну конституції ЄС чи за те, щоб перервати 
процес ратифікації – підкреслили голова Єврокомісії Жозеф Мануель Баррозу та 
президент Європарламенту Хозе Борель на прес-кноференції у Брюсселі. „Франція та 
Нідерланди не висловилися за те, щоб затримати ратифікацію, що означає, що вони 
сподівають певного дня ввести в дію конституційний трактат”, сказав Борель. Він не 
виключає, що обидві країни зроблять ще одну спробу ратифікації документу. 

Юнкер підтвердив також, що вже прийняті ЄС зобов’язання щодо країн-кандидатів 
будуть дотримані. Затримка з ратифікацією європейської конституції не вплине на процес 
вступу до Європейського союзу Румунії та Болгарії, який має відбутися 2007 року, - 
заявив він. Юнкер поінформував, що під час засідання самміту більшість лідерів ЄС 
визнала, що зобов’язання щодо переговорів з Туреччиною про питання її членства в ЄС 
вимушені будуть відбутися. „Мушу визнати, що ми особливо детально не обговорювали 
цього питання, але більшість наших колег висловила погляд, що треба повністю зважати 
на зобов’язання, які ЄС взяла на себе останнім часом, і вони мусять бути повністю 
враховані”, - сказав він на прес-конференції у Брюсселі за підсумками першого дня 
самміту. Як відомо, переговори про членство з Туреччиною мали розпочатися 3 жовтня 
2005 року. 
Підготувала Ганна Акопян за матеріалами http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua, 
http://www.proeuropa.info,  http://www.ictv.ua
 
Лідери країн-членів ЄС не змогли прийняти бюджет Євросоюзу на 2007 – 
2013 роки 
 

http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/
http://www.ictv.ua/
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Самміт Європейського союзу, що проходив у Брюсселі 17-18 червня, на думку 
прем’єр-міністра Люксембургу Жаан-Клода Юнкер, країна якого зараз головує в ЄС, 
закінчився суботу провалом.  

Лідери 25 країн не змогли домовитися, яким буде бюджет Євросоюзу на 2007- 2013 
роки. Відповідальність за провал покладають на прем’єр-міністра Великобританії Тоні 
Блера. Він відмовився піти на поступки щодо зменшення британських пільг при 
наповненні бюджету Євросоюзу. Не вплинули на позицію Лондона й заяви 
східноєвропейських держав-новачків, котрі були готові відмовитися від частини грошей з 
Брюсселя.  

Німецький канцлер Ґерхард Шредер піддав дії британського прем’єра гострій 
критиці. А його польський колега Марек Белка зазначив: „Пригнічує зовсім не відсутність 
бюджету, пригнічує атмосфера в ЄС”.  
Джерело: http://www.proeuropa.info
 
Головування Великої Британії у ЄС 
 

Напередодні головування Великої Британії у ЄС, яке розпочинається 1 липня 2005 
року, Британський прем'єр Тоні Блер, виступаючи в Європейському Парламенті 23 
червня, зробив презентацію щодо того, яким повинен бути ЄС та які зміни необхідні для 
його модернізації. 

Британський прем'єр наполягав на необхідності модернізації та оновлення Європи, 
або, за його висловами, Європа може зазнати невдачі. 

Якщо європейські нації вирішили "зібратися до купи, сподіваючись уникнути 
глобалізації, закритися від конфронтації та змін, що нас оточують, надавати 
притулок нинішній політиці Європи, постійно її повторюючи, ми ризикуємо зазнати 
невдачі", - сказав Блер депутатам Європарламенту. Необхідність модернізації Європи є 
нагальною, сказав Блер, так як зараз США єдина світова сила, а країни як Китай та Індія 
"наступними декадами стануть найбільшими економіками світу".

"Ми повинні поновитися... І ми можемо це зробити. Але, тільки тоді коли 
поєднаємо ідеали Європи із сучасним світом в якому ми живемо", - підкреслив Тоні Блер. 

Основні наміри Британії під час головування в ЄС були надіслані лідерам 
політичних груп в Європарламенті напередодні їх зустрічі з представниками уряду країни 
10 червня, надаючи основний пріоритет покращенню діяльності для бізнесу. 
            Під час свого президентства в ЄС Велика Британія планує зосередитися, в першу 
чергу, на питаннях економіки та бізнесу, пропонуючи серйозні законодавчі ініціативи. 
            Президентство Великої Британії планує зосередити свої зусилля на трьох основних 
напрямках: регулювання хімічної промисловості, сервісна директива, а також "план дій 
щодо поштових послуг для  фінансового сектору". 
            Регулювання хімічної промисловості, на яке будуть накладені високі стандарти 
регулювання, буде одним з найбільш складних в законотворчому процесі в історії ЄС. 
            В повідомлення йдеться, що президентство "буде намагатися знайти необхідний 
баланс між регулюванням умов для здоров'я та охорони навколишнього середовища, а 
також вимогами конкуренції". 
          Лондон також планує розглянути питання щодо Плану дій з фінансових послуг - 
план для відкриття фінансових послуг, огляду та оцінки законів ЄС в цій сфері, а також 
продовжити переговори з сервісної директиви. 
           Іншими елементами шестимісячного президентства Великої Британії стануть 
пошуки згоди щодо бюджету, а також переговорів із Туреччиною та Хорватією. 
Джерело: http://www.ea-ua.info за матеріалами  http:// www.euobserver.com
 

http://www.proeuropa.info/
http://www.ea-ua.info/
http://www.euobserver.com/
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Двостороннє співробітництво 
 
 
 Допомога Україні в європейській інтеграції - заснування трикутника 
“Україна-Польща-Швейцарія” 
 

Швейцарія пропонує заснувати трикутник “Україна-Польща-Швейцарія” для 
допомоги нашій державі в європейської інтеграції. Про це повідомив міністр закордонних 
справ України Борис Тарасюк на спільній прес-конференції з Федерального радником, 
керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації 
Мішлен Кальмі-Рей, яка перебувала в Україні з візитом. 
           Б.Тарасюк висловив вдячність Швейцарії за послідовну підтримку України на 
шляху набуття членства в Світовій організації торгівлі та надання технічної допомоги у 
здійсненні соціальних програм. Міністр зазначив, що Україну цікавить досвід Швейцарії у 
співробітництві з ЄС (Швейцарія не є членом Євросоюзу ). 
           За словами Б.Тарасюка, сторони домовилися про видачу українським громадянам 
віз на відвідання Швейцарії строком на три роки. ”Кінцевою метою нашої співпраці в 
питанні візового режиму має бути скасування візового режиму для українських 
громадян”, - зауважив Б.Тарасюк. 
           М.Кальмі-Рей у свою чергу зазначила, що Україна і Швейцарія мають покращити 
відносини в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі і це питання зараз 
обговорюється.   
           Вона також відзначила роль України як лідера в регіоні. “Хочу привітати Україну 
як лідера в цьому регіоні, яка прагне утвердити мир, а також вітаю роль України у 
розв’язанні Придністровського конфлікту”, - сказала М.Кальмі-Рей. 
           Також вона позитивно оцінила проведені в Україні реформи. За словами М.Кальмі-
Рей, Швейцарія посідає 8 місце серед інвесторів в Україні. 
           Крім того, керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської 
Конфедерації повідомила, що Швейцарія на всенародному референдумі вирішила 
приєднатися до Шенгенської зони. “Цей проект ще не ратифікований Європейським 
Союзом і гадаю, що він набуде чинності в 2007 році”, - зазначила М.Кальмі-Рей. 
Джерело: http://www.proeuropa.info
 
У червні Францію відвідали Президент України Віктор Ющенко  та 
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко  
 

22 червня з офіційним візитом Францію відвідав Президент України Віктор 
Ющенко. За результатами своїх переговорів з Президентом Франції Жаком Шираком 
Віктор Ющенко повідомив, що було обговорено “багато питань щодо двосторонніх 
відносин, і у найближчі 2–3 тижні МЗС двох країн сформують своєрідний план дій, до 
якого будуть занесені усі пункти, які сьогодні обговорювалися”. За словами глави 
Української держави, у ході зустрічі обговорювалися торгово-економічні відносини, 
співпраця України та Франції в енергетичній сфері, зокрема, в газонафтовій галузі, галузі 
електроенергії, у тому числі ядерної електроенергії. Крім того, Президент повідомив, що 
під час переговорів сторони домовилися про технічну  допомогу Франції щодо утилізації 
зброї Другої світової війни та пізнішого періоду, у тому числі протипіхотних мін. Сторони 
також домовилися, що Франція надасть технічну допомогу у проведенні аграрної та 
адміністративної реформ, а також адаптації українського законодавства до європейських 
стандартів. Крім того, у ході зустрічі порушувалося питання пом’якшення візового 
режиму зі сторони Франції для певних категорій громадян: журналістів, політиків, 
бізнесменів, студентів.  

http://www.proeuropa.info/


Інформаційний бюлетень                                                                         Європейська програма  
№ 10, червень 2005 р.                                                             Міжнародний фонд “Відродження” 
      

 13

Під час візиту до Франції Віктор Ющенко також поспілкувався з представниками 
української громади у Франції, а також взяв участь у відкритті пам’ятника Анні Ярославні 
та поспілкувався з представниками ділових кіл і медіа. 

Незадовго до візиту Віктора Ющенко Францію з триденним робочим візитом (12-
14 червня) також відвідала прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.  За словами Юлії 
Тимошенко, внаслідок виконання підписаних у Франції меморандумів Україна отримає 
декілька десятків мільярдів євро інвестицій. Прем’єр підкреслила, що лише по розбудові 
доріг загальна сума інвестицій становитиме понад 7 млрд. євро. Юлія Тимошенко 
зазначила, що загалом під час її візиту до Франції було підписано 11 протоколів і 
меморандумів, крім того, було отримано три пропозиції. Зокрема, французька компанія 
«Сен-Гобен» задекларувала бажання побудувати кілька заводів із виробництва 
скловиробів. Також під час візиту до Франції Україна підписала ряд угод і меморандумів, 
зокрема, з компаніями «ARCELOR», «AREVA», «SAGEM DS», «Gaz de France», EADS. 

Крім того, три компанії заявили про наміри розпочати бізнес в Україні, зокрема, по 
будівництву доріг, і взяти у концесію один з морських портів. У Парижі, де перебувала 
українська урядова делегація на чолі з Юлією Тимошенко, оголошено про низку проектів 
співпраці в енергетичній галузі. 

Зокрема, французький газовий концерн Gaz de France та компанія "Нафтогаз 
України" вивчатимуть можливість побудови газопроводу до Європи з Ірану або 
Туркменістану через Україну. 

Юлія Тимошенко також зустрілася у Парижі з представниками української діаспори, 
закликавши заробітчан - нещодавніх мігрантів повертатися додому. Юлія Тимошенко 
пообіцяла, що в Україні будуть створюватися нові робочі місця, зауваживши, що країні 
дуже знадобився би досвід тих, хто встиг попрацювати на Заході. 
Джерела: УНІАН-Євроінтеграція ( www.unian.net) та Український монітор 
(http://www.foreignpolicy.org.ua) 
 
У Парижi вiдбулися "Днi України в Європi" 
 
З 21 по 23 червня у Парижi пройшли "Днi України в Європi", повідомляє “Радіо Свобода”. 
Акцiя вiдбулася з iнiцiативи i за сприяння Посольства України у Францiї i Мiжнародного 
суспiльно-патрiотичного фонду "Днi України".  
 Як повiдомив президент фонду Максим Тимошенко, у червнi минулого року подiбна 
акцiя "Днi України у Францiї" вже вiдбувалася в Каннах, Нiццi i Монте-Карло, однак у 
Парижi вона вiдбулася уперше. “Днi України в Європi, вiдкриття яких вiдбулося 21 червня 
- це суспiльно-патрiотична акцiя", - зауважив вiн.  
 За словами М.Тимошенка, "це величезний проект, який вiдкривається в Парижi на 
Марсовому полi бiля Ейфелевої вежi виступом Львiвського ансамблю бандуристок 
"Чарiвнi струни", а також виступом народного артиста України, одного з найкращих 
тенорiв свiту Володимира Гришка".  
Джерело: www.proeuropa.info 
 

 
Громадянське суспільство та європейська інтеграція України 
     
Візит делегації Європейського економічно-соціального комітету (ЄЕСК) в 
Україну 
 

23-25 червня в Україні з офіційним візитом перебувала делегація Європейського 
економічно-соціального комітету (ЄЕСК) на чолі з Президентом комітету Анне-Марі 
Зігмунд.  

http://www.foreignpolicy.org.ua/
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Європейський економічно-соціальний комітет – це неполітичний орган, що слугує 
формальною платформою для представлення поглядів соціально-професійних та інших 
груп ЄС щодо різних проблем ЄС. Свої висновки Комітет надає більшим інституціям, 
таким як Рада ЄС, Європейська Комісія та Європейський Парламент. Таким чином 
Комітет відіграє одну з ключових ролей у процесі прийняття рішень в Європейському 
Союзі. 317 членів Комітету є представниками трьох груп: роботодавці, працівники та різні 
інтереси, отже, Комітет виступає “містком” між Європейським Союзом і організованим 
громадянським суспільством. 

У ході візиту учасники делегації зустрілися з першим віце-прем’єр-міністром 
України Анатолієм Кінахом, віце-прем’єр-міністром з питань європейської інтеграції 
Олегом Рибачуком, заступником Міністра закордонних справ України Антоном Бутейком, 
заступником Міністра економіки України Володимиром Ігнащенком, Міністром праці та 
соціальної політики В’ячеславом Кириленком і Уповноваженою Верховної Ради України з 
прав людини Ніною Карпачовою. 
 Під час візиту Європейською програмою Міжнародного фонду “Відродження” 
спільно з Представництвом Європейської Комісії в Україні було організовано зустріч 
делегації ЄЕСК з представниками українського громадянського суспільства. У заході, 
який відбувся 24 червня у приміщенні Європейської Бізнес Асоціації, з українського боку 
взяли участь більше ніж 30 учасників – представників громадських організацій, 
профспілок та об’єднань підприємців. 

Захід мав на меті винайдення шляхів  посилення діалогу та співпраці між 
українським громадянським суспільством і Європейським економічно-соціальним 
комітетом. З одного боку, зустріч надала можливість представникам ЄЕСК дізнатися про 
сучасний стан українського громадянського суспільства, його проблеми, бажання, 
зокрема, щодо співпраці зі структурами ЄС. З іншого боку, делегація ЄЕСК мала змогу 
пояснити, що робить Комітет, якою є його роль серед інституцій ЄС у Брюсселі та 
поділитися планами ЄЕСК щодо України. 

„Впровадження Плану дій Україна-ЄС – це не лише завдання уряду, – сказала 
Президент Комітету пані Анне-Марі Зігмунд, – але також і обов’язок усього суспільства. 
Без участі усіх зацікавлених сторін, уряд не може досягнути успіху. Ми перед собою 
ставимо мету допомогти громадянському суспільству України відіграти свою роль у 
впровадженні Плану дій Україна-ЄС.” 

“Для цього ми плануємо робити конкретні кроки. Зокрема ми збираємося 
організувати круглий стіл для представників громадянського суспільства з нашими 
українськими партнерами, щоб обговорити найкращі шляхи виконання цього завдання”, – 
сказала Голова контактної групи Комітету з питань східноєвропейських країн пані Карін 
Аллевельдт. „Не загадуючи наперед, якими можуть бути результати цього круглого столу, 
ми хотіли би започаткувати мережу постійного спілкування з нашими українськими 
колегами, щоб мати змогу передавати наш досвід ефективної взаємодії держави з 
громадянським суспільством, і особливо ми прагнемо забезпечити платформу для аналізу 
та моніторингу прогресу українсько-європейського партнерства”.  

Українські учасники, зі свого боку, поділилися своїми думками щодо нинішнього 
стану громадянського суспільства в Україні, зокрема своїх відносин з органами державної 
влади,  процесів внутрішніх перетворень у державі та порядку денного для розвитку 
відносин між Україною і ЄС. Учасники відзначили кілька проблем, серед них – 
відсутність інституційних механізмів співпраці між владою та громадськістю, розбіжність 
риторики та дій влади, а також брак координації дій у середовищі громадянського 
суспільства. На думку учасників, вивчення досвіду країн-членів ЄС з відповідних питань є 
дуже важливим, чому може посприяти  Європейський економічно-соціальний комітет. 
Також учасники наголосили на важливості збільшення кількості програм, що стимулюють 
розвиток контактів між людьми з України та ЄС, а також пом’якшення візового режиму. 
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Дискусія мала невимушений та відкритий характер і продовжувалась на півтори години 
більше запланованого часу. 
Джерело: Європейська програма МФВ, http:// www.delukr.cec.eu.int
 
 
Десять років українсько-польській співпраці в Криму 
  

25 червня у приміщенні Верховної ради Республіки Крим, відбулася конференція, 
присвячена десятиріччю співпраці між Польщею та Україною. Близько ста представників 
неурядових організацій обговорили партнерські стосунки між двома країнами протягом 
останніх десяти років. Протягом цього часу, Польсько-Американсько-Українська 
Ініціатива про Співпрацю (ПАУСІ) надала п’ять грантів на загальну суму 123 тисячі 
американських доларів на підтримку польсько-українських проектів Криму. ПАУСІ 
надала ці гранти на запровадження польського досвіду у реформуванні сільського 
господарства в Криму, на підвищення ефективності роботи органів місцевого 
самоврядування, запровадження досвіду євроінтеграції, на розвиток зеленого туризму та 
покращення превентивних заходів щодо розповсюдження ВІЛ/СНІДу.  

Головними доповідачами були Спікер Верховної Ради Республіки Крим Борис 
Дейч, голова Кримськотатарського Меджлісу Мустафа Джемільов, голова Товариства 
Відродження Криму Лютфі Осман та Посол Республіки Польща в Україні Марек 
Зюлковський. У своїй доповіді Лютфі Осман зазначив: „Протягом останніх десяти років 
польські експерти вчили нас бути професіоналами. Водночас, татари і українці, які живуть 
в Криму, відвідали Польщу під час тренінгів, семінарів та навчальних поїздок. Ці роки 
взаємно збагатили нас, і ми прагнемо продовжувати нашу співпрацю”. Кшиштоф 
Становський заявив: „Перший і найважливіший крок – започаткувати співпрацю між 
Польщею і Україною – вже зроблено. Ця конференція допомогла нам зробити висновки 
про наші досягнення і  зорієнтувати наші зусилля на майбутнє”. 

На другий день конференції учасники зібралися в Бахчисараї – обговорити детальні 
плани щодо майбутніх польсько-українських проектів.  
 Джерело: Польсько-Американсько-Українську Ініціативу про Співпрацю (ПАУСІ), 
www.pauci.org 
 

 
Міжнародна допомога Україні 
  

Зустріч національних координаторів програм ТАСІС 
 

6-8 червня 2005 року в Брюсселі відбулася зустріч Національних Координаторів 
програм ТАСІС і Директорів Бюро Національних Координаторів. В ході цього заходу 
обговорювалися актуальні питання реалізації програм технічної допомоги країнам ТАСІС, 
підготовки програм ТАСІС на 2005-2006 рр., а також стратегію надання технічної 
допомоги на період 2007-2013 рр.  

Під час заходу також відбулась дискусія щодо підготовки нового "Європейського 
Інструменту Сусідства і Партнерства", який з 2007 року має замінити Програму ТАСІС.  

В зустрічі взяла участь делегація України на чолі із Заступником Міністра 
економіки, Заступником Національного Координатора програм ТАСІС Володимиром 
Ігнатенком.  
Джерело: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua
 
Комісія ЄС збільшить фінансування західних кордонів України 
 

http://www.delukr.cec.eu.int/
http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/
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Єврокомісія планує збільшити фінансування західних кордонів України до 22 млн. 
доларів. Про це заявив 7 червня на міжнародній конференції «Безпека європейських 
кордонів: реалії та перспективи» глава представництва Європейської комісії в Україні Ієн 
Боуг.  

За словами глави представництва Єврокомісії, додаткові кошти планується 
спрямувати перш за все на посилення ділянки українсько-молдовського кордону. Ієн Боуг 
назвав «маленькою революцією» запровадження тестування ДНК на кордоні, яке, за його 
словами, запроваджуватиметься на всіх структурних рівнях кордонів ЄС. 

 У свою чергу голова Державної прикордонної служби Микола Литвин підтвердив 
виділення Євросоюзом 3 млн. євро на облаштування україно-білоруського кордону та ще 
2,5 млн. євро для сумського прикордонного загону: «Інфраструктура на східному кордоні 
розвивається швидкими темпами і вже не поступається західному кордону». Молдовську 
ділянку кордону Литвин оцінив, як «контрольовану», але визнав, що Придністров‘я і далі 
вважається зоною нестабільності. Наслідком технічного поліпшення кордонів Литвин 
назвав зменшення кількості нелегальних мігрантів до ЄС через Україну. 
Джерело: http://www2.dw-world.de/ukrainian
 
Світовий банк виділив Україні $172,5 млн 
 

Україна отримала другий транш програмної системної позики в розмірі 172,5 млн 
доларів у межах проекту Світового банку ПСП-2.  

Угоду про позику між Україною і банком було підписано в грудні 2003 року. 
Метою проекту є підтримка конкретних результатів, що були досягнуті в межах програми 
структурних реформ уряду України, з основною увагою на 5 тематичних напрямках: 
посилення фінансової дисципліни, державної регуляторної політики, прав власності, 
підзвітності державного сектора, управління соціальними й екологічними ризиками. 

У 2001 році було здійснено перший етап проекту Програмної системної позики, 
відповідно до якого Україна отримала від Світового банку позику на суму 250 млн 
доларів. 

У межах проекту ПСП-2, загальна сума якого складає 250 млн доларів, у 2003 році 
була отримана перша частина позики в розмірі 77,5 млн. доларів. 
Джерело: http://www.korespondent.net за матеріалами ЛІГАБізнесІнформ
 

 
Розширення ЄС – контроверсійність думок 
  
Розширення ЄС принесло “багато позитивних результатів – як в політичному, так і в 
економічному сенсі, але зараз людям потрібен час, щоб “переварити” це велике 
розширення”,  - сказала Беніта Ферреро-Вальднер, вказуючи на необхідність уповільнення 
процесу розширення  після прийняття в Європейський Союз 10 нових членів в 2004 році. 
 
“Про вступ України в ЄС у найближчому майбутньому не може бути мови”, - сказав 
провідний експерт по країнах колишнього СРСР Центру досліджень європейської 
політики Майкл Емерсон. 
 
“Вікно можливостей остаточно закрилося”, - зазначив  колишній євро комісар з питань 
розширення Гюнтер Ферхойген (у нинішньому складі Євро комісії він займається 
питаннями промислової політики), вважаючи, що немає відповідного політичного клімату 
для подальшого розширення Євросоюзу. 
 

http://www2.dw-world.de/ukrainian
http://www.korespondent.net/
http://www.liga.net/
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“Провал Конституції Євросоюзу зробить неможливим приєднання до ЄС нових країн, 
включаючи Туреччину і Україну”, - заявив глава другої за чисельністю фракції 
Європарламенту –соціалістичної – Мартін Шульц 
 
“Вердикт цих референдумів [ референдумів у Франції та Голландії] ставить нас усіх перед 
глибокими питаннями щодо майбутнього напрямку, яким піде Європа”, - зазначається в 
комюніке міністра закордонних справ Великобританії Джека Стро. 
 
 “Ми бачимо наше майбутнє в об’єднанні з Європою. Україна – невід’ємна частина 
Європейської цивілізації і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою для 
України”, - заявив Президент України Віктор Ющенко на конференції під час офіційного 
візиту в Туреччину, незважаючи на попередження щодо кризи, пов’язаної із ратифікацією 
Європейської Конституції, що може покласти кінець подальшому розширенню. 
 
Євросоюз виконає свої зобов’язання щодо країн-кандидатів на вступ – 
Баррозу 
 

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що Євросоюз виконає свої 
зобов’язання щодо країн-кандидатів на вступ до цієї організації за умови реалізації ними 
висунутих з боку ЄС політичних і економічних вимог. 

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі 
напередодні самміту ЄС 16-17 червня.  

"Разом з тим, не слід випускати з уваги загальні дебати про можливість ЄС до 
розширення в майбутньому", - заявив Ж.Баррозу. "Ми (Єврокомісія) пропонуємо 
подумати над цим пізніше", - додав глава Єврокомісії. 
Джерело: http://www.proeuropa.info
 
Парламенти „нової Європи” за подальше розширення ЄС 
 

Глави парламентів Австрії, Чехії, Словаччини, Словенії та Угорщини висловилися 
за продовження розширення Євросоюзу та ратифікації Євроконституції. 

Представники парламентів цих країн, які є членами ЄС, зустрілися у суботу 11 
червня з представниками парламентів балканських країн Албанії, Боснії та Герцеговини, 
Хорватії, Чорногорії, Сербії та Македонії, які заявляють про бажання вступити до ЄС. 

Учасники конференції, повідомляє польське інформаційне агентство ПАП, 
висловилися у спільній резолюції за якнайшвидший початок переговорів про вступ з 
Хорватією. Окрім того, європейські парламентарі висловлювалися за те, щоб не 
відкладати початок процесу підготовки вступу до ЄС країн південно-східної Європи. 
Джерело: http://www.proeuropa.info
 
Комісар ЄС - за подальше розширення Європейського союзу 
  

Якщо Євросоюз більше не прийматиме нових членів, це завдасть шкоди 
стабільності та безпеці Європи. Саме так комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен 
прокоментував нещодавній самміт Євросоюзу, що спричинив занепокоєння серед країн-
кандидатів.  

Оллі Рен переконаний, що нинішню кризу Європейського союзу загострили 
критики процесу розширення. Проте він не вбачає у цьому приводу для принаймні 
тимчасового припинення цього процесу, оскільки досі все відбувалося успішно. На думку 
Оллі Рена, на останньому самміті Рада Європи підтвердила свої попередні зобов’язання і 
таким чином зміцнила підґрунтя для політики розширення. Попри те, за його словами, 
занепокоєння серед країн-кандидатів таки виникло: „Всі країни-кандидати і всі західні 

http://www.proeuropa.info/
http://www.proeuropa.info/
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балканські країни та Туреччина висловили своє занепокоєння. Я отримав чимало 
телефонних дзвінків від прем’єр-міністрів та від міністрів закордонних справ, в яких вони 
мене запитували, що на даний момент сталося з Європою?” Тому Оллі Рен каже, що тепер 
увага  політиків у Брюсселі, перш за все, має бути зосереджена на приєднанні до ЄС 
держав Південно-Східної Європи.  
Джерело: http://www2.dw-world.de/ukrainian
 
 
Шредер виступає за подальше розширення ЄС на схід, оскільки це вигідно 
Німеччині 
 

Канцлер ФРН Герхард Шредер виступає за подальше просування кордонів 
Євросоюзу на схід. "Сьогодні 450 мільйонів жителів перетворюють ЄС на найбільший 
економічний простір західної півкулі", - заявив канцлер на прес-конференції, яка 
відбулася після засідання Європейської Комісії, присвяченого недавньому провалу 
переговорів щодо бюджету ЄС на 2007-2013 рр. "Вже зараз експорт Німеччини в нові 
країни - члени ЄС зрівнявся з поставками товарів у США. Розширення Європейського 
Союзу вкрай вигідне Німеччині", - наголосив Г.Шредер.  

На його думку, найближчими місяцями європейська модель устрою пройде 
випробування на міцність. "Існує два варіанти розвитку Європи, - пояснив канцлер. - 
Прихильники першого бачать в ЄС лише зону вільної торгівлі й не бажають виходити за 
ці рамки. Прихильники ж другого варіанту, до яких відношусь я сам, вважають, що 
Європа - більш, ніж спільний ринок. ЄС - це успішна модель суспільно-соціального 
устрою, яка ґрунтується на спільних цінностях, правах і обов’язках".  
Джерело: http:// www.proeuropa.info  
 

 
Громадська думка 
 
 
Українці більше хочуть в ЄС, а росіяни про ЄЕП майже не знають 

 
У жодній із країн ЄЕП частка прихильників Єдиного економічного простору не 

перевищує навіть третини.  
Як повідомляє російська щоденна газета "Новиє ізвєстія", про це свідчать результати 

останнього опитування, проведеного консорціумом "Євразійський монітор". 
Серед громадян України кожен п'ятий вважає свою країну цілком самодостатньою. 

Більшість же прагне в Європу (30%), хоча бажаючих жити усередині ЄЕП теж чимало -
27%.  

У Білорусії єдиному простору пострадянської "четвірки" віддають перевагу 24% 
опитаних, вступити в ЄС хочуть 22%, а позицію "неприєднання" розділяють 21% 
респондентів.  

У Казахстані частка прихильників ЄЕП, як показало опитування, така ж, як і в 
Україні - 27%. Кожен четвертий нікуди не прагне, а влитися в Європу хочуть лише 12% 
опитаних. 

Серед росіян таких знайшлося лише 15%. Відповідаючи на запитання соціологів, "у 
якій країні ви бажаєте жити?", більшість опитаних громадян РФ (30%) відповіли: "У своїй 
власній".  

Дещо менше росіян (27%) бажають, щоб СРСР об'єднався заново. Що ж стосується 
об'єднання по інтересах, то 15% згодні на ЄЕП, 14% - на Євросоюз, і тільки 11% 
підходить СНД.  

Росіяни виявилися також найбільш непоінформованими – про те, що Росія входить в 
економічну пострадянську "четвірку", знають лише 26% опитаних. 

http://www2.dw-world.de/ukrainian
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В Україні про економічне співтовариство знають 40% респондентів, у Казахстані - 
37%, у Білорусії - 33%, а в Росії тільки 26%. 

Найбільш задоволеними своїм матеріальним становищем виявилися жителі 
Казахстану (55%), на другому місці росіяни (45%). У Білорусії 44% опитаних уважають, 
що в них усе в порядку, в Україні - 42% - відзначає видання. 

За даними "Нових ізвєстій", "Євразійський монітор" був створений рік тому на 
основі проекту Євросоюзу Eurobarometr. Головна ідея проекту - регулярний вимір 
соціальних настроїв жителів пострадянських держав, насамперед - "четвірки", що входить 
у Єдиний економічний простір (ЄЕП): Росії, Білорусії, України й Казахстану. Опитування 
роблять у своїх країнах найбільші соціологічні організації. 
Джерело: Український монітор, http://www.foreignpolicy.org.ua

http://www.foreignpolicy.org.ua/
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