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7 травня 2009 року у Празі відбувся установчий самiт «Східного партнерства», за
участі 27 країн - членів Євросоюзу i 6 східноєвропейських партнерів: України,
Азербайджану, Молдови, Грузії, Вiрменiї та Білорусі. Представляли держави
чотири президенти та сiмнадцять прем’єрiв. В рамках саміту відбулося
обговорення низки концептуальних питань щодо наповнення цієї ініціативи
конкретним змістом та подальших спільних дій у цьому напрямку.
Така подія та сама ініціатива «Східне партнерство» широко обговорюється серед
політиків, науковців та громадськості. Саме тому IV Міжнародний науковопрактичний семінар, що відбувся на Тернопільщині у м. Збаражі, на базі Збаразького замку, 24-26 липня 2009 року,
присвятили темі «Імплементація програми «Східне партнерство» в Центрально-Східній Європі».
Організаторами цього наукового заходу виступили Тернопільська обласна громадська організація «Центр
соціологічних досліджень» та Фундація міжнародних досліджень (м. Київ), за участі представників Тернопільської
міської ради, Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя та Національного заповідника
«Замки Тернопільщини».
У семінарі взяли участь 12 науковців з польських ВНЗ: Університету Економічного в Вроцлаві, Університету
Економічного в Познані, Інституту економіки сільського господарства в м. Варшаві. Від України виступили
представники Національного університету харчових технологій в м. Києві, Київського національного університету
технологій та дизайну, Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя, Тернопільського
національного економічного університету.
Для обговорення представили наступну тематику: «Східне партнерство: соціально-економічний вимір», «Концепція
Партнерства щодо міграційної політики в Цетрально-Східній Європі», «Роль людського капіталу в економіці»,
«Концепція і програми розвитку сільського господарства: шанс для Польщі і України», «Зрівноважений розвиток:
соціальні аспекти», «Економіки країн Центрально-Східної Європи в умовах кризи».
Активну участь в роботі семінару взяли польські колеги, адже саме польський та шведський уряди були
ініціаторами програми «Східне партнерство». Доповідачі представили своє бачення реалізації програми і конкретні
україно-польські проекти, котрі можна реалізувати в рамках цієї ініціативи, яка, головним чином, адресована
Україні та Молдові як перспективним членам ЄС.
Так, Якуб Газда, доктор наук (Університет Економічний в Познані), деталізував можливості поглиблення
двосторонніх відносин, відповідно до заявлених ініціатив програми «Схiдне партнерство». Зокрема, він зазначив,
що ця пропозиція виходить за межі нинішньої політики європейського сусідства і, з одного боку, посилює
двосторонню співпрацю, а з іншого — сприяє горизонтальним зв’язкам між країнами, яким вона адресована.
Співпраця в рамках «Східного партнерства» може охоплювати такі галузі, як міграція і візові питання (так звана
дорожня карта щодо безвізового режиму), поглиблення зони вільної торгівлі, підтримка реформ у відповідності до
стандартів ЄС, поглиблення угод про партнерство і співпрацю, пов’язані з прогресом у реалізації реформ, гнучкий
розподіл допомоги ЄС і мабуть найважливіше — інтенсифікація контактів між людьми.
Юрій Білан, к.е.н., доцент кафедри маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну,
зупинився на фінансовому забезпеченні реалізації програми «Східне партнерство»:
— На період до 2013 року на реалізацію Східного партнерства в бюджеті Європейської політики сусідства
передбачено 350 млн євро, плюс ЄС виділяє додатково 250 мільйонів, отож загальна сума становитиме 600 млн

http://novaera.te.ua/article_view_print.php?article=3121

06.08.2009 19:57:18

Ініціатива «Східне партнерство» — шанс України на євроінтеграцію — «Нова ЕРА»

Стор. 2

євро. Але якщо розділити суму 600 млн. євро на 6 країн і 4 роки, то зрозуміло, що такі обсяги допомоги є малими
для реалізації масштабних проектів, особливо в енергетичній сфері.
Дана ініціатива представляє собою достатній набір інструментів, які сприятимуть економічній інтеграції з ЄС,
лібералізації пересування людей, наближення країн-партнерів до стандартів Євросоюзу. Програма виступає
суттєвим допоміжним механізмом практичної інтеграції України до європейських структур, однак вона не гарантує
набуття Україною повноцінного членства в ЄС. Тому серед українських вчених висловлювався певний скептицизм
щодо можливостей «Східного партнерства».
В будь-якому випадку необхідно реалізовувати проекти двосторонньої співпраці в рамках даної ініціативи і
використати надані можливості найбільш ефективно. Україна в рамках «Східного партнерства» може стати кращим
виконавцем та довести готовність жити в спільному європейському домі, проявляючи європейську культуру
поведінки та взаємовідносин. Кожна країна-учасниця «Східного партнерства» буде оцінюватися за її здобутками.
Отже, це шанс на євроінтеграцію, який зараз знаходиться в руках самої України. І як ми цим шансом
скористаємось, в такій країні і будемо жити.
Ольга БОРИК
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