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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ДЕСЯТА ЗУСТРІЧ ЯЛТИНСЬКОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
(YES) ВИСВІТЛИЛА ДОСЯГНЕННЯ ТА ОГОЛИЛА ПРОБЛЕМИ НА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ УКРАЇНИ
Ювілейна зустріч в рамках Ялтинської європейської стратегії, яка відбулась
19-22 вересня 2013 р., стала одним із найбільш успішних міжнародних заходів,
проведених в Україні протягом останніх років. Чи не вперше чільні представники
української влади та опозиції, лідери ЄС, відомі політики з США та інших держав
разом вели відкриту публічну дискусію щодо умов євроінтеграції України та
обговорювали стан виконання Києвом взятих зобов’язань. Примітно, що
європейський вибір України вже не ставився під сумнів жодним
учасником заходу, окрім, хіба що, радника російського президента Сергія
Глазьєва.
Ялтинська зустріч дала можливість зробити низку висновків щодо
тенденцій, які визначатимуть найближчим часом європейські перспективи
України:
1. Росія продемонструвала свою неготовність вести відкриту
конкуренту дискусію щодо переваг та недоліків інтеграції України до
ЄС чи МС. На відміну від Євросоюзу, широко представленого на найвищому
рівні, РФ відрядила в Ялту на публічне обговорення інтеграційних перспектив
України лише президентського радника С.Глазьєва. Останній звів свою
«аргументацію» до залякувань ЄС необхідністю витратити 25-35 млрд. євро на
порятунок Україну від дефолту, до якого нібито призведе підписання Угоди про
асоціацію та зону вільної торгівлі (ЗВТ). Тож очевидно, що Росія, як і раніше,
більше розраховує на політику кулуарних домовленостей, шантажу та погроз, ніж
на серйозні аргументи, які можна предметно і публічно обговорювати.
2. Високим рівнем представників і змістом їх заяв Євросоюз
продемонстрував свою націленість на підписання Угоди про асоціацію
та ЗВТ із Україною на Вільнюському саміті. При цьому, представники ЄС дали
зрозуміти, що Києву все ж необхідно виконати взяті на себе
зобов’язання. Значна увага європейських політиків до справи
Тимошенко показала, що їх готовність до компромісу не слід розцінювати як
зняття цього питання з порядку денного. Про те, що справа Тимошенко
залишається основною невирішеною проблемою прямо сказав посол Франції в
Україні Ален Ремi в інтерв’ю газеті «День»: «У Ялті я побачив одностайність
європейців щодо того, що потрібно для підписання... І всі вони чітко висловилися
за те, що Юлії Тимошенко необхідно дозволити виїхати на лікування за кордон…
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Якщо пані Тимошенко дозволять лікуватися за кордоном, то слово в слово буде
зроблено те, що обіцяно»1.
3. Низка впливових українських олігархів своєю участю в YES
засвідчили прихильність до курсу євроінтеграції. При цьому, принципова
позиція П.Порошенка і його жорстка дискусія із С.Глазьєвим показали, що навіть
ті представники великого українського бізнесу, для яких дуже важливим є
російський ринок, більше не хочуть підлаштовуватися під політичні вимоги росіян
і готові переорієнтовуватися на ринки із більш прозорими умовами. Це дуже
важлива зміна пріоритетів, оскільки попередні два десятиліття саме орієнтовані
на російський ринок представники великого бізнесу були тією силою, яка
додавала ваги російському вектору зовнішньої політики України.
4. Виступ Віктора Януковича на YES, а також його дискусії із
європейськими лідерами (особливо із президентом Литви Далею Грібаускайте)
показали, що українська влада вважає підписання угоди у Вільнюсі вже
вирішеним питанням. Це не може не насторожувати, адже така позиція
розслабляє та позбавляє пильності, при тому, що саме зараз противники
євроінтеграції України (як всередині держави, так і за її межами) можуть вдатися
до найбільш радикальних заходів, щоб зірвати підписання Угоди.
5. У своїх виступах YES низка лідерів української опозиції
продемонстрували,
що
внутрішньополітична
боротьба
та
президентські вибори 2015 року для них більш пріоритетні, ніж
європейська інтеграція. У своїх виступах Арсеній Яценюк та Володимир
Кличко натякнули, що нинішня українська влада нездатна виконати умови Угоди
про асоціацію та ЗВТ. Складається враження, що важливість конструктивного
діалогу української влади та опозиції краще усвідомлюють європейські політики,
ніж вітчизняні. Комісар Штефан Фюле на форумі YES закликав їх до співпраці: «Я
сподіваюся…
що європейський порядок денний завжди стоятиме над
вузькопартійними інтересами»2.
Отже, головною загрозою на шляху до успіху у Вільнюсі є
передчасні переможні настрої офіційного Києва, які можуть завадити
зосередитися на виконанні критеріїв, необхідних для підписання Угоди про
асоціацію, та створити хибні ілюзії, ніби деякі питання (як, приміром, справа
Тимошенко) вже не мають особливого значення. Дружню позицію Євросоюзу не
слід помилково сприймати як готовність поступитися принциповими питаннях.
Вигравши вибори, Ангела Меркель вже не має нагальної потреби в перемогах на
зовнішній арені, тому позиція Берліна щодо справи Тимошенко, вірогідно, буде
більш жорсткою. А після вересневої заяви прем’єр-міністра Туреччини Реджепа
Ердогана про намір втілити пакет демократичних реформ (що вимагав ЄС для
продовження переговорів про інтеграцію), Євросоюз більше не потребує доказів,
що він таки не втратив своєї привабливості навіть для таких економічно сильних
гравців, як Анкара. Тож робити подальші поступки Києву ніхто не буде.
Києву також не слід виключати, що російська сторона може знайти
аргументи для низки народних депутатів (як з правлячої ПР, так і з
опозиційних партій), щоб зірвати подальші голосування за євроінтеграційні
закони. Також українським компетентним органам варто бути напоготові для
уникнення можливих провокацій в найбільш чутливих для ЄС питаннях, таких як
прояви нетерпимості на ґрунті расизму чи сексуальної орієнтації. Наприкінці
вересня Україна вже стала фігурантом «неофашистського» скандалу: Міжнародна
1

Ален Ремi: «Що рішучіше діятиме Україна, то кращими будуть її відносини з Росією...». http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/alen-remi-shcho-rishuchishe-diyatime-ukrayina-krashchimi-budutyiyi-vidnosini-z
2
Європейська повістка дня вище вузьких політичних амбіцій, - Штефан Фюле. - http://yesukraine.org/ua/news/yevropeyska-povistka-dnya-vishche-vuzkih-politichnih-ambitsiy-shtefan-fyule
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федерація футболу (FIFA). На основі інформації спостерігачів мережі «Футбол
проти расизму у Європі» (FARE), FIFA винесла рішення про покарання Федерації
футболу України та національної збірної за нібито використання вболівальників
фашистської символіки під час матчу Україна – Сан-Марино у Львові. Жорстке
покарання при не надто переконливих доказах вини українських вболівальників
вже спровокувало антиєвропейські висловлювання окремих українських
політиків3, що, в свою чергу, може призвести до критичної реакції Європи,
особливо якщо істерію навколо «неофашизму» підігріють вітчизняні
«антифашисти» з числа прибічників Митного Союзу.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
23.09.2013.
Завтра
Європарламент
євроінтеграційні досягнення України

проаналізує

24 вересня Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту
Європарламенту на засіданні планує дати оцінку підготовці України до підписання Угоди про
асоціацію з ЄС. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.
Депутати планують провести дискусію з президентом Венеціанської комісії Джанні
Букіккіо щодо оцінки комісією законодавства, прийнятого Верховною Радою України.
Також запланована дискусія з представником служби зовнішніх дій ЄС Девідом
О'Салліваном щодо тимчасового застосування угоди про асоціацію з Україною.
Обидві дискусії пройдуть у закритому режимі.
Нагадаємо, постійний представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв
заявив, що Україна досягла прогресу за всіма 11 критеріями так званого "списку Фюле", необхідних
для підписання Угоди про асоціацію.
Зазначимо, Україна сподівається підписати угоду під час саміту "Східного партнерства" 2829 листопада у Вільнюсі.
До слова, звіт спостережної місії Кокса-Кваснєвського Європарламент має на меті
заслухати 15 жовтня 2013 року. Саме від його результатів багато в чому залежить вирішення урядів
країн-учасниць ЄС з приводу підписання Угоди про асоціацію з Україною .
При цьому багато європейських чиновників неодноразово закликали українську владу
вирішити питання Тимошенко до саміту у Вільнюсі в листопаді 2013 року.
iPress.ua

25.09.2013. ЄС: Україна має виконати низку умов, включаючи
відмову від вибіркового правосуддя
На теренах Генасамблеї ООН відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з
головою Євроради Херманом ван Ромпейем і главою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.
"Вони висловили рішучість ЄС продовжувати просування до асоціації з Україною
відповідно до суверенних рішень цієї країни", - повідомляється в комюніке прес-служби
Європейської Ради.
У листопаді на саміті у Вільнюсі голови Євроради та Єврокомісії закликали Януковича
зробити рішучі дії для досягнення прогресу у виконанні базових умов, з метою створення
сприятливих умов для підписання угоди про асоціацію, в яку включена зона вільної торгівлі.
У тому числі це стосується вибіркового правосуддя, уточнюється в комюніке.
Крім того, за даними прес-служби Євроради, сторони обговорили питання співробітництва
у сфері енергетики та у сфері фінансової допомоги.
Нагадаємо, вчора члени ЄС визначили обсяг тимчасового застосування Угоди про
асоціацію відразу ж після підписання документа без його ратифікації.
Корреспондент.net

25.09.2013. У ЄС не зволікатимуть з втіленням в життя угоди
про асоціацію
На тлі різкої критики з боку Росії Брюссель хоче прискорити процес реалізації угоди про
асоціацію між ЄС й Україною після її підписання, повідомляє у вівторок, 24 вересня, інформаційне
агентство afp з посиланням на міністра закордонних справ Литви, яка нині головує в Євросоюзі,
3

Україну покарали у футболі через сплановану провокацію? http://www.radiosvoboda.org/content/article/25122541.html
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Лінаса Лінкявічюса. За його словами, представники країн ЄС погодились з тим, що значна частина
угоди може бути втілена в життя ще до завершення процесу її ратифікації.
Відповідної домовленості досягли члени комітету постійних представників країн ЄС на
засіданні, яке відбулось у понеділок, 23 вересня, у Брюсселі. "Важливість цього рішення полягає в
тому, що можна буде відразу після підписання, якщо воно відбудеться, ввести в дію так зване
тимчасове застосування положень угоди про асоціацію", - цитує литовського міністра
інформаційне агентство Інтерфакс.
Лінкявічюс пояснив, що йдеться про 90 відсотків угоди в частині створення зони вільної
торгівлі та понад 50 відсотків політичної частини. "Хоча це рішення технічне, воно дуже важливе",
- зауважив міністр. На його думку, це допоможе зробити євроінтеграційний процес України
незворотнім і спонукатиме її до подальших реформ. Міністр закордонних справ Литви визнав, що
при ухваленні такого рішення певну роль відіграв тиск з боку Росії. "Всі процеси пов'язані між
собою", - заявив Лінкявічюс.
Водночас міністр наголосив, що рішення про підписання угоди про асоціацію між ЄС і
Україною ще нема.
Як відомо, Євросоюз і Україна мають намір підписати угоду про асоціацію, яка включає в
себе й створення зони вільної торгівлі. Процес підписання документу загальмувався в зв'язку із
засудженням в Україні в 2011 році колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У ЄС винесений
їй вирок розкритикували як політично мотивований. Київ сподівається, що угоду про асоціацію все
ж таки вдасться підписати в листопаді під час саміту ЄС і країн Східного партнерства у Вільнюсі.
Доля угоди й надалі залишається незрозумілою. Євросоюз продовжує наполягати на звільненні
Тимошенко.
DW.DE

01.10.2013. Шлях до Вільнюса: прогрес є, впевненості нема
Доля Угоди про асоціацію між Україною та ЄС досі не визначена
Протягом останніх місяців Україна досягнула певного прогресу у виконанні критеріїв зі
"списку Фюле", однак чи буде достатньо цих досягнень Києва для підписання Угоди про асоціацію
з ЄС у листопаді цього року, невідомо.
Про це свідчать презентовані у вівторок висновки громадського моніторингу виконання
умов підписання Угоди про асоціацію, який проводили незалежні українські експерти в рамках
проекту Європейської програми Міжнародного фонду Відродження.
Автори документу застерігають українську владу від невиправдано легковажнооптимістичного настрою стосовно майбутнього підписання Угоди і нагадують, що для того, аби
показати прогрес у всіх напрямках, які цікавлять Євросоюз, потрібно ухвалити ряд політичних
рішень.
Зокрема, експерти називають "невисокими" шанси на укладення Угоди на Вільнюському
саміті у разі, якщо українська влада протягом кількох наступних тижнів не "зробить очевидних
кроків до розв’язання" питання Юлії Тимошенко.
Дедалі ближче до Угоди
Експерти громадського моніторингу констатують, що протягом останніх місяців Україна
активізувала виконання умов, що їх раніше висунув ЄС для підписання Угоди про асоціацію на
Вільнюському саміті Східного партнерства.
Це видно не лише з самого факту ухвалення українським парламентом низки
законопроектів з так званого "євроінтеграційного пакету" та помітної "європеїзації" риторики
найвищих державних керівників України.
Схоже, тема інтеграції змогла на певний час загасити перманентно гострий конфлікт між
владою та опозицією.
"Немає жодної іншої теми сьогодні в політиці України, де спостерігався б такий самий
рівень співпраці і взаємодії між владою та опозицією", – каже експерт Олександр Сушко.
З іншого боку, кажуть експерти, на користь євроінтеграції України свідчить і те, що значно
прихильнішим до європейських устремлінь Києва останнім часом став Брюссель.
"Такий фон створила не стільки українська влада, скільки Росія – своїм тиском на Україну",
– говорить заступник керівника Центру Разумкова Валерій Чалий.
Українські експерти уже не раз заявляли, що якщо Москва недавніми "торговими війнами"
хотіла віддалити євроінтеграційні перспективи України, то її реальні дії призвели радше до
протилежних результатів. Під час дискусій на українську тематику у стінах Європарламенту окремі
депутати взагалі закликали Брюссель негайно підписати з Києвом Угоду про асоціацію.
Приводів для роздумів додав євродепутатам і "Клацнути вірменський прецедент", коли
Єреван несподівано заявив про відмову від парафування Угоди про асоціацію з ЄС та анонсував
своє приєднання до Митного союзу.
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"Побоювання різкого повороту України в умовах тиску РФ на пострадянському просторі
стимулювало багато кого в Брюсселі не тільки до більш відкритого розгляду питання підписання
Угоди, але й до подальшого розвитку Східного партнерства", – описує пан Чалий останні зміни
настроїв у середовищі європейських політиків.
Невиправданий оптимізм
Цілком можливо, що саме перемир’я з опозицією та зміна брюссельської риторики
викликала наростання єврооптимізму у численних заявах представників української влади.
"У київських коридорах дуже часто поширюється думка про те, що рішення ЄС (про
підписання Угоди про асоціацію – Ред.) уже в кишені, що все гарантовано, що у Вільнюсі
однозначно буде успіх", – пояснює Олександр Сушко.
"Така позиція є недалекоглядною і не базується на реальних фактах", – оцінює він
нинішню риторику українських чиновників.
Більше того, за інформацією експерта, на початку вересня на нараді міністрів закордонних
справ країн-членів ЄС мала місце спроба підняти питання про зниження нинішньої, досить
високої планки вимог до України. Ця спроба закінчилася провалом: за те, щоб зробити Києву
поблажку, висловилися менше половини присутніх.
"Підстав для надмірного оптимізму нема", – підсумовує пан Сушко. За його словами,
європейці прискіпливо моніторять виконання Україною взятих на себе зобов’язань, і, незважаючи
на ті безсумнівні досягнення, які Київ фіксує останнім часом, досі не ухвалили остаточного
рішення: підписувати у Вільнюсі Угоду про асоціацію чи ні.
"Ключові кроки ще мають бути зроблені", – констатує експерт.
Проблема Тимошенко
Для європейців справа Юлії Тимошенко стала символом наявності в Україні вибіркового
правосуддя, кажуть експерти.
Одним з найважливіших таких кроків експерти в один голос називають вирішення
проблеми Юлії Тимошенко.
Запевнення окремих представників влади у тому, що євроінтеграція можлива і без
звільнення колишньої глави українського уряду були, по суті, дезавуйовані на недавньому саміті
Ялтинської європейської стратегії, коли Олександр Квасневський прямо підняв питання про виїзд
Тимошенко на лікування за кордон.
І саме запланований на середину листопада фінальний звіт місії Квасневського-Кокса
спостерігачі називають одним з визначальних чинників, які вплинуть на вердикт Брюсселя
стосовно Угоди про асоціацію.
На сьогоднішній день справа Тимошенко виглядає для європейців символом вибіркового
правосуддя в Україні, каже Олександр Сушко.
"Якщо українська сторона не зробить очевидних кроків до розв’язання цього питання
протягом найближчих тижнів, шанси на підписання Угоди невисокі", – констатує він.
Експерти кажуть, що останні заяви представників української влади свідчать про те, що
офіційний Київ усвідомлює значення вирішення питання Тимошенко і, більше того, може вжити
відповідних заходів ще до Вільнюського саміту.
"Однак тягнути з вирішенням питання Тимошенко до останнього дня не варто: ЄС може
просто не встигнути відреагувати на нього з технічних, бюрократичних причин", – застерігає
Валерій Чалий.
Фахівці нагадують: остаточною контрольною датою, коли буде вирішено долю Угоди про
асоціацію з Україною, для Євросоюзу стане 18 листопада. Саме в цей день Рада ЄС на рівні
міністрів закордонних справ ухвалить остаточне рішення про підписання або непідписання цього
документу.
Роботи ще багато
Впливати на це рішення буде не лише доля Юлії Тимошенко.
Насправді, кажуть експерти, Києву ще належить продемонструвати прогрес у інших
сферах, на які звертає увагу ЄС, – зокрема, у реформуванні правосуддя та внесення змін до
виборчого законодавства.
Громадський моніторинг виконання умов підписання Угоди про асоціацію підготував 20
рекомендацій, котрі слід виконати Києву "для посилення впевненості у позитивному рішенні ЄС".
Серед них – зміни до закону про прокуратуру, які, на переконання європейців, посилять її
незалежність від політичного впливу та унеможливлять повторення прецедентів вибіркового
правосуддя.
Трудність полягає у тому, що українська влада втратила надто багато часу, кажуть
експерти: цей законопроект ще навіть не розглядався Венеціанською комісією, тому ухвалити, а
тим більше почати застосовувати його на практиці буде дуже складно.
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Експерти згадують про зміни до Конституції стосовно посилення незалежності суддів,
однак, без одночасних змін до закону про судоустрій ці кроки не матимуть позитивного ефекту.
Серед інших рекомендацій: призначення виборів у Києві та демократичне проведення
кампаній у п’яти "проблемних" округах, внесення змін до закону про референдум та ухвалити
новий закон про мирні зібрання, а також низка інших кроків, на які буде потрібно набагато більше
часу, ніж лічені тижні, що залишилися до Вільнюського саміту.
"ЄС не вимагає стовідсоткового виконання всіх цих критеріїв. Він говорить про "рішучі дії і
відчутний прогрес". Рішення у будь-якому разі буде політичним", – каже про це Валерій Чалий.
А Олександр Сушко нагадує: рішення про підписання Угоди про асоціацію з ЄС повинні
будуть одностайно ухвалити всі 28 країн-членів ЄС, серед яких – і це не секрет – є і такі, що давно
скептично ставляться до перспектив євроінтеграції України.
"Власне, тому для України настільки важливо досягти максимально можливого прогресу,
щоб навіть у скептиків не виникло бажання заблокувати Угоду про асоціацію", – каже експерт.
Найгірше, що могло б статися, – це якби Україна та ЄС втратили можливість для
зближення, котра зараз перед ними відкрилася, каже Валерій Чалий. Адже серйозного та
обґрунтованого "плану Б" на випадок, якщо Вільнюс не принесе результату у вигляді підписаної
Угоди про асоціацію, зараз не має ані Київ, ані Брюссель.
ВВС Україна

01.10.2013. У Раді Європи Україну закликають втілити ухвалені
закони
Якщо Україна хоче виконати свої зобов’язання перед Радою Європи й підписати угоду про
асоціацію з Євросоюзом, вона має дослухатись до рекомендацій ПАРЄ, наголошують у Страсбурзі.
У своїй доповіді голова Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи,
естонський депутат Андрес Геркель виставив "річну оцінку" успішності тим десятьом країнам, які
все ще перебувають під спостереженням. Україна теж належить до таких країн.
В українській частині доповіді Геркель знову звернув увагу на питання вибіркового
правосуддя. При цьому голова Моніторингового комітету послався на минулорічну резолюцію
ПАРЄ "Про функціонування демократичних інститутів в Україні". Тоді Асамблея закликала
юридично вирішити проблему переслідування колишніх членів уряду "впродовж певного періоду
часу" й погрожувала, у разі невиконання цієї вимоги, розглянути можливість застосування
санкцій.
У документі згадуються й висновки спостерігачів ПАРЄ щодо минулорічних
парламентських виборів, де наголошувалося, що вибори в Україні відбулись в умовах
"використання адмінресурсу, браку прозорості передвиборчої кампанії, а також незбалансованого
висвітлення її в мас-медіа".
Рада Європи дипломатично розглянула виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо
Тимошенко
Рішення засідання Комітету міністрів РЄ у Страсбурзі 26 вересня, на якому розглядалося
виконання вироку Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко, сенсацією не
стало. (26.09.2013)
Водночас у своїй доповіді Андрес Геркель привітав зусилля української влади в
реформуванні судової системи. Він, однак, не забув наголосити, що для забезпечення незалежного
судочинства "життєво необхідно" втілення в життя ухвалених законів. Автор доповіді наголошує,
що виконання цих рекомендацій "надзвичайно важливе, якщо Україна хоче виконати свої
зобов’язання перед Радою Європи та підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом".
Гостра критика чи рутинні узагальнення?
Член української делегації в ПАРЄ від опозиції, представник "Батькіщини" Леся Оробець,
вважає, що пункти резолюції щодо України сформульовані гостро і недвозначно натякають на
можливість санкцій. "Пан Геркель не працює на якісь особисті політичні дивіденди і відомий тим,
що завжди доводить свою справу до кінця, - сказала вона в коментарі DW. - І такі доповіді важливі
для того, щоб українська влада не розслаблялася і пам’ятала, що за її діями уважно стежить
міжнародна спільнота".
Голова української делегації в ПАРЄ Іван Попеску, який представляє Партію регіонів,
натомість вважає нинішню доповідь - рутинною, яка містить лише узагальнення вже
оприлюднених раніше заяв Моніторингового комітету. "За цей час, який охоплює доповідь,
Верховна Рада вже ухвалила закон про адвокатуру, новий кримінальний процесуальний кодекс, на
черзі - закон про прокуратуру, ухвалення якого є нашим останнім формальним зобов’язанням
перед РЄ, - сказав він в інтерв’ю DW. - Тож нічого сенсаційного у доповіді немає, ні про які санкції
не йдеться і ми збираємося подати відповідні поправки до тексту резолюції, котрі, сподіваюся,
будуть враховані сьогодні під час голосування".
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Дискусія навколо принципу моніторингу
Процедуру моніторингу ПАРЄ започаткували в 1993 році для того, щоб відстежувати
процес виконання тих умов і критеріїв, які взяла на себе країна, висловивши бажання стати
членом Ради Європи. У пропозиціях, якими доповнена цьогорічна доповідь Андреса Геркеля,
йдеться про подальшу долю процедури моніторингу. Останнім часом дискусія з цього приводу
загострилася. Представники країн, які перебувають під моніторингом тривалий час, вважають, що
ця процедура здійснюється за принципом подвійних стандартів, за яким країни, котрі не є
членами ЄС, майже не мають шансів вийти з-під моніторингу ПАРЄ.
Такої ж думки дотримується і Іван Попеску, який вважає, що моніторинг повинен вестися
не в конкретній країні, а за принципом окремої проблеми в усіх державах РЄ. "Тоді справедливість
буде дотримана", - вважає він. Представники української опозиції дотримуються іншої думки. "Я
вважаю, що цей механізм зарекомендував себе як ефективний, адже завдяки йому влада розуміє,
що робота над вимогами Ради Європи - процес, а не одноразові прийняття законів", - наголосила
Леся Оробець. На її думку, питання моніторингу завжди лишатиметься найгострішими для ПАРЄ.
Сам автор доповіді у своїх пропозиціях висловився категорично проти зміни принципів
моніторингу - від конкретної країни до моніторингу окремої проблеми. "Якщо ми підемо на ці
зміни, то питання виконання зобов’язань країн-членів перед Радою Європи, які є ключовою
цінністю цієї організації, опиняться під загрозою", - говориться у пропозиціях.
Резолюцію "Стан моніторингової процедури Асамблеї за період червень 2012 - вересень
2013 року" планується ухвалити впродовж вівторка, 1 жовтня.
DW.DE

ЕКОНОМІКА
25.09.2013. ЄС готовий виділити Україні гроші для переходу на
євростандарти
Євросоюз має намір виділити українським підприємствам фінансову підтримку для
переходу на європейські стандарти роботи, в тому числі на модернізацію виробництва, пошук
нових ринків збуту продукції.
Як передає кореспондент «Коментарів», про це повідомив директор департаменту ЄС МЗС
України Володимир Бачинський у рамках круглого столу «Перспективи розвитку
міжрегіонального співробітництва та євроінтеграційних процесів Київщини».
«Оскільки Україна сама не потягне цей процес переналагодження на нові умови роботи,
нами попередньо було досягнуто домовленості з Європейським союзом, що Україні буде надана
фінансова підтримка», - зазначив заступник міністра.
При цьому він додав, що обсяг цієї фінпідтримки ще не визначений, оскільки Євросоюз
формує фінансову перспективу на 2014-2020 роки.
У той же час він зазначив, що з боку ЄС є принципове розуміння, що Україні потрібна
підтримка.
«Ця допомога буде відповідним чином розподілена між підприємствами, але я не готовий
сказати, яким чином. Але підприємства отримуватимуть кошти для того, щоб здійснювати пошук
нових ринків, ребрендинг своєї продукції і, якщо не буде можливості здійснювати продаж своєї
продукції на Європейський союз, то шукати якісь інші ринки збуту» , - сказав чиновник.
При цьому він визнав, що перехідний етап буде складним для вітчизняних підприємств
країни і не всі його витримають. За його словами, в першу чергу, постраждають виробники
українського шампанського.
«Тобто ми повинні розуміти, що функціонування в рамках зони вільної торгівлі - це з
одного боку виклик для українських виробників, з іншого боку - це все-таки суттєвий прогрес і
досить позитивна перспектива. Тому що, якщо ми перебудуємося на європейські стандарти, то
українська продукція стане більш конкурентоспроможною і тоді вона знайде свого споживача не
тільки в Європі чи тій же Росії , але й на ринках інших третіх країн, наприклад, на азіатських
ринках або країнах Латинської Америки», - сказав Бачинський.
Як повідомляли «Коментарі», 25 лютого в рамках саміту Україна - ЄС було підписано угоду
про виділення Києву макрофінансової допомоги в розмірі 610 млн євро.
10 вересня посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що ЄС
виділить Україні макрофінансову допомогу в 610 млн євро, але тільки після відновлення співпраці
з Міжнародним валютним фондом.
RegioNews
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26.09.2013. Я.Томбінські: створення ЗВТ з ЄС принесе Україні 6%
росту до ВВП
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські порівняв економіки України та Польщі
і наголосив, що стрибок у ВВП вдалося зробити саме після підписання Угоди про асоціацію ще у
1992 році, передає кореспондент УНН.
“Що Україні принесе ЗВТ у середній та довгостроковій перспективі? Я нещодавно бачив
дослідження експертної групи з Німеччини, які є дорадчою групою німецького уряду. Так от за їх
прогнозами створення ЗВТ з ЄС принесе Україні 6% росту до ВВП, а споживання в Україні виросте
на 12%”, — розповів Ян Томбінські.
Він порівняв ВВП України та Польщі, та підкреслив, що зараз ВВП Польщі на 228% вище
від ВВП України, хоча на початку 1990-х польський ВВП був вищий лише на 8%.
“Але справа не тільки в тому, що Польща стала членом Євросоюзу, введення реформ
почалося з тих часів, коли Польща підписала Угоду про асоціацію з ЄС ще у 1992 році і уже у 1995
році ВВП Польщі було вище українського на 170%”, — пояснив він причини цього феномену.
Посол ЄС наголосив також, що створення ЗВТ з Європейським Союзом допоможе
стабілізувати і внутрішню економіку та український ринок.
“Український ринок є слаборозвиненим. І це може бути одним із стабілізуючих елементів
для української економіки, аби розвинути і внутрішній ринок. Сьогодні ВВП на душу населення в
Україні є на рівні 3900 доларів, а це у 8 разів менше, ніж в ЄС”, — додав Ян Томбінські.
Нагадаємо, український прем’єр вважає природними суперечки навколо підписання Угоди
про асоціацію з ЄС, оскільки Угода принесе доленосні зміни нашій державі.
Про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання уряду. Він наголосив, що було надіслано
небагато зауважень щодо змісту Угоди.
УНН

27.09.2013. Вільна торгівля з ЄС поліпшить якість українських
товарів, - експерт
Підвищення якості продукції українського виробництва, а також розширення географії
експорту за рахунок країн, що розвиваються - головний результат для української економіки від
підписання угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Таку думку
висловив економічний експерт Мар'ян Заблоцький.
На думку аналітика, перехід українських виробників на стандарти якості рівня ЄС
відкриють для експортерів та ринки інших країн.
"Очевидно, що Україна, адаптуючись до європейських стандартів, буде навіть збільшувати
можливості для свого експорту до країн СНД. Крім цього, продукція, що випускається відповідно
до стандартів ЄС, зможе бути більш конкурентоспроможною на ринках Азії, Близького Сходу,
Африки, Латинської Америки. А саме ці ринки будуть в наступне десятиліття представляти
найбільший інтерес для українських виробників. Це ринки зі зростаючою чисельністю населення і
рівнем доходів", - пояснив Заблоцький.
Говорячи про перспективи розширення торгівлі між Україною та ЄС, експерт зазначив, що
створення зони вільної торгівлі стане потужним стимулом для модернізації виробничих
потужностей і технологій українських виробників, що, в кінцевому рузультаті, призведе до
підвищення рівня життя пересічних українців.
"Саме це, а не членство, як таке, є головною метою європейської інтеграції. Можливість
вільної торгівлі з ЄС зумовить поступове підвищення якості та ефективності українського
виробництва, збільшення частини продукції з високою доданою вартістю в українському експорті.
Тому потенційно вигода від вільної торгівлі з ЄС більша, ніж від аналогічних домовленостей з
Митним союзом", - наголосив Заблоцький.
Нагадаємо, раніше президент України Віктор Янукович заявив, що приєднання
внутрішнього ринку України до європейського сприятиме виходу Європи з кризи. Свою думку він
пояснив тим, що введення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, за оцінками експертів,
збільшить ринок Євросоюзу майже на 7%, виробництво товарів послуг в Європі більш ніж на 1%, а
експорт європейських товарів і послуг у світі майже на 1%.
iPress.ua

27.09.2013. Експерт: Асоціація з ЄС дасть Україні продовольчий
бум
Якщо Угода про асоціацію з Європейським Союзом буде підписана, то місцеве
сільськогосподарське виробництво подвоїться, і на Україну чекає продовольчий бум. У цьому
впевнений президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі.
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«Світло в кінці тунелю» – так називають західні бізнесмені, що працюють в Україні,
майбутню угоду про асоціацію з ЄС. Підписання очікується в листопаді, і президент Американської
торгової палати Зукоскі чекає на подію з нетерпінням:
«Це блискуча можливість для України – нарешті підписати угоду про асоціацію і на ділі
скористатися європейським вибором. Бо впродовж років незалежності про це точилося багато
розмов, робилося багато кроків назустріч Європі. Зараз - вирішальний розділ цієї довгої історії,
коли справа нарешті має бути зроблена», – підкреслив Х. Зукоскі.
«Угода відкриє доступ до одного з найбільших ринків у світі. Це буде важко, це буде
випробування. Але у кінцевому підсумку це підвищить конкурентоздатність українського і
міжнародних бізнесів, які тут працюють, підвищить стандарти якості, забезпечить гарантії того,
що продукти і послуги, які ми створюємо тут в Україні, зможуть експортуватися на світові ринки»,
– переконаний президент Американської торгової палати в Україні.
«Це блискуча можливість для України реально просунутися вперед, посісти належне їй
місце в світовій економіці. Це відчує кожен українець, кожен отримає вигоду від того, що країна
стане частиною європейського досвіду. Європейський ринок стимулюватиме нове зростання, нові
місця праці. Виграють усі – місцевий український бізнес, закордонні компанії, кожен окремий
українець», – каже Х. Зукоскі.
Зукоскі впевнений, що з підписанням угоди західних бізнесів в Україні одразу побільшає, а
інвестиції зростуть на порядок:
«Я твердо вірю, що так воно і буде. І я передбачаю, що масові інвестиції – західні і місцеві –
прийдуть передовсім у сільське господарство і харчову промисловість. Тоді можна буде відносно
легко подвоїти виробництво сільськогосподарської продукції. Саме цього бажає президент
Янукович, який поставив завдання подвоїти сільськогосподарське виробництво. З доступом до
фінансів, до кращого обладнання і вищих стандартів ми легко зможемо цього досягти. Земля тут
родюча, і з належним законодавством, доступом до ринків на українське село чекає економічний
бум».
Хвилюючою можливістю стане також переробка аграрної сільськогосподарської продукції і
виробництво харчів. Місцеві компанії разом з міжнародними фірмами інвестуватимуть в цю сферу
набагато більше, щоб додати вартості сирій продукції через її переробку і продаж на європейські
ринки:
«Масового притоку інвестицій ми очікуємо також у нафто-газовій сфері. Ми чудово
розуміємо, що нові міжнародні проекти, які стосуються як традиційного газовидобутку, так і
видобутку сланцевого газу – просунуться вперед, якщо Україна зможе капіталізувати свій
європейський вибір. Це привабить мільярди і мільярди доларів інвестицій і дасть змогу Україні
досягти енергетичної незалежності».
Президент Американської торгової палати прокоментував похмурі картини економічного
армагедону у разі підписання угоди, якими лякають українців російські телеканали:
«Це дуже прикро, що росіяни так ревно стараються звести перешкоди на шляху України до
реалізації її природного європейського вибору. Адже переваги цього вибору очевидні: досить
поглянути, як живуть люди, скажімо, у Польщі. Навіть не у польських великих містах, а в
маленьких селищах. Чи там люди мають вищий рівень життя і кращі доходи, ніж, скажімо, в
російських чи українських селах? Гадаю, відповідь тут зрозуміла. Усім відомо, що у Польщі жити
добре. І що в країнах, які увійшли до Європейського Союзу, жити дуже добре. І що Україна дуже
просто може піти їхніми слідами. Тому я розумію геополітичні інтереси Росії, але я також розумію
інтереси України, вигода для якої від асоціації з Євросоюзом є абсолютно очевидною».
Радіо Свобода

27.09.2013. Угода про асоціацію з ЄС: спершу бізнес, потім
демократія
Асоціація з ЄС після можливого підписання відповідної угоди у листопаді доволі швидко
принесе Україні економічний зиск, прогнозують експерти. А от політичні реформи можуть
затягнутися на десятиліття.
Якщо Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті Східного
партнерства у Вільнюсі наприкінці листопада буде підписано, вона набере чинності лише після
ратифікації всіма країнами ЄС. Цей процес, імовірно, затягнеться на роки. Приміром, чинна Угода
про партнерство і співробітництво між Україною і Євросоюзом, підписана 1994 року, набула
чинності лише 1998 року. При тому, що на той момент була необхідна ратифікація 15-ма країнамичленами, а на сьогодні ЄС налічує вже 28 країн. Ще складніше буде з ратифікацією, якщо в Україні
і надалі будуть серйозні проблеми з демократією.
Ще на етапі підготовки тексту Угоди про асоціацію сторони домовилися про те, аби суттєві
положення документу набули чинності до завершення формальних процедур. "Угодою
передбачена можливість тимчасового застосування тих її положень, які є виключною
компетенцією Європейського Союзу. Йдеться про розділ щодо зони вільної торгівлі, можливо, з
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деякими винятками. Для обох сторін вигідно якомога скоріше після підписання почати
виконувати угоду", - зазначив у розмові з Deutsche Welle експерт з питань європейської інтеграції
Вадим Трюхан. У 2008-2010 роках він очолював урядове бюро, яке координувало переговори з ЄС
щодо Угоди про асоціацію.
Економічні вигоди
Після кількох років поза державною службою Трюхан днями повернувся працювати в уряд.
Досвідчені дипломати і знавці європейської інтеграції для Кабміну Миколи Азарова нині - на вагу
золота. Зрештою, якщо Угоду про асоціацію з ЄС таки підпишуть, то на уряд, який ще донедавна
загравав з Москвою щодо зближення з Митним союзом, чекає величезний обсяг роботи з
приведення українського законодавства в економічній сфері у відповідність до європейських норм.
"Щойно розпочато роботу над Національною програмою з виконання Угоди про асоціацію.
І я переконаний, що після її підписання саме ця угода стане каталізатором для здійснення
внутрішніх реформ в Україні", - наголошує Вадим Трюхан. Віднедавна він очолює департамент
зовнішньоекономічних зв’язків при Міністерстві аграрної політики. Досвідчений дипломат знає:
аби скористатися численними перевагами відкриття європейських ринків, у тому числі й аграрних,
українському уряду і виробникам доведеться декілька років напружено працювати над
впровадженням європейських стандартів.
Вибіркова інтеграція
Після ратифікації угоди Європарламентом і Верховною Радою, а також схвалення Радою
ЄС, український бізнес вже у першій половині 2014 року може отримати колосальні торговельні та
інвестиційні преференції з боку ЄС. Пріоритетом європейської інтеграції України на найближчі
роки стають економічні реформи.
Лунають, утім, і скептичні голоси. Німецький політолог Андре Гертель зауважує, що
європейські стандарти в Україні найефективніше впроваджуються там, де це вигідно українським
олігархам. "Вони дуже зацікавлені у доступі до європейських ринків, у капіталі і ноу-хау для
модернізації своїх підприємств. Відколи вони розділили всі українські багатства, вони зацікавлені
у європейському рівні захисту майнових прав. Але вони не зацікавлені, скажімо, у законодавстві
ЄС, яке забезпечує конкуренцію. Їм потрібна вибіркова інтеграція і угода про асоціацію з ЄС – це
багато в чому саме те, що їм потрібно", - зауважив Гертель з розмові з DW.
Шведський економіст Андерс Аслунд переконаний, що для президента Віктора Януковича
Угода про асоціацію з ЄС – останній шанс виграти вибори 2015 року. А головними українськими
"євроінтеграторами" експерт називає представників великого бізнесу. "Всі олігархи бачать
майбутнє з Європою, перш за все Ахметов. Йому хочеться експортувати в ЄС більше сталі. Пінчук і
Порошенко нещодавно втратили доступ на російський ринок. Їм потрібні нові ринки", - каже
Аслунд.
Верховенство права почекає?
Отже, в економіці варто очікувати суттєвих змін. А що чекає на інші сфери? Одна з
основних цілей угоди - "посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою
забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод".
Повноцінна співпраця у цій сфері розпочнеться лише після ратифікації Угоди про асоціацію, тобто
нескоро. До того ж, на відміну від економічної, ця частина угоди прописана дуже загально. Що
робити з корумпованими і підконтрольними владі українськими судами? Як гарантувати свободу
слова та інші права і свободи українців? Як забезпечити в Україні вільні вибори? Чітких відповідей
на ці запитання Угода про асоціацію з ЄС не дає.
Андре Гертель не чекає швидких демократичних перетворень в Україні. Останні кілька
років німецький експерт працює у Раді Європи. Його досвід співпраці з українським урядом
показує, що втілення європейських норм у життя на практиці здійснюється "зі скрипом". "Українці
швидко ухвалюють закони, якщо потрібно. Але імплементація – зовсім інше питання. Нерідко
реалізація положень законів сильно затягується або здійснюється поверхово", - констатує Гертель.
Він критикує, що Угода про асоціацію надто сфокусована на економіці. "До того ж, цілком
імовірно, що від неї найбільші вигоди матимуть ті, хто несе відповідальність за посилення
авторитаризму, яке спостерігається в Україні останніми роками", - критикує німецький політолог.
Шанс на зміни
Натомість Андерс Аслунд переконаний, що вигоди від Угоди про асоціацію будуть не лише
економічними. Найбільші сподівання експерт вашингтонського Інституту міжнародної економіки
покладає на практичну співпрацю і передачу європейського досвіду. "Кількість проектів
"твіннингу", коли інституції у країнах ЄС на технічному рівні тісно співпрацюють з українськими
відомствами, збільшиться з нинішніх 24-ох до 60-и. Приміром, німецькі податкові служби можуть
передавати свої підходи до роботи українським", - наводить приклад Аслунд. Він називає Угоду
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про асоціацію програмою реформ для України, стимулом у якій буде поглиблення економічної
співпраці.
Deutsche Welle

30.09.2013. Що дасть Україні та українцям вільна торгівля з
ЄС?
Угода з ЄС - не панацея, а шанс?
Тоді як представники Євросоюзу говорять про можливість зростання української економіки
до 6% після підписання угоди про вільну торгівлю із ЄС, представники Росії кажуть про
катастрофічні наслідки від цього кроку, включно із дефолтом. У Києві ж обережно говорять про
позитивні результати, і наголошують, що угода має великий потенціал, яким треба правильно
скористатися.
"Ця угода (про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. – Ред.) не несе нічого, крім міфології", заявив заявив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії радник російського президента
Сергій Глазьєв. Він також звернув увагу на те, що нині зовнішня торгівля України має
багатомільярдний дефіцит, і покрити його можна лише за рахунок приєднання до Митного союзу,
який може запропонувати Україні безмитний імпорт газу та інших енергоносіїв.
Якщо ж Україна зробить вибір на користь вільної торгівлі із Євросоюзом, на неї, за словами
радника російського президента, може очікувати дефолт. І тоді ЄС доведеться заплатити за
зовнішніми зобов’язаннями України близько 35 мільярдів євро.
"Якщо Україна підписує угоду про асоціацію, і внаслідок цього відбувається погіршення
торгового балансу, то постає запитання, а хто заплатить за дефолт України, який стає неминучим?
Загальні витрати на подолання наслідків дефолту в Україні становлять 25, а може і 35 мільярдів
євро. Чи готова Європа брати на себе такий тягар фінансової відповідальності?"- каже радник
російського президента.
Водночас голова представництва Єврокомісії в Україні Ян Томбінський має практично
протилежні оцінки.
"Зараз в Україні мінімальний рівень зростання ВВП, значні проблеми із борговими
виплатами і проблеми у переговорах з МВФ. А зона вільної торгівлі - у середньостроковій і
довгостроковій перспективі - це вірний шлях і додаткові можливості", - каже представник ЄС.
Ян Томбінський також наголошує, що саме та частина угоди, що стосується торгівлі, почне
діяти одразу після підписання документу у Вільнюсі, а відтак, українські експортери, що продають
свою продукцію у Євросоюзі, зможуть лише на митах економити до 750 млн євро на рік.
Загалом вільна торгівля із ЄС, за розрахунками Брюсселя, у довгостроковій перспективі
має додати до зростання економіки України до 6%.
Обережні оцінки експертів
У Києві до таких прогнозів ставляться досить обережно.
Директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць не виключає, що у
короткостороковій перспективі можливі навіть втрати:
"Повинна бути чітка програма адаптації та імплементації. Без такої програми, з
урахуванням усіх чинників можна втратити до 1-2% ВВП", - вважає Валерій Геєць. Він також
наголошує, що кожна стадія імплементації угоди із ЄС потребуватиме значних коштів, про
джерела надходження яких наразі майже не говорять.
Водночас голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
Ігор Бураковський вважає, що попри значні складності із впровадженням угоди із ЄС, вона того
варта. Фахівці інституту підрахували, що у довгостроковій перспективі - не менше, ніж за 10 років вона може сприяти підвищенню добробуту українців від 4,3% до 11,8%.
"Зона вільної торгівлі із ЄС - не подарунок, а лотерейний квиток, який дає шанс на
перетворення", - каже Ігор Бураковський.
Настрої бізнесменів
Серед бізнесменів, так само, як і серед пересічних українців, ставлення до співпраці із
Заходом та Сходом зазнало суттєвих змін впродовж останніх 10 років, - каже керівник Центру
досліджень сучасного суспільства Оксани Кузяків. За словами науковця, перелом у ставленні
відбувся десь у 2006 році, коли частка тих, хто прагне тіснішої інтеграції із ЄС серед бізнесменів
перевищила частку тих, хто сподівається на більші прибутки від торгівлі із країнами СНД та
Митним союзом.
Проте ще більші зміни сталися впродовж останніх місяців - наприкінці літа - на початку
осені, коли думка бізнесменів припинила залежати від того, куди нині їхні підприємства
експортують свою продукцію - каже Оксана Кузяків.
"Зазвичай думка підприємців дуже залежить від напрямку, у якому здійснюється експорт.
Зараз для 17% опитаних нами бізнесменів головним торговельним партнером є ЄС, і для 40% 14 of 33
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Митний союз. Здавалося б, ще до початку дослідження можна було уявити, які будуть результати,
але вони виявилися зовсім не такими", - говорить науковець. При тому, що абсолютно рівні частки
підприємців - по 45% від опитаних - прагнуть гармонізації торгівлі і з ЄС, і з Митними союзом, у
разі, коли довелося б обирати лише один напрямок для узгодження законодавства, 40%
бізнесменів обрали б ЄС, і 25% - Митний союз.
Крім того, як твердить Оксана Кузяків, 42% підприємців не визначилися із тим, чи згодні
вони віддати регулювання бізнесу якомусь наднаціональному органу. Частка тих, хто згоден із
незгоден передати ці повноваження наднаціональному органу є однаковою - близько третини від
опитаних. Але серед тих, хто погоджується, переважна більшість - майже 80% - віддають перевагу
тому, щоб умови для ведення бізнесу визначала Європейська комісія, а не Євразійська економічна
комісія.
"Ми бачимо, що бізнес орієнтований на на нові ринки, які він може знайти на Заході", каже керівник Центру досліджень сучасного суспільства, і додає, що також переважна більшість
опитаних - 63% - дуже зацікавлені у скасуванні мит у торгівлі із ЄС.
Що для бізнесу?
За словами українського прем'єра Миколи Азарова, основні зміни для 99% українських
товарів, що постачаються до ЄС, відбудуться вже у перший рік підписання угоди, ще до ратифікації
угоди країнами-членами ЄС. При цьому імпортні мита на українські товари, що експортуються до
ЄС, зменшать в середньому в 15 разів, тоді як мита для товарів із ЄС до України знижуватимуться
поступово, заявив прем’єр.
Микола Азаров також запевняє, що прогнози російської сторони про те що після
підписання угоди український ринок буде переповнений дешевим європейським імпортом, який
витіснятиме продукцію українських виробників до країн Митного союзу, також не справдяться.
"Я офіційно запропонував главам країн-учасниць Євразійського економічного
співтовариства провести тристоронні консультації у форматі Україна - ЄС - Митний союз. Ми
готові відповісти на занепокоєння наших партнерів, яке виникло в результаті нібито можливого
перенасичення українського ринку європейськими товарами і витискування українських товарів у
Митний союз. Цього не буде", - заявив Микола Азаров під час останнього засідання уряду.
Так само не буде і "навали" європейських товарів на ринки країн Митного союзу - каже
український прем'єр:
"Такого теж не буде, якщо ми домовимося про елементарні заходи щодо визначення країни
походження товарів".
За оцінками експертів, серед галузей, які можуть найбільше виграти від зниження мит у
торгівлі із ЄС, будуть сільське господарство, харчова та легка промисловості. При цьому від
надмірного експорту аграрної продукції впродовж перехідного періоду у 15 років Україна може
захищатися квотами. Так само квотами - впродовж 10 років - регулюватиметься і імпорт
європейських авто.
За цей час українські виробники матимуть шанс підвищити свою конкурентноздатність.
Але, як наголошують експерти, користь від зниження торговельних мит не можна
порівнювати за наслідками із поки що невимірювальною, але цілком реальною користю від
"інституціонального зближення" із нормами ЄС.
"Зниження митних ставок не є ключовим в угоді. Більш важливим є інституційне
зближення і реформування різних галузей української економіки, наближення до стандартів ЄС у
санітарних та технічних регламентах. Саме ці наслідки матимуть більший позитивний ефект (для
економіки - ред.)", - каже експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
Віктор Гречин.
Що для споживачів?
Маючи різні оцінки впливу угоди на різні галузі, експерти погоджуються в одному лібералізація ринку та більша конкуренція завжди грають на користь споживача, змушуючи
виробників знижувати ціни та підвищувати якість продукції.
"Оскільки митні тарифи будуть знижені, то, відповідно, це збільшить присутність
європейських товарів на українському ринку. Але підвищення вимог до стандартів якості змусить і
українську продукцію покращуватися", - каже експерт.
Проте для кожної галузі будуть свої відмінності. Наприклад, українські виробники харчів
вже мають відданих покупців серед переважної більшості українців, а одяг чи побутова техніка і
зараз належать переважно іноземним виробникам.
Крім того, можуть бути і випадки, коли початкові негативні наслідки у майбутньому
обернуться позитивом.
"Через посилення норм захисту прав інтелектуальної власності будуть витіснені
неліцензовані замінники оригінальних медичних засобів, так званих генериків. Це може відбитися
на малозабезпечених прошарках населення, які вже не матимуть змогу купувати ці дешевші, але
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неоригінальні ліки. Але згодом загальна якість медичної продукції буде підвищуватися, і від цього
споживачі тільки виграють", - вважає Віктор Гречин.
Ще одним випадком подвійного впливу угоди про вільну торгівлю із ЄС можна вважати так
званий екологічний пакет. Виконати всі його умови буде надзвичайно складно, і головний тягар
виконання цих зобов'язань понесуть на собі українські підприємці. Проте споживачі, пересічні
українці тільки виграють від того, що український бізнес впроваджуватиме європейські екологічні
стандарти - кажуть експерти.
ВВС Україна
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЧИ ПРИЗВЕДЕ НАРОЩУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ
УКРАЇНИ Й НАТО ДО НОВОЇ ЯКОСТІ ЇХ ПОЛІТИЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА?
Однією з ключових тем співробітництва України з Альянсом в другій
половині вересня було відправлення фрегату ВМС Збройних Сил України
«Гетьман Сагайдачний» з вертольотом Ка-27 і групою спеціального
призначення до району проведення операції НАТО «Океанський щит».
За рішенням Північноатлантичної ради, Україну було офіційно визнано
контрибутором цієї антипіратської операції – першою з держав-партнерів
Альянсу.
Своєю участю в операції «Океанський щит» Україна досягне одразу кількох
цілей:
- її військово-морські сили отримають цінний досвід участі у реальних
заходах із забезпечення міжнародної безпеки;
- закріпить на практиці досягнутий рівень оперативної сумісності із ВМС
країн-членів НАТО та ЄС;
- суттєво підвищить свій міжнародний престиж, адже далеко не кожна
держава може відрядити корабель такого класу для участі в подібній операції.
При цьому, Україна бере на себе всі витрати, пов’язані з її участю в операції
(89 млн. грн.)4, і таким чином справді виступає повноцінним контрибутором
безпеки.
У вересні військовослужбовці Збройних Сил України разом зі своїми
колегами з країн-членів НАТО – Канади, Польщі й Литви – підвищували бойову
готовність під час багатонаціональних тактичних навчань «Кленова арка2013», які відбулися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки
Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині.
Україна також продовжує тісно співпрацювати із НАТО в питанні
військової реформи. У другій половині вересня відбулася низка заходів у цьому
напрямку:
- 16 вересня в Києві, під головуванням першого заступника секретаря
РНБОУ О.Медведька, відбулася Координаційна нарада щодо реалізації в Україні
Програми НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки
та оборони України;
- 17-20 вересня в Україні перебувала делегація експертів НАТО з питань
4

Участь українського фрегата в операції НАТО коштуватиме 89 мільйонів. http://www.unian.ua/news/596545-na-uchast-ukrajinskogo-fregata-v-operatsiji-nato-pide-89-milyoniv-griven.html
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Процесу планування та оцінки сил (ППОС) з метою обговорення проекту
Підсумкового документа (оцінки) участі України в ППОС у 2013 р. та виконання
Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО в оборонній та
безпековій частині;
- 26 вересня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, під головуванням
заступника помічника Генсека НАТО з політичних питань та безпекової політики
Дж.Аппатурая, відбулося засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з
питань воєнної реформи; делегацію України очолював Перший заступник
начальника Генштабу ЗС України адмірал І.Кабаненко.
Тож цілком справедливими є слова заступника Генсека НАТО Александра
Вершбоу, сказані ним у відеозверненні до учасників Міжнародної конференції
«Роль міжнародних організацій у національній безпеці України», що пройшла 17
вересня у Дипломатичній академії при МЗС України. А.Вершбоу висловив
переконання, що, незважаючи на офіційну відмову України в 2010 р.
від прагнення вступити до НАТО, «за останні три роки, наша
співпраця стала, мабуть, більш інтенсивною і продуктивною, ніж
будь-коли раніше». Також заступник Генсека НАТО назвав Україну одним із
основних контрибуторів безпеки в операціях НАТО, ООН, ЄС та ОБСЄ5.
Така висока оцінка з боку керівництва найбільш потужної безпекової
організації у світі, безперечно, є важливою. Проте Києву варто також врахувати
слушну думку вітчизняного експерта Володимира Горбача, який на тій же
конференції зауважив, що Україна не використовує міжнародний
інструментарій для гарантування власної безпеки: «Щодо співпраці
України з НАТО, то це, перш за все, приносить користь Альянсу, тому вони це
цінують і кожного разу підкреслюють. А це жодним чином не наближає Україну
до того, щоб користуватися вигодами від повного членства в НАТО. Адже
контрибутор безпеки не завжди є її споживачем, і в українському випадку це
яскравий приклад»6.
На підтвердження слів експерта відзначимо: під час цьогорічної сесії
Генасамблеї ООН Президент 46-мільйонної України В.Янукович виступив з
низкою важливих для світової безпеки пропозицій, натомість прем’єр-міністр
Чорногорії із півмільйонним населенням, заявив, що його країна розраховує вже
найближчим часом стати членом НАТО7. Внесок цих двох країн у світову і
регіональну безпеку неспівставний, проте вже за кілька років чорногорці
користуватимуться безпековими гарантіями найсильніших армій світу, тоді як
українці й надалі зможуть розраховувати лише на власні Збройні Сили,
скорочення яких триває і далі.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
25.09.2013. Президент
секретарем НАТО

України

зустрівся

з

Генеральним

Україна чітко виконує всі свої зобов’язання у контексті співпраці з НАТО, наголосив
Президент України.

5

Video address by NATO Deputy Secretary General Alexander Vershbow to the Conference on International
Organisations and the National Security of Ukraine (Kyiv, Ukraine). http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_103022.htm
6
Iнструментарій для гарантування національної безпеки. - http://www.day.kiev.ua/uk/article/denplaneti/instrumentariy-dlya-garantuvannya-nacionalnoyi-bezpeki
7
Черногория рассчитывает на скорое вступление в НАТО. http://rian.com.ua/world_news/20130928/338682467.html
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24 вересня 2013 року в рамках візиту до Нью-Йорка для участі в черговій сесії Генеральної
Асамблеї ООН Президент України В.Ф.Янукович провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО
А.Ф.Расмуссеном.
«Ми підвели підсумки співпраці. Україна виконує свої обіцянки», - сказав Глава держави
під час спілкування з представниками ЗМІ в Нью-Йорку, коментуючи свою зустріч з
Генсекретарем НАТО.
За його словами, під час зустрічі йшлося, зокрема, про оборонну реформу в Україні та
підготовку до Саміту Україна - НАТО, який має відбутися в 2014 році.
Крім того, Президент України повідомив, що фрегат ВМС ЗС України «Гетьман
Сагайдачний» уже вирушив для участі в операції під проводом НАТО «Океанський щит» у рамках
боротьби з морським піратством.
Сайт Місії України при НАТО

26.09.2013. У 2014 році відбудеться саміт Україна-НАТО
Засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держави і уряду планують провести в 2014
році, - повідомили в місії України при НАТО, передає Укрінформ.
На зустрічі президента України і генерального секретаря НАТО в Нью-Йорку 24 вересня
обговорювалося проведення саміту Україна-НАТО в 2014 році, відзначили в місії. В організації
нагадали, що попередня зустріч такого рівня відбулася в Бухаресті в 2008 році.
Планується, що засідання комісії-Україна НАТО проведуть рамках саміту ПівнічноАтлантичного Альянсу, який відбудеться наступного року, але точна дата ще визначена.
Раніше генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляв про те, що на саміті
Альянсу в 2014 році обговорять завершення діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в
Афганістані (ISAF).
Нагадаємо, будучи в опозиції, нині правляча Партія регіонів та її лідер Віктор Янукович,
який займає зараз посаду президента, були активними противниками співробітництва України з
НАТО.
ЛIГАБiзнесIнформ

26.09.2013. Відбулося засідання спільної робочої групи УкраїнаНАТО з питань воєнної реформи
26 вересня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання Спільної робочої
групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи у форматі ключової групи. Захід проходив під
головуванням заступника Помічника Генсекретаря НАТО з політичних питань та безпекової
політики Джеймса Аппатурая.
Делегацію України, до складу якої увійшли представники Міністерства оборони та
Міністерства соціальної політики, очолив Перший заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко.
У ході засідання розглянули питання імплементації стандартів НАТО в оборонній сфері
України та українських Збройних Силах, а також стан перепідготовки та соціальної адаптації
військового персоналу, звільненого зі Збройних Сил та інших військових структур.
У своєму виступі адмірал Ігор Кабаненко ознайомив учасників заходу зі станом
впровадження нормативних документів НАТО у діяльність української армії, відповідними
заходами, що здійснюються у Збройних Силах України, проблемними питаннями та шляхами їх
подолання. Він наголосив, що імплементація військових стандартів створюватиме сприятливі
умови для нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил, забезпечуватиме ефективне
використання наявних ресурсів та полегшуватиме досягнення сумісності з військовими
підрозділами ЄС і НАТО.
Коментуючи виступ Першого заступника начальника Генерального штабу, заступник
Директора Агенції НАТО зі стандартизації Чезаре Балдуччі відзначив Україну як ключового
партнера Альянсу та наголосив на важливості для НАТО конструктивної співпраці з нашою
державою.
Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор
Сергій Борисюк подякував присутнім за допомогу у вирішенні соціальних проблем, що виникають
під час реформування армії, а також окреслив перспективні потреби у перепідготовці звільнених
військовослужбовців. А заступник директора Департаменту Міністерства соціальної політики
України Максим Андросенко поінформував учасників засідання про систему перепідготовки та
соціальної адаптації, що створена та функціонує в Україні, механізм взаємодії державних органів
під час реалізації згаданих завдань, а також стан реалізації поточних проектів співробітництва.
Учасники засідання, яке проходило у дружній та конструктивній атмосфері, схвалили
рішення продовжувати надання допомоги нашій державі у реалізації планів щодо реформування
та розвитку Збройних Сил.
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Також відбулася зустріч Першого заступника начальника Генерального штабу Збройних
Сил України адмірала Ігоря Кабаненка з директором Агенції НАТО зі стандартизації Шихангіром
Аксітом. Сторони обговорили стан реалізації заходів Дорожньої карти співробітництва і визначили
напрями взаємодії у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Урядовий портал

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
27.09.2013. Генеральний секретар НАТО вітає пропозицію
Великої Британії прийняти саміт НАТО 2014 року
Я тепло вітаю пропозицію уряду Великої Британії провести в цій країні саміт НАТО 2014
року, яку також привітали і прийняли члени Альянсу.
Це буде видатна подія в історії НАТО. Я очікую, що цей саміт, розвиваючи досягнення
наших успішних самітів у Лісабоні 2010 і Чикаго 2012 року, зробить Альянс потужним, гнучким,
сучасним і готовим до долання будь-яких загроз безпеці, ґрунтуючись на нашому життєво
важливому трансатлантичному зв’язку.
Цей саміт буде нагодою відзначити завершення місії МССБ наприкінці наступного року і
водночас відкриє новий розділ в допомозі Афганістану з боку НАТО.
Велика Британія з самого початку існування Альянсу є одним із основних членів Альянсу. Я
дякую урядові і народові Великої Британії за їхню непохитну підтримку НАТО і наших цінностей і
принципів, і я з нетерпінням очікую дуже успішного саміту в 2014 році.
www.nato.int

02.10.2013. Росія має визнати територіальну цілісність Грузії,
вважає генсек НАТО
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог
Расмуссен закликав Росію переглянути рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної
Осетії Андерс Фог Расмуссен пояснив позицію НАТО щодо Грузії Про це сказано в заяві голови
альянсу, передає РІА Новости. «Позиція НАТО гранично зрозуміла. Як було позначено на саміті в
Чикаго (травень 2012 року), НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії у
визнаних міжнародним співтовариством кордонах", - наголошується в заяві Расмуссена.
Расмуссен зазначив, що нинішня активність РФ у демаркації кордону викликає у нього
занепокоєння. На його думку, такий процес не сприяє мирному вирішенню конфлікту і
розбігається з прийнятими Москвою зобов'язаннями.
Генсек НАТО вже не одноразово висловлювався щодо ситуації на кордоні Грузії з Абхазією
та Південною Осетією. Раніше його увагу було викликано зверненням МЗС Грузії через появу
дротяного загородження на грузинсько-південноосетинському кордоні, який, як стверджують у
Тбілісі, було споруджено російськими прикордонниками.
Росія визнала незалежність Південної Осетії й Абхазії в кінці серпня 2008 року. У відповідь
Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки
окупованими територіями. З 1 жовтня 2008 року понад 200 цивільних спостерігачів ЄС
контролюють дотримання усіма сторонами угод, підписаних Грузією і Росією за посередництва ЄС
після серпневого конфлікту.
УНІАН
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ОСНОВНІ АКЦЕНТИ УЧАСТІ ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАХОДАХ
68-Ї СЕСІЇ ГЕНАСАМБЛЕЇ ООН
Питання, пов’язані із Україною, не були ключовими на 68-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН (24 вересня – 1 жовтня 2013 р.), проте варто
відзначити кілька знакових моментів, пов’язаних із поїздкою української делегації
до Нью-Йорку.
1. Віктор Янукович скористався своїм виступом на загальних
дебатах Генасамблеї 24 вересня, щоб донести до світової громадськості
ряд важливих месиджів, зокрема:
- підтвердити євроінтеграційний вибір України і запевнити присутніх, що
підписання Угоди про асоціацію – справа практично вирішена. На підтвердження
цього месиджу він заявив: «Твердо вірю, що підписання в листопаді цього року
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно зі створенням всеохоплюючої
і поглибленої зони вільної торгівлі, стане важливим інструментом підвищення
добробуту громадян України…»;
- спробувати заспокоїти росіян, що євроінтеграція не спрямована проти них,
і «Україна робить свій внесок у проект Великої Європи, що об’єднає інтереси та
цілі розвитку країн Заходу та Сходу нашого континенту»;
- нагадати ядерним державам про гарантії безпеки, які Росія, США та
Великобританія надали Україні за Будапештським меморандумом, і «які пізніше
підтвердили Франція та Китай»;
- закликати підтримати кандидатуру України на непостійне членство в Раді
Безпеки ООН в 2016-17 рр., а також надати одне додаткове місце для
непостійного члена державам Східної Європи в Раді Безпеки в процесі її
реформування8.
Ініціатива щодо можливої роботи України в складі РБ ООН в
2016-17 рр. особливо важлива із врахуванням того, що будь-який переможець
президентських виборів 2015 р. в Україні в перші роки свого правління неминуче
зіштовхнеться із пресингом Москви, яка випробовуватиме його на готовність до
односторонніх поступок (як це мало місце в 2010-2012 рр.). Навіть непостійне
членство в РБ ООН суттєво розширює можливості для захисту державних
інтересів. Що ж стосується ініціативи про надання Східній Європі додаткового
8

Виступ Президента України на загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. http://www.president.gov.ua/news/28866.html
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місця в РБ ООН – це суттєво допомогло би країнам регіону протидіяти спробам
перетворити його на «буферну зону» чи на «зону привілейованих інтересів» РФ.
Оголошення В.Януковичем на сесії Генасамблеї ООН про чіткий
вибір Києва на користь Асоціації із ЄС може сприяти в досягненні
одразу кількох цілей:
- переконати внутрішньополітичну фронду в Україні (у т.ч. в лавах самої
Партії регіонів), що вибір зроблено остаточно і перегляду не підлягає;
- дати зрозуміти Москві, що Київ вже зробив свій вибір і оприлюднив його
перед всім світом, тож в подальшому тиску не має сенсу;
- психологічно вплинути на держави-члени ЄС, формуючи у світової
громадськості думку про те, що питання Угоди про Асоціацію де-факто вже
позитивно вирішене, і в Вільнюсі залишилося лише закріпити це де-юре.
2. Те, що, в силу зрозумілих причин, не міг дозволити собі сказати на
Генасамблеї В.Янукович, озвучив у своєму виступі Михайло Саакашвілі: «Я
вчора розмовляв із моїм колегою Віктором Януковичем, його уряд
перебуває під постійним тиском та атакою з боку Росії, це
відбувається щодня». Президент Грузії різко розкритикував Росію за «тиск і
погрози» на адресу України, Молдови, Азербайджану і Вірменії з вимогами
приєднатися до Євразійського союзу – «російського проекту, що приречений на
провал»9. Обурена російська делегація залишила залу засідань Генасамблеї, проте
її демарш ніхто не підтримав.
3. Під час зустрічі із главами держав «Групи друзів України» –
президентами Польщі, Словаччини, Естонії, Латвії, Болгарії, Хорватії, Словенії,
яка відбулася в межах сесії Генасамблеї, В.Янукович дав зрозуміти, що
питання Тимошенко може бути вирішене вже в жовтні. Зокрема він
зазначив: «Зараз працює місія (Кокса-Квасневського), вона дуже важлива…
Сьогодні є спільна точка зору з багатьох питань. Якою вона буде – буде відомо
тоді, коли будуть підбиватися підсумки цієї місії, вже ближче до засідання Ради
міністрів закордонних справ, яке відбудеться 21 жовтня»10.
4. У Нью-Йорку Віктор Янукович мав зустріч із Генсеком НАТО
Андерсом Фог Расмуссеном, під час якої запевнив, що Україна чітко виконує
всі свої зобов’язання у контексті співпраці із Альянсом, та обговорив підготовку
до Саміту Україна-НАТО, який має відбутися у 2014 р.11 Той факт, що вище
керівництво Україно перестає «соромитися» співпраці із НАТО і публічно
говорить про виконання зобов’язань, свідчить про налаштованість розвивати
співпрацю, яка, можливо, з часом навіть отримає політичну формалізацію. Крім
того, зважаючи на посилення тиску і погроз з боку Москви, Києву не завадило би,
щоб на саміті 2014 р. Альянс висловив свою рішучу підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України.
5. В рамках Генасамблеї ООН відбулося засідання Ради міністрів
іноземних справ країн ГУАМ, а також пройшла зустріч в форматі
ГУАМ-США за участі помічника Держсекретаря з питань Європи та Євразії
Вікторії Нуланд. За підсумками зустрічі ГУАМ-США було прийнято Спільну заяву,
в якій, зокрема, висловлюється підтримка євроінтеграційних прагнень країнчленів ГУАМ і наголошується на важливості запланованого на листопад

9

Захищаючи Україну, Саакашвілі «вигнав» росіян із зали ООН. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25118945.html
10
Янукович може вирішити питання Тимошенко через місяць. - http://www.dw.de/янукович-може-вирішитипитання-тимошенко-через-місяць/a-17114429
11
Віктор Янукович: Україна виконує всі зобов’язання щодо співпраці з НАТО. http://www.president.gov.ua/news/28876.html
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Вільнюського саміту Східного партнерства12. Враховуючи спільне бажання
учасників ГУАМ поглиблювати співпрацю із ЄС та спільні проблеми, пов’язані із
тиском Росії, використання формату співпраці в рамках цієї організації доцільно
активізувати.
Таким чином, Україна поступово відходить від стратегії
подвійної асиметричної інтеграції, задекларованої В.Януковичем у
2010 році, і повертається до традиційних євроатлантичних
орієнтирів своєї зовнішньої політики, намагаючись в той же час
відновити втрачений нею вплив в Чорноморському регіоні.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
23.09.2013. Україна через високі ціни на російський газ може
повністю відмовитися від його закупівель, - Азаров
Висока ціна на російський газ змушує Україну відмовитися від його закупівель і шукати
інших постачальників, крім "Газпрому". Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в
інтерв'ю телеканалу "Росія 24".
"Ми вважаємо, що рано чи пізно російське керівництво піде нам назустріч. Що
відбувається? Ми скорочуємо закупівлі російського газу. Ми змушені займатися диверсифікацією,
закуповувати на інших ринках цей газ. Ми змушені скорочувати споживання газу, десь переводити
котельні з газу на вугілля. В результаті, якщо так справа піде, ми вже майже в два рази скоротили
закупівлі газу. Ми практично відмовимося від російського газу", - зазначив Азаров.
Він також зазначив, що Україна проводить велику роботу, яка призведе до того, що країна
відмовиться від закупівель російського газу. "Це буде великий мінус і для "Газпрому", і для нас. Ми
змушені відволікати ресурси і витрачати їх хоч і потрібна справа в перспективі, але зараз для нас
першочергові інші завдання".
За словами Азарова, Україна закуповує вишки, проводить буріння на шельфі, укладає
угоди про видобуток сланцевого газу і має намір почати видобуток газу на виснажених родовищах
з використанням нових технологій.
Прем'єр нагадав, що раніше Україна видобувала 70 млрд куб. газу на рік. За його словами,
через два-три роки Україна зможе повністю забезпечувати себе газом.
РБК-Україна

25.09.2013. Повторення "газових воєн" з Росією є неможливим Кожара
Глава Міністерства закордонних справ Леонід Кожара вважає неможливим повторення
"газових воєн" з Росією, які вже траплялися в 2007 і 2009 роках. Про це він заявив в інтерв'ю
Forbes.
"Ситуації 2007 і 2009 років, які ми називаємо "газовою війною", сьогодні вже неможливі до
повторення. По-перше, тому що ринок газу в Європі кардинально змінився: за короткий час
Європа пройшла колосальний шлях щодо диверсифікації джерел", - сказав Кожара.
По-друге, тому що Україна теж досить успішно реформувала свій газовий ринок. Підписано
контракт з Shell з освоєння родовищ сланцевого газу. Незабаром ми очікуємо підписання
контракту з ExxonMobil з освоєння Олеського родовища сланцевого газу - він зараз готується
урядом. Це - ще близько $ 10 млрд. інвестицій", - додав він.
Українська правда

25.09.2013. Асоціація з ЄС не зашкодить співпраці з Митним
союзом - Азаров
Прем'єр-міністр Микола Азаров закликає Митний союз обговорити конкретні питання, що
викликають стурбованість у зв'язку з можливим підписанням угоди про асоціацію України з
Європейським Союзом.
Про це розповів журналістам в Астані (Казахстан) прес-секретар прем'єра Віталій
Лук'яненко.

12
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"Я пропоную перейти від загальних міркувань про те, що заважає, а що не заважає, до
практичного розгляду положень, які викликають суперечливі оцінки або стурбованість у наших
партнерів. Я за те, щоб знаходити спільну мову й реагувати на реальні загрози, коли вони є, а не на
гіпотетичні", - заявив Азаров під час зустрічі з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
Український прем'єр підкреслив, що підписання угоди про асоціацію з ЄС не є перешкодою
для розвитку співробітництва з Митним союзом.
Крім того, під час зустрічі сторони повторно висловили заклопотаність тим, що товарообіг
між Україною й Росією в 2013 році скоротився на 20%, що не може задовольняти країни.
"Це в грошах десь втрата близько 19 млрд доларів товарообігу", - зазначив Лук'яненко.
Радник Президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв заявляє, що в разі підписання
угоди про асоціацію з ЄС Україні загрожує дефолт, для запобігання якому необхідно близько 35
млрд євро.
Він також вважає, що підписання угоди про асоціацію України з ЄС порушить договір про
дружбу, співробітництво й партнерство з Росією.
ВВС Україна

26.09.2013. Микола Азаров запропонував главам урядів країнучасниць ЄврАзЕС провести консультації у форматі ЄС-Україна-МС
Прем'єр-міністр Микола Азаров в Астані офіційно запропонував главам урядів країн учасниць Євразійського економічного співтовариства провести тристоронні консультації у форматі
Європейський Союз-Україна-Митний союз. Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів
26 вересня 2013 року, коментуючи результати участі у першому засіданні Вищої Євразійської
економічної ради на рівні глав Урядів.
«Треба вже переходити від критики до втілення практичних можливостей нашої співпраці
з Митним союзом в умовах зони вільної торгівлі з Європейським Союзом», - наголосив Микола
Азаров.
За його словами, Україна готова відповісти на занепокоєння партнерів, яке виникло щодо
нібито майбутнього перенасичення українського ринку європейськими товарами і «витискання»
українських товарів до Митного союзу. «Цього не буде», - запевнив Микола Азаров.
Крім того, Прем'єр-міністр наголосив, що Україна також готова пояснити, що є абсолютно
надійні, апробовані у світовій торгівлі механізми запобігання реекспорту товарів на територію
Митного союзу. «Цього також не буде, коли домовимося про елементарні заходи визначення
країни походження товару. І так далі», - підкреслив він.
За словами Глави Уряду, він також повідомив учасникам засідання ЄврАзЕС, що для
України значний інтерес становлять програми і проекти, які реалізуються в рамках Митного союзу
у сферах транспорту та транспортної й митної інфраструктури (наприклад, російська ініціатива
транзиту за єдиними правилами від Лісабону до Владивостока), сільського господарства, науковоінноваційної діяльності тощо.
Крім того, Прем'єр-міністр відзначив, що Україні ніщо не заважає приєднатися до угод, які
діють у Митному союзі та дають можливість брати участь у відповідних проектах.
«Наш Уряд уже затвердив план-графік розгляду таких угод, до яких може приєднатися
Україна. Я переконаний, що ми знайдемо спільну мову, треба тільки відкинути упередженість. На
моє доручення цими питаннями предметно займається Група високого рівня на чолі з Віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком», - наголосив Микола Азаров.
Він відзначив, що «в цілому і засідання Вищої економічної ради, і двосторонні переговори
засвідчили взагалі-то банальну, але неспростовну істину: непорозуміння і конфлікти ведуть до
економічних втрат, а відвертий і практичний діалог народжує позитивні, корисні для розвитку
наших економік рішення. Навіть коли шлях до них доволі непростий і потрібен певний час, щоб
подолати стереотипи і упередженість».
Водночас Микола Азаров пообіцяв, що такий діалог, безумовно, буде продовжено.
Урядовий портал

02.10.2013. Микола Азаров: Асоціація і зона вільної торгівлі - це
шлях з двостороннім рухом
Асоціація і зона вільної торгівлі – це шлях з двостороннім рухом, тому і Україна, і Євросоюз
повинні робити відповідні кроки для вирішення питань, які турбують обидві сторони. Про це
заявив Прем’єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів України 2 жовтня 2013
року, інформуючи членів Уряду про результати зустрічі з Єврокомісаром з питань торгівлі
Карелом де Гухтом.
За словами Глави Уряду, під час зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо
перспектив торгово-економічного співробітництва між Україною і Європейським Союзом.
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Єврокомісар поставив питання, у вирішенні яких зацікавлений Євросоюз, Прем’єр-міністр
висловив позиції, в яких зацікавлена Україна.
«Поглиблене співробітництво з об’єднаною Європою, яке має піднятися на вищий рівень з
підписанням Угоди про асоціацію, ставить нові питання перед обома сторонами. Адже асоціація і
зона вільної торгівлі – це шлях з двостороннім рухом, - зазначив Микола Азаров. - Тому Україна
повинна вирішувати питання, які турбують наших партнерів, але і Євросоюз повинен робити
кроки, які усувають, я б сказав, дискомфорт для української зовнішньої торгівлі».
Микола Азаров підкреслив, що перспективи роботи українських компаній на
європейському ринку для нас уже питання не умоглядне, а цілком практичне. Україна взялася за
адаптацію нашої економіки до умов цього ринку. І робити це треба досить швидко: не можна
згаяти переваг, які надає Україні перехідний період. Тимчасове застосування більшості положень
Угоди почнеться буквально після її підписання і схвалення Європейською Радою цього питання.
Прем’єр-міністр поставив перед комісаром де Гухтом питання про надання фінансової і
технічної допомоги на імплементацію положень Угоди про асоціацію, перш за все, на
запровадження в Україні стандартів і технічних регламентів, які діють у Європейському Союзі. Ще
Глава Уряду поставив питання про сприяння інвестиціям в українську економіку, доступу до
європейських програм і агенцій з розвитку, які раніше були закриті для України. А також про
сприяння системному промоушену українських товарів у країнах Євросоюзу. Зокрема, і щодо
вільного доступу до державних закупівель у цих країнах.
«Все це спрямоване на те, щоб створити українським виробникам найкращі можливості
для відкриття європейського ринку, - зазначив Микола Азаров. - В свою чергу Україна створює
рівні можливості для роботи у нас компаній з країн ЄС. Тобто, ми окреслили досить широке коло
питань, вирішення яких зміцнює рівноправне партнерське співробітництво. Я переконаний, що ми
почули один одного і, як кажуть, визначили порядок денний практичної роботи».
Прем’єр-міністр повідомив, що під час зустрічі сторони домовилися, що Юрій Бойко як
Віце-прем’єр-міністр очолить роботу разом з Єврокомісаром з узгодження питань, які були підняті
під час переговорів. Сьогодні ж Прем’єр-міністр дасть відповідні доручення Міністерству
економічного розвитку і торгівлі, Міністерству промислової політики, Міністерству енергетики та
вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству доходів і
зборів.
«Постійний діалог з конкретних питань, який відбувається на всіх рівнях: від експертів і до
Прем’єр-міністра, грає дуже важливу роль. Тому ми домовились з паном де Гухтом системно його
продовжувати», - підсумував Микола Азаров.
Урядовий портал

04.10.2013. Микола Азаров: Підготовка України до Вільнюського
саміту відбувається за планом
Підготовка України до Вільнюського саміту «Східного партнерства», під час якого
планується підписання Угоди про асоціація та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відбувається за
чітко погодженим з Європейською комісією планом.
Про це заявив Прем’єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з членами моніторингової
місії Європарламенту - екс-президентом Польщі Александром Кваснєвським та колишнім
президентом ЄП Патом Коксом.
«Підготовка до листопадового саміту в Україні відбувається відповідно до тих планів, які
ми узгоджували з Єврокомісією», - сказав Глава Уряду.
Він додав, що Кабінет Міністрів уже завершив економічний аналіз усіх можливих наслідків
створення ЗВТ з ЄС.
У свою чергу Пат Кокс поінформував Прем’єр-міністра про графік подальшої роботи
моніторингової місії в Україні.
Урядовий портал

ПРЕЗИДЕНТ
25.09.2013. Україна розпочала підготовку законодавчої бази для
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС - Президент
Україна розпочала підготовку необхідної законодавчої та інституційної основи для
імплементації майбутньої Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Про це Президент України Віктор Янукович повідомив на презентації інвестиційних можливостей
України в рамках шостого Світового економічного симпозіуму в Нью-Йорку.
«Цей документ (Угода) - не просто декларація щодо започаткування якісно нового рівня
відносин між Україною та ЄС. Для України це, передусім, - детальна програма перетворень в усіх
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сферах життя нашої держави відповідно до європейських стандартів, дорожня карта нашого
зближення з Європейським Союзом, інструмент консолідації європейських цінностей», - сказав
Глава держави.
Він нагадав, що Україна йшла до створення відкритої економіки у сучасному
глобалізованому світі впродовж усіх років своєї незалежності. Президент зазначив, що під час
здійснення цієї роботи у країні сьогодні відбуваються безпрецедентні за масштабами та глибиною
перетворення в усіх сферах суспільного життя.
«Кардинально змінюється система судочинства, правоохоронна система, йде розбудова
інститутів правової держави, покращуються умови роботи для бізнесу, модернізується
енергетичний сектор», - підкреслив він.
Підписання Угоди під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» 28-29 листопада
2013 року Віктор Янукович назвав важливим підсумком розвитку України.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

25.09.2013.Віктор Янукович: Створення ЗВТ з ЄС допоможе
виходу Європи з кризи
Президент України Віктор Янукович переконаний, що запровадження зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом допоможе процесу виходу Європи з економічної кризи.
«Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих та
сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору матиме суттєвий
позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію та допоможе процесу виходу
Європи з кризи», - сказав Віктор Янукович під час презентації інвестиційних можливостей України
в рамках шостого Світового економічного симпозіуму в Нью-Йорку.
За його словами, ЗВТ з Євросоюзом зробить Україну частиною європейського ринку.
«Ключовою складовою Угоди стане створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Це робить нашу державу частиною європейського ринку, а відтак - стимулюватиме продовження її
якісної модернізації», - сказав Президент.
На думку Глави держави, після запровадження зони вільної торгівлі з ЄС Україна стане
більш зрозумілою та доступною для всіх партнерів та інвесторів, які працюють з країнами-членами
Євросоюзу, оскільки відтепер національна економіка функціонуватиме за єдиними правилами і
стандартами.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

25.09.2013. Україна прагне до енергетичної незалежності Глава держави
Україна продовжує працювати над диверсифікацією постачання енергетичних ресурсів та
прагне в майбутньому досягти енергетичної незалежності. Про це Президент України Віктор
Янукович заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Нью-Йорку.
«Будувати економіку на власних енергетичних ресурсах чи на ресурсах, які ми будемо
купувати на ринку за цінами, які будуть нас задовольняти. Питання енергетичної незалежності є
для нас стратегічним», - наголосив Глава держави.
Він зазначив, що Україна продовжує шукати можливості збільшення видобутку власного
газу. «Ми зараз вже видобуваємо 21 мільярд кубометрів газу, і поступово цей видобуток буде
зростати», - додав він.
За словами Віктора Януковича, у плани України входить разом зі світовими партнерами до
2017 року збільшити видобуток газу. «Це наша мрія, яку ми хочемо здійснити», - сказав
Президент.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

25.09.2013. Віктор Янукович: Україна виконує всі зобов’язання
щодо співпраці з НАТО
Україна чітко виконує всі свої зобов’язання у контексті співпраці з НАТО, наголошує
Президент України Віктор Янукович.
«Ми підвели підсумки співпраці. Україна виконує свої обіцянки», - сказав Глава держави
під час спілкування з представниками ЗМІ в Нью-Йорку, коментуючи свою зустріч з Генеральним
секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
За його словами, під час зустрічі йшлося, зокрема, про оборонну реформу в Україні та
підготовку до Саміту Україна - НАТО, який має відбутися в 2014 році.
Крім того, Віктор Янукович повідомив, що фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний»
уже вирушив для участі в місії «Океанський Щит» у рамках боротьби з морським піратством.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
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27.09.2013. Янукович вніс до ВР на схвалення рішення про
направлення національного контингенту для участі в операції ЄС
EU NAVFOR ATALANTA
У Верховній Раді України (ВР) зареєстрований законопроект № 3320, ініційований
Президентом України Віктором Януковичем, яким пропонується схвалити рішення глави держави
і направити національний контингент для участі України в операції "Океанський Щит" та в
операції Європейського Союзу EU NAVFOR ATALANTA. Текст законопроекту опубліковано на
офіційному сайті ВР.
У супровідних документах до проекту закону зазначається, що завдання національного
контингенту при участі в операції "Океанський Щит" полягають у : веденні спостереження за
морським простором, а також демонстрації військово - морської присутності в районі проведення
операції; захисті, знешкодженні та протидії піратським атакам, а також наданні допомоги
цивільним судам, у разі необхідності; активному пошуку піратів і озброєних грабіжників на морі,
запобігання їх діяльності шляхом затримання суден та арешту майна, а також доставки доказів і
підозрюваних у скоєнні піратських нападів відповідним уповноваженим органам; здійсненні
необхідного втручання з метою звільнення захоплених піратами суден.
Завдання національного контингенту при участі в операції ЄС EU NAVFOR ATALANTA
полягають у: запобіганні та протидії проявам піратства; прийнятті необхідних заходів, включаючи
застосування сили, для запобігання та втручання у спробі здійснення актів піратства або збройного
пограбування.
Крім того, проведення операції сприяє поліпшенню контролю за веденням рибного
промислу біля узбережжя Сомалі.
Загальна чисельність особового складу національного контингенту направляється для
участі в операціях, складе до 250 військовослужбовців.
Основна військова техніка - фрегат "Гетьман Сагайдачний" і вертоліт Ка -27 ПР, підрозділ
спеціального призначення зі штатним озброєнням .
Терміни участі в операції "Океанський Щит" - на період до 3 січня 2014 року, в операції ЄС
EU NAVFOR ATALANTA - з 3 січня по 5 березня 2014 р. (з урахуванням переходу з пункту
базування м. Севастополь в район виконання завдань і у зворотному напрямку).
РБК - УКРАЇНА

26.09.2013. Між двома «монстрами». Чому Янукович робить
ставку на Європу
Заяви представників влади свідчать, що вибір на користь асоціації з ЄС – це насамперед
спосіб захисту від агресивної Росії
Минулий тиждень виявився багатим на інформаційні приводи, які сприяли дальшому
проясненню позицій сторін щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію на саміті у
Вільнюсі. 19–22 вересня відбувся Ялтинський саміт YES, за участю європейських та українських
високопосадовців, які зробили кілька показових заяв на євроінтеграційну тематику. 20 вересня
російська Держдума очікувано різко відреагувала на резолюцію Європарламенту від 12 вересня
щодо неприпустимості тиску РФ на країни, які бажають підписати Угоду про асоціацію (див.
Тиждень, № 38/2013). 22 вересня відбулися парламентські вибори у ключовій країні ЄС
Німеччині, від позиції якої значною мірою залежатиме укладення Угоди з боку Євросоюзу. 23
вересня комітет постійних представників ЄС (COREPER) визначив обсяг тимчасового застосування
Угоди відразу ж після підписання документа без його ратифікації парламентами країн–членів
Євросоюзу – це близько 90% Угоди в частині глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі й більш
ніж 50% політичної частини. 24 вересня комітет у міжнародних справах Європарламенту розпочав
аналіз стану готовності України до підписання Угоди. 25-го Микола Азаров узяв участь у засіданні
Євразійської економічної комісії в Астані, де провів зустріч із російським прем’єром Дмітрієм
Мєдвєдєвим.
На Ялтинському саміті YES Віктор Янукович відверто заявив, що почувається «між двома
великими монстрами: ЄС і Росією», однак наразі «впевнено йде шляхом євроінтеграції», а що
стосується відносин із Митним союзом, то їх модель цьому «не повинна заважати». Тиждень іще
наприкінці минулого року прогнозував, що 2013-й стане моментом, коли ЄС та Росія таки змусять
Київ визначитися з інтеграційним вектором (див. № 52/2012). Тож Янукович справді має підстави
почуватися «між двома монстрами», які відмовляють йому в можливості далі «сидіти на двох
стільцях». У цих умовах його вибір на користь асоціації з ЄС – це, схоже, насамперед вимушений
крок у напрямку меншої глибини інтеграції. Адже асоціація і зона вільної торгівлі з Євросоюзом –
це аж ніяк не втрата суверенітету. На відміну від повноцінного членства у таких організаціях із
наддержавними органами, як ЄС чи майбутній Євразійський союз, Угода з ЄС, що може бути
підписана у Вільнюсі через два місяці, видається такою, яку можна порівняно легко переграти й
водночас максимально обмежити імплементацію пов’язаних із нею норм в Україні.
27 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 29-30 (23.09.2013 — 06.10.2013)

28 of 33

Найбільш дражливе питання – звільнення Юлії Тимошенко, схоже, відійшло у площину
непублічних переговорів. Останнє підтверджують джерела Тижня і в провладному таборі, і в
дипломатичних колах. Вочевидь, це пов’язано із прагненням європейців змістити фокус уваги з
нього перед самітом в умовах, коли позитивний результат – бодай у вигляді направлення експрем’єра на лікування до Німеччини – не гарантовано.
Так, іще напередодні Ялтинського саміту комісар ЄС з питань розширення та політики
сусідства Штефан Фюле і глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський публічно
закликали журналістів і експертів не спекулювати довкола можливого впливу питання Тимошенко
на шанси підписання Угоди про асоціацію. Посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв фактично
викрив один із аргументів влади, який вона використовує, щоб переконати європейців заплющити
очі на ув’язнення Тимошенко. Мовляв, у питанні вибіркового правосуддя від початку йшлося про
чотири персони-індикатори – Григорія Філіпчука, Валерія Іващенка, Юрія Луценка та Юлію
Тимошенко. Тож звільнення трьох перших за бажання цілком могло б бути інтерпретоване як
достатній «прогрес». У відповідь на спроби деяких європейських та українських політиків
порушити під час Ялтинського саміту тему звільнення екс-прем’єра Янукович дав їм іще менше
підстав сподіватися на позитивне вирішення «питання Тимошенко», ніж у минулі роки: «Поки
ми не сказали ні «да», ні «ні», – тоді як раніше обіцяв її звільнити. Натомість президент дав
зрозуміти, що вважає вже зроблене в Україні на виконання умов «списку Фюле» цілком достатнім
для підписання Угоди.
І якщо цей документ у листопаді залишиться непідписаним, то не «драматизуватиме
ситуацію», бо це вже буде цілком відповідальність ЄС: «Життя продовжуватиметься, воно не
зупиниться… будь-які рішення приймаються двома сторонами. Україна своє слово сказала, ми
чекаємо відповіді від ЄС». Одночасно з цими заявами до ЗМІ потрапила інформація про те, що 18
вересня Україну з неофіційним візитом відвідав російський підприємець, один зі співвласників
«Роснефти» Владімір Євтушенков, який провів зустрічі з Віктором Януковичем, Володимиром
Рибаком, Рінатом Ахметовим «і низкою інших впливових осіб», озвучивши «вельми цікаву
пропозицію», пов’язану з вирішенням як загальнонаціональних економічних питань, так і
проблем великого бізнесу. Не виключено, її спеціально «злили» для тиску на ЄС.
А відкритий конфлікт між ЄС та Росією наростає. Так, 20 вересня, саме під час саміту YES
Держдума РФ ухвалила заяву-відповідь на резолюцію Європарламенту від 12 вересня, яка
засуджувала тиск Росії на країни Східного партнерства (зокрема, й Україну) та рекомендувала
виконавчим органам Союзу надати їм допомогу. У заяві Держдуми резолюцію Європарламенту
було названо такою, що «суперечить цілям подальшого розвитку добросусідства між Росією та
ЄС», європарламентаріїв звинувачено в тому, що саме вони «за допомогою прямого політичного
натиску й відвертого «викручування рук» примушують офіційний Київ поступитися частиною
суверенітету», а крім того висловлено «закономірну тривогу», що асоційованій Україні «буде
набагато складніше… брати участь у подальшому євразійському інтеграційному процесі». 24
вересня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту підтримав проект запиту до
Європейської комісії про заходи у відповідь на тиск Росії на країни Східного партнерства, що
включає серед іншого пропозицію візових і торговельних санкцій проти РФ. Водночас Єврокомісія
ухвалила рішення зняти обмеження на імпорт вина та іншої алкогольної продукції виробництва
Молдови до країн ЄС у відповідь на заборону на їх ввезення Росією.
Щодо відносин із Москвою з вуст спікерів ПР наразі лунає фактично та сама риторика про
«рівноправність», яка від 2011-го служила обґрунтуванням європаузи для самого Януковича. Так,
нещодавно Олена Бондаренко під час одного із ефірів заявила, що тепер уже «ЄС зайняв
рівноправну позицію, а Росія – поганої матері… ЄС ультиматумів не ставить. Росія чомусь проявляє
іншу позицію». Щоправда, інформаційна війна Кремля проти асоціації України з ЄС розгортається
переважно у ЗМІ самої-таки Росії, тож більше нагадує зомбування її власного населення (див. стор.
12). Аргументи стають дедалі менш реалістичними, що девальвує саму кампанію. Так, Сєрґєй
Ґлазьєв на саміті в Ялті заявив про €35 млрд збитків, яких начебто зазнає Україна, і продовжував
розмови про десятки мільярдів доларів, які вона отримала б у разі інтеграції до Митного союзу.
Показовою реакцією в самій Росії на відповідну істерію став коментар екс-віце-прем’єр-міністра
та колишнього голови Держкоммайна РФ Альфрєда Коха: «Влада так лякає хохлів економічною
катастрофою при підписанні договору про асоціацію, аж якось стало зовсім зрозуміло, що жодної
катастрофи не буде… Я пам’ятаю, прибалтів також на початку 90-х лякали тими самими словами.
А вони пішли – й ані разу не пошкодували».
Щоб зняти питання можливого реекспорту до Росії європейських товарів транзитом через
Україну, чого так бояться росіяни, Київ пропонує провести переговори у тристоронньому форматі з
ЄС. Однак ця ідея навряд чи прийнятна для Кремля, адже означала б визнання де-факто виходу
України з російської економічної орбіти та її участь у торговельних змаганнях як гравця
європейської збірної. А Москва й раніше була відома своїм небажанням допускати до спірних
моментів із країнами СНД європейських посередників, навіть коли це зачіпало інтереси
Євросоюзу, як-от у газових конфліктах. Гостроти ситуації додає той факт, що Україна, вочевидь, є
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ще й складовою ширшого торгу про умови створення ЗВТ між ЄС та Росією. Київ стане додатковим
аргументом тієї сторони завершальних переговорів із цього питання, на користь якої він
визначиться, тим самим підвищуючи «капіталізацію» і посилюючи позицію ЄС чи Євразійського
союзу відповідно.
Український тиждень

ПАРЛАМЕНТ
25.09.2013.
Рибак
підтвердив, що
Конституцію
незалежності суддів до саміту у Вільнюсі не змінять

щодо

Голова Верховної Ради Володимир Рибак підтвердив, що зміни до Конституції щодо
незалежності суддів не зможуть прийняти до вільнюського саміту. Про це він сказав журналістам в
Ужгороді, повідомляють "Українські новини ".
Спікер сподівається, що Верховній Раді вдасться знайти згоду з цього питання.
"Я поставлю на голосування, і вірю, що цей закон ми приймемо. Суди повинні не залежати
від телефонів, ми йдемо в Європу", - сказав спікер.
За його словами, на 3-й сесії Ради такі зміни будуть проголосовані в першому читанні і
прийняті за основу, а на наступній сесії вже остаточно будуть внесені зміни до Конституції.
Нагадаємо, 24 вересня Конституційний Суд визначив як конституційні положення
законопроекту, яким пропонується скасувати 5-річний термін першого призначення суддів судів
загальної юрисдикції і дозволити їх призначати безстроково.
NEWSru.ua

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
23.09.2013. Підписання Угоди з ЄС скоріше схоже на втечу від
Росії - експерт
Українська влада, в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС, зустрінеться з серйозними
труднощами. Зокрема, найважче буде виконавчій і законодавчій владі. Про це в коментарі
Gazeta.ua сказав політолог Віктор Небоженко.
"Насправді, все що підписується зараз, то Україна до цього не готова. І Кабмін і виконавча
влада і пропагандистська машина зустрінеться з великими труднощами. Це підписання скоріше
схоже на втечу від Росії ніж на укладання шлюбу і вимучене і гарно збалансоване рішення зі
сторони української еліти. Тобто спочатку підпишемо, а тоді будемо думати, що робити", - сказав
він.
На думку Небоженка Євросоюз більш ретельно почне стежити за українським політичним
життям.
"Це звичайно ж створить багато проблем для виконавчої і законодавчої влади, тому що нас
заставлять виконувати, з'явиться маса чиновникыв-спостерігачів, які будуть моніторити все це. І
навіть той мільярд, який Європа виділить Україні буде обставлений великими реформаторськими
вимогами. А ви ж знаєте українських чиновників. Вони власні закони не можуть виконувати. А все
що пов'язано зі сферою збагачення і корупції, чи навпаки реформами — все буде страшно
гальмувати", - сказав експерт.
Він також зауважив, що ЄС у разі потреби, буде використовувати грошові важелі впливу і
погрожувати санкціями. Окрім цього, тиск на українських чиновників можна буде здійснювати на
основі підписаної Угоди.
"Українська опозиція завжди вимагала, щоб тут склали список чиновників, які тут
порушують закон, займаються корупцією, а тепер буде вже інший список — список міністрів і
прокурорів, які порушують підписані з Євросоюзом документи. І це буде значно глибший рівень
тиску на українських чиновників", - сказав Небоженко.
Gazeta.ua

23.09.2013. Україна має вирішити
незважаючи на тиск Росії – Т.Блер

питання

євроінтеграції,

Україна повинна вирішити питання євроінтеграції, виходячи з власних прагнень і
незважаючи на позицію Європейського союзу чи економічного тиску Росії. Відповідну заяву
зробив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер в коментарі Forbes, передає УНН.
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"Я дуже не хочу ставити під сумнів мудрість уряду України в його рішеннях. Питання
кожна країна повинна вирішувати самостійно, виходячи з власних прагнень і незалежно від когонебудь - будь-то Росія чи ЄС", - заявив Т.Блер.
Тим не менше, політик відзначив, що ЄС на даному етапі має певні проблеми.
"Вони очевидні. ЄС переживає кризу єдиної європейської валюти. Британія - не член
Єврозони, але ця криза нас безпосередньо зачіпає. Половина нашої торгівлі припадає на його
країни, і проблеми в їх економіках відразу відбиваються і на Британії. Друга проблема - це роль
Брюсселя, його правила, регулювання. Європейські інституції занадто бюрократичні, занадто
віддалені від звичайного населення", - констатував Т.Блер.
Як повідомлялось, представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв не
вважає, що Україна потрапить до російської орбіти в разі непідписання Угоди про асоціацію між
Україною і ЄС.
Він наголосив, що Україна зацікавлена у тому, щоб більшість положень угоди почали діяти.
УНН

24.09.2013. Екс-посол ФРН: роль жертви Росії в зближенні з ЄС
Україні не допоможе
Колишній посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеманн сумнівається у підписанні Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС через небажання президента Януковича розв’язати "проблему
Тимошенко".
"Немає сенсу приймати Україну в європейські структури і підписувати з нею угоду про
асоціацію та зону вільної торгівлі лише тому, що вона - жертва Росії. Україна має засвідчити
політичну волю до модернізації та демократизації і здійснювати відповідні реформи. Тоді вона й
для Росії стане партнером, з яким треба рахуватися", - наголосив екс-посол.
При цьому він застеріг нинішніх українських керівників від загроз, які несе із собою
тотальна влада.
"При цьому всі роки незалежності в Україні триває боротьба за неконтрольовану владу, за
безроздільне і необмежене у часі панування. Якби нарешті в Україні зрозуміли, що джерелом
влади є народ, що влада має бути підконтрольною і обмеженою, тоді країна не була би такою
беззахисною перед намаганнями Росії втягнути її до євразійських структур, які багатьом нагадують
оновлений Радянський Союз", - зазначив пан Штюдеманн.
Торкнувся колишній дипломат і справи Юлії Тимошенко, яка, за його словами, "є дуже
важливою в контексті євроінтеграційних законів".
"Я не думаю, що звільнення Тимошенко було би таким вже драматичним кроком. Якщо
мені не зраджує пам’ять, кілька років тому на конференції у Ялті Янукович сам визнав, що
Тимошенко засуджено на підставі застарілого радянського закону, мета якого була затуляти рота
політичним опонентам. Я не сумніваюся у тому, що український президент, якщо захоче, має всі
можливості для того, аби цей закон було змінено. В цьому впевнений не лише я. Так думають у
Європі всі".
DW.DE

25.09.2013. В Москві пройдуть міжурядові переговори РФ і
України з енергетики
Міжурядові переговори Росії і України з питань енергетики пройдуть на початку жовтня в
Москві. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
"Ми просто домовилися про те, що повинні провести найближчим часом засідання
підкомісії зі співробітництва в енергетиці. Вона проходитиме в Москві. Ми відповідне запрошення
нашим українським партнерам направили - ось там і обговоримо всі питання", - заявив
журналістам заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський
Яновський припустив, що зустріч відбудеться не пізніше 12 жовтня.
У відповідь на питання про те, чи обговорюватимуться питання поставок російського газу в
Україну, заступник голови Міненерго РФ сказав наступне: "Постачання газу - це взагалі тема
корпоративна. Вона постійно обговорюються між "Нафтагазом України" і "Газпромом". Але вона
до міжурядових відносин не має відношення".
Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував російському
колезі Дмитру Медведєву перейти до практичного розгляду тих положень в Угоді про асоціацію
між Україною та ЄС, які викликають занепокоєння у російської сторони.
Реальна еконіка
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25.09.2013. Товарообіг між Україною і Росією скоротився на 20%
Азаров і Медведєв у ході двосторонньої зустрічі висловили стурбованість з приводу
скорочення двостороннього товарообігу в поточному році на 20% порівняно з минулорічними
показниками. Про це повідомив прес-секретар Азарова Віталій Лук'яненко за підсумками зустрічі
глав урядів України та Росії, передає "УНІАН".
"Обидва прем'єри висловили глибоку заклопотаність тим, що взаємний товарообіг у
нинішньому році скоротився на 20%", - повідомив Лук'яненко.
Також, за його словами, в ході зустрічі було відзначено, що показник минулого року був
практично рекордним, однак скорочення товарообігу на 20% навіть з урахуванням скорочення
обсягів закупівлі Україною російського газу, досить істотне. У ході акцентувалася увага на
необхідності вжиття заходів для стимулювання зростання товарообігу.
Нагадаємо, за даними Держстату, взаємний товарообіг України та Росії за 2012 рік
становив 45,05 млрд доларів. Експорт з України в РФ становив 17,632 млрд доларів (падіння на 11%
до 2011 року), імпорт - 27,418 млрд доларів (падіння на 5,9% до 2011 року).
Економічна правда

26.09.2013. Саакашвілі в ООН розповів, як Росія атакує Україну
Виступ президента Грузії Михайла Саакашвілі на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН
спричинив демарш російської делегації.
У відповідь на звинувачення грузинського лідера щодо імперських прагнень РФ, російські
дипломати покинули зал Генасамблеї ООН під час виступу пана Саакашвілі.
На самому початку виступу президент Грузії заявив, що другий термін його повноважень
добігає, а тому він може собі дозволити максимальну відвертість.
Свою промову пан Саакашвілі присвятив питанню Росії та її складних стосунків не тільки з
Грузією, а й з усіма східноєвропейськими державами. Росія назвала цей виступ "маячнею".
Неорадянська імперія
За словами Михайла Саакашвілі, на сході Європи нова імперія намагається завадити
європейській інтеграції країн Східного партнерства.
"Східноєвропейські країни, що прагнуть долучитись до європейської сім’ї вільних та
демократичних країн, зазнають постійного тиску та погроз. Вірменію загнали в глухий кут,
Молдові оголосили блокаду, Україну атаковано, Азербайджан зазнає надзвичайного тиску, а Грузія
окупована", - заявив Михайло Саакашвілі.
Росія - Грузія
Між Росією та Грузією з часу війни 2008 року не існує дипломатичних відносин.
Грузинський уряд вважає, що поки "Росія окупує 20% території країни – Абхазію та Південну
Осетію, їх відновити неможливо".
РФ звинувачує Грузію у початку війни 2008 року й бомбуванні міста Цхінвалі. Країна
визнала незалежність двох республік. Російські офіційні особи також відмовляються спілкуватися
з Михайлом Саакашвілі.
На його думку, це відбувається через прагнення "старої імперії відновити колишні
кордони".
"Хоча "кордони" - це не правильне слово, адже ця імперія, чи то Російська імперія, чи то
Радянський союз, чи то Російська Федерація або Євразійський союз – ніколи не мали кордонів, а
тільки околиці", - заявив пан Саакашвілі.
Він стверджує, що Російська Федерація не зацікавлена у стабільності в сусідніх державах й
сприяє напруженості на їхніх територіях.
"Вона відкидає ідею сильної влади у Грузії, України та Молдови, навіть якщо ті
намагаються бути дружніми", - вважає президент Грузії.
При цьому він заявив, що Росія зараз не прагне допомогти ані Вірменії, ані Азербайджану,
а просто сварить їх, аби приєднати до свого союзу.
Також пан Саакашвілі звинуватив Росію у намаганнях загострити відносини між Україною
та Польщею.
"Думаєте, поразка помаранчевих сил пом’якшила ставлення Кремля до України? Ні, уряд
Віктора Януковича під постійними атаками, проти України оголосили торгову війну напередодні
саміту у Вільнюсі", - повідомив з трибуни ООН пан Саакашвілі.
За твердженням Михайла Саакашвілі, зараз Росія веде цілеспрямовану інформаційну
кампанію з дискредитації європейського напрямку інтеграції.
Окрема частина виступу президента Саакашвілі була присвячена успішності реформ Грузії
й побудові демократії, які нібито призвели до агресії з боку Росії.
Саме тому, на його переконання, щодо Грузії в 2006 році застосували торгове ембарго, а
потім ініціювали війну та окупацію. При цьому, на думку пана Саакашвілі, імперії недовговічні,
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зокрема і Росія. Він вважає, що через кілька років Володимир Путін відійде від влади, а нова
опозиція зможе перетворити Росію на країну з нормальними кордонами та політикою.
"Маячня" президента
Російські представники вже назвали виступ президента Грузії маячнею.
Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виступ грузинського лідера
"маячнею та набором вигадок".
Пан Чуркін заявив, що "промова Михайла Саакашвілі в ООН була не просто
антиросійською, а й русофобською та антиправославною".
Також російський дипломат порадив Михайлу Саакашвілі "перевірити своє психічне
здоровʼя".
BBC Україна

БІЛОРУСЬ
25.09.2013. Білорусь хоче оцінити перспективи відносин з
Україною з огляду на ЄС
Україна та Білорусь домовилися створити експертну групу з оцінки перспектив розвитку
торгово-економічних відносин двох країн після запровадження зони вільної торгівлі між Україною
та Євросоюзом. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, пише Укрінформ.
"До офіційного візиту Прем’єр-міністра України Миколи Азарова в Республіку Білорусь,
який запланований на 7-8 жовтня цього року, Україна і Білорусь створять експертну групу, яка
проведе оцінку поточного стану торговельно-економічних відносин і перспективи їх розвитку
після запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом", - зазначається в
повідомленні.
Відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі українського прем'єра з главою
уряду Республіки Білорусь Михайлом Мясниковичем у Астані.
Як зазначають у прес-службі КМУ, білоруська сторона проявляє жвавий інтерес до процесів
європейської інтеграції і нових умов торгового режиму, які будуть запроваджені з моменту
утворення ЗВТ між Україною і ЄС.
RegioNews

СЛОВАЧЧИНА
24.09.2013. Словаччина відкриє реверс газу до України після
домовленостей із "Газпромом"
Словаччина не відкриватиме реверсний потік газу до України, не маючи попередніх
домовленостей про такий реверс з постачальником газу – російським монополістом «Газпромом».
Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
«Словаччина не має цілковитої ясності і можливості для відкриття реверсу до України без
домовленостей з «Газпромом», який постачає цей газ», – зазначив дипломат.
Він наголосив, що погодити реверс необхідно з усіма учасниками процесу. «Із цієї сторони
є Росія й Словаччина – «Газпром» і словацький оператор – необхідно з ним це погоджувати», –
сказав він.
«Нафтогаз» очікує рішення питань з реверсних поставок газу з Європи через Словаччину й
Румунію до кінця 2013 року. Міністр енергетики й вугільної промисловості Едуард Ставицький
раніше заявляв, що про ці поставки можуть домовитися восени.
Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Перші реверсні
поставки газу Україна отримала від німецької компанії RWE через територію Польщі. У квітні
почалися постачання газу з Угорщини.
За даними Міністерства енергетики України, словацький маршрут може забезпечувати
Україну 20 мільярдами кубометрів реверсного газу щорічно.
День

НІМЕЧЧИНА
23.09.2013. Політолог: Після перемоги на виборах Меркель не
дозволить Януковичу блефувати з питанням Тимошенко
Віктор Янукович побоюється електорального успіху на виборах німецького канцлера
Ангели Меркель. Про це заявив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор
Небоженко.
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«Янукович зараз розглядає європейський вибір, як гру у карти, під час якої можна
блефувати у режимі реального часу. І це триватиме до останньої хвилини, доки йому дозволяє час і
обставини. Він буде тягнути зі звільненням Тимошенко, хоча у великій політиці так
неприпустимо», – заявив Небоженко.
Як стверджує політолог, «зараз Янукович побоюється електорального успіху на виборах
німецького канцлера Ангели Меркель, яка одна з небагатьох у Європі вимагала звільнення
Тимошенко як обов’язкового пункту до підписання угоди».
«Після своєї перемоги Меркель буде твердішою у своїх вимогах до Януковича звільнити
Тимошенко або відправити її на лікування до Німеччини», – заявив Небоженко.
За його словами, найбільше, на що може зважитись Янукович у питанні Тимошенко – це
відпустити її на лікування до Німеччини.
«Його президентська амністія буде все одно оскаржена Тимошенко, тому у нього немає
можливості її звільнити просто так, адже тоді ставиться під сумнів і саме ув’язнення. Не можна
ув’язнити з політичних мотивів, а звільнити – з юридичних», – вважає експерт.
20 вересня комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан
Фюле, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт і голова комітету з питань закордонних справ
Європарламенту Ельмар Брок попередили Віктора Януковича про важливість прогресу в справі
колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та змінах виборчого законодавства в країні.
Нагадаємо, до цього Янукович повідомив, що Україна поки не прийняла рішення щодо
долі Тимошенко і закликав не драматизувати ситуацію, якщо угоду про асоціацію з Європейським
Союзом не підпишуть.
Угоду про асоціацію Україна-ЄС парафовано 2012 року. Саміт Східного партнерства, на
якому Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС, частиною якої є створення зони вільної
торгівлі, заплановано на 28-29 листопада у Вільнюсі.
Підписання відбудеться, якщо Київ виконає вимоги Брюсселя: припинення політичних
переслідувань опозиції та проведення реформ.
Тиждень.ua
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