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Uzgodnienie rozwiązań w 
ramach „sześciopaku” jest 
jednym z największych 
osiągnięć polskiej 
prezydencji. 2 str.
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Узгодження рішень в рам-
ках пакету шести актів –
одне з найбільших досяг-
нень польського голову-
вання у Раді ЄС.
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W Łucku wystąpili artyści
Filharmonii Lubelskiej

У Луцьку виступили артисти 
Люблінської філармонії

9 listopada 2011 roku w Miejskim Pałacu Kultury w 
Łucku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej. Impreza odbyła 
się w ramach programu kulturalnego w związku z 
Prezydencją Polski w UE. Z programem muzyki kla-
sycznej wystąpili artyści Filharmonii Lubelskiej. 

9 листопада 2011 року в Палаці культури м. Луцька 
відбувся урочистий концерт з нагоди Дня незалеж-
ності Республіки Польща. Захід відбувся у рамках 
культурної програми, що пов’язана з головуван-
ням Польщі в ЄС. Із програмою класичної музики 
виступили артисти Люблінської філармонії.

Do Miejskiego Pałacu Kultury 
przybyli przedstawiciele władz ob-
wodowych i rejonowych, merowie 
najważniejszych miast regionu, du-
chowieństwo katolickie i prawo-
sławne, Polacy z Wołynia oraz go-
ście z Polski – władze samorządowe, 
przedstawiciele służb granicznych i 
celnych. Do licznie zgromadzonych 
na sali gości przemówił Konsul Ge-
neralny RP w Łucku Marek Mar-
tinek. Specjalne, okolicznościowe 
wystąpienie skierowali do zebranych 
reprezentanci Wołyńskiej oraz Ró-
wieńskiej Administracji Obwodo-
wej, a także przez Przewodniczący 
Rady Miejskiej Łucka Mykoła Ro-
maniuk.

Z okazji Dnia Niepodległości 
Rzeczypospolitej Konsul Generalny 
Marek Martinek wręczył odznacze-

nia “Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
działaczom polonijnym. Odznaczeni 
zostali członkowie Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej 
na Wołyniu – Maria Szymańska-
-Protopopowa, Halina Sokalska i 
Waldemar Piasecki.

W części artystycznej wieczo-
ru odbył się koncert w wykonaniu 
muzyków Filharmonii Lubelskiej. 
W programie znalazły się utwory 
wybitnych polskich kompozytorów 
– Henryka Wieniawskiego, Józefa 
Wieniawskiego, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Mieczysława Karłowicza, 
Fryderyka Chopina, Grażyny Bace-
wicz oraz Karola Kurpińskiego.

До Палацу культури прибули 
представники обласних та район-
них органів влади, мери міст ре-
гіону, католицьке і православне 
духовенство, поляки з Волині та 
гості з Польщі – представники 
органів самоврядування, прикор-
донних та митних служб. До гос-
тей звернувся Генеральний кон-
сул РП у Луцьку Марек Мартінек. 
Із спеціальними промовами перед 
присутніми виступили представ-
ники Волинської і Рівненської об-
ласних державних адміністрацій 
та міський голова Луцька Микола 
Романюк.

З нагоди Дня незалежності 
Республіки Польща Генеральний 
консул РП у Луцьку Марек Мар-
тінек вручив відзнаки «Заслуже-
ний діяч польської культури» по-

лонійним діячам. Цією відзнакою 
нагороджено членів Товариства 
польської культури на Волині 
ім. Еви Фелінської Марію Шиман-
ську-Протопопову, Галину Со-
кальську і Вальдемара Пясецько-
го.

У концертній частині вечора 
відбувся виступ музикантів Лю-
блінської філармонії. У програмі 
концерту були твори видатних 
польських композиторів – Ген-
рика Венявського, Юзефа Веняв-
ського, Іґнація Падеревського, 
Мечислава Карловича, Фредеріка 
Шопена, Ґражини Бацевич та Ка-
роля Курпінського. 

Natalia DENYSIUK Наталя ДЕНИСЮК

Jej początki sięgają lat 80. 
XX wieku, kiedy rozpoczął się 
szybki rozwój telewizji sateli-
tarnej i kablowej. 

Її витоки сягають 80-х 
р.р. ХХ ст., коли розпочався 
швидкий розвиток супутни-
кового та кабель-
ного телебачення.
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Як не повторити 
шлях Греції?

Jak nie powtórzyć 
drogi Grecji?

Домокловим мечем нависли фінансові біди над сонячною Гре-
цією. Упродовж двох років у країні невпинно борються із фінан-
совою кризою. Які причини призвели, здавалося б, перспектив-
ну країну, що розвивається, до економічного колапсу? Чого слід 
остерігатися нам, українцям, щоб не повторити шляху Греції?

Niczym miecz Damoklesa zawisły kłopoty fi nansowe nad słoneczną 
Grecją. Już dwa lata trwają w tym kraju zmagania z kryzysem fi nan-
sowym. Jakie przyczyny doprowadziły do załamania gospodarcze-
go kraj, który jeszcze niedawno się rozwijał? Czego trzeba się wy-
strzegać  Ukraińcom, żeby nie powtórzyć greckiej drogi?

На широку ногу
Важко нині охарактеризувати одну чи дві 

причини, які призвели до фінансового обва-
лу. Це результат багатьох чинників. Протя-
гом багатьох років збільшувалися витрати, 
які не вповні покривалися з бюджету, від-
булися чергові емісії облігацій. Зрештою це 
призвело до величезного державного боргу. 
Спробуємо розглянути кілька основних при-
чин економічної кризи у Греції. 

Якщо багато європейських країн можуть 
забезпечити себе і навіть сусідів сільськогос-
подарськими продуктами, то у Греції дві тре-

тини території становлять гори, тож рільни-
цтво та скотарство не приносять достатніх 
коштів до бюджету. Слабка промисловість, 
експорт корисних копалин теж не надто роз-
винений. Додаймо до цього специфічне насе-
лення, яке упродовж багатьох століть вороже 
наставлене до будь-якої влади. Проблема по-
лягає у масовому униканні від сплати подат-
ків. У Греції важко отримати чек за покупку, 
оскільки переважна більшість продавців 
уникають контролю з боку держави, щоб не 
сплачувати частку від зиску на користь влас-
ної країни. Приховані від податкових орга-
нів кошти сягають 25-30% ВВП. Якщо до усіх 
проблем додати корупцію, бюрократію, різ-
номанітні махінації, спрямовані на ошуку-
вання державних органів влади та ЄС, над-
мірні соціальні гарантії, то виходить зовсім 
не райдужна перспектива розвитку місцевої 
економіки.

У Євросоюз як на курорт
Від моменту входження до Європейського 

Союзу Греція почала отримувати величезні 
інвестиції у розвиток телекомунікаційних 
технологій, доріг, енергетики. Це поліпшило 
стандарти життя жителів Еллади, однак не 
спонукало до власної активності.  Держав-
ний борг, дефіцит бюджету, фальшиві дані, 
які місцевий уряд передавав у Брюссель – 
серйозні важелі, які зневажили сильну євро-
пейську валюту (євро, – авт.), що була запро-
ваджена у Греції ще у 2002 році.

Вищевказані причини призвели до пла-
чевних наслідків. Держава жила за прикла-
дом найсильніших світу цього, хоча не мала 
можливостей на подібні жести. Використо-
вуючи західну модель соціальних гарантій, 
не можна у той же час дозволяти розвива-
тися корупції та бюрократії згідно зі східни-
ми шаблонами. Економіка Греції нагадувала 
мильну бульбашку, що надувалася із кожною 
миттю. А розвиток такої штучної субстанції, 
як відомо, веде до одного – вибуху. 

Грецький урок

Грецький досвід має стати повчальним для 
багатьох держав, особливо для України. Ми 
прагнемо до Європи, проте чи готові дорівняти-
ся до західних стандартів? Останні події засвід-
чують, що до здолання корупції, хабарництва, 
бюрократії ще надзвичайно далеко. Скоріше 
згубні корені хвороби проникають усе глибше у 
наше суспільство. Проблема свободи слова і де-
мократії продовжує бути актуальною як ніколи. 

Європа – прекрасний шанс для розвитку 
національної культури, освіти, економіки. 
Перебування у Євросоюзі гарантує прогрес 
усіх галузей суспільного життя, дозволяє реа-
лізовувати амбітні проекти і плани, проте для 
цього необхідна велика сконцентрованість на 
виконанні законів не лише економіки, а й до-
тримання загальнолюдських цінностей. 

Грецький урок не завершений. Хочеться 
сподіватися, що він закінчиться «хеппі ен-
дом». Така кінцівка дозволить повчитися як 
необхідно долати труднощі і виходити із, 
здавалося б, безвихідних ситуацій.

Luksusowe życie
Ciężko byłoby wymienić jedną lub dwie przy-

czyny, które doprowadziły do zawału gospodar-
czego. To wynik wielu czynników. W ciągu wielu 
lat powiększały się koszty, które nie w całości 
znajdowały pokrycie w budżecie i odbywały się 
kolejne emisje obligacji. W efekcie  doprowadzi-
ło to do ogromnego długu publicznego. Spróbu-
jemy przeanalizować  kilka głównych przyczyn 
kryzysu gospodarczego w Grecji.

Podczas gdy wiele europejskich krajów może za-
pewnić sobie a nawet sąsiadom  produkty rolnicze, 
to w Grecji na 2/3 terytorium znajdują się góry, więc 
rolnictwo oraz hodowla bydła nie generują dla bu-
dżetu znaczących przychodów. Słaby jest przemysł 
a eksport bogactw naturalnych także nie należy do 
zaawansowanych. Dodajmy do tego specyfi czny 
czynnik społeczny - ludność, która od wielu wie-
ków niechętnie jest nastawiona do jakiejkolwiek 
władzy. Problem polega na masowym unikaniu 
płacenia podatków. W Grecji ciężko jest otrzymać 
paragon przy transakcjach kupna, ponieważ zdecy-
dowana większość sprzedawców unika kontroli ze 
strony państwa, żeby nie oddawać części zysku na 
rzecz własnego kraju. Utajone przed władzami po-
datkowymi środki fi nansowe wynoszą ok. 25-30% 
PKB. Jeśli do tych wszystkich problemów dodać 
korupcję, biurokrację, rozmaite machinacje, skie-
rowane na oszukiwanie organów władz państwo-
wych i UE oraz wygórowane socjalne gwarancje, to 
wychodzi zdecydowanie niekorzystna perspektywa 
rozwoju miejscowej gospodarki.

Do Unii jako na urlop

Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej 
Grecja zaczęła otrzymywać ogromne środki na 
inwestycje w rozwój infrastruktury: technologii 
telekomunikacyjnych, dróg, energetyki itd. To 
polepszyło standard życia mieszkańców Hella-
dy, jednak nie pobudziło ich własnej aktywno-
ści. Dług publiczny, defi cyt budżetowy i fałszy-
we dane, które miejscowy rząd przekazywał do 
Brukseli – to najpoważniejsze czynniki, które 
osłabiły silną walutę europejską (euro, – red.),  
wprowadzoną w Grecji w roku 2002.

Powyższe przyczyny musiały doprowadzić do 
negatywnych skutków. Państwo greckie żyło na 
poziomie najsilniejszych gospodarczo krajów 

świata, chociaż nie miało możliwości na podobne 
gesty. Wykorzystując zachodni model gwarancji 
socjalnych, nie można w tym samym czasie po-
zwalać na rozwój korupcji i biurokracji według 
standardów wschodnich. Gospodarka Grecji 
przypominała wielką bańkę, która rosła z każdą 
chwilą. Rozwój takiej sztucznej konstrukcji, jak 
wiadomo, prowadzi do jednego – eksplozji.

Grecka lekcja

Greckie doświadczenie powinno stać się uży-
teczne dla wielu państw, zwłaszcza dla Ukrainy. 

Dążymy do Europy, jednak czy jesteśmy w stanie 
dorównać do standardów zachodnich? Ostatnie 
wydarzenia świadczą, że do zwalczenia korupcji, 
łapówkarstwa i rozrośniętej biurokracji jeszcze 
niezwykle daleko. Póki co te fatalne, wymienio-
ne wyżej  choroby przenikają co raz głębiej w 
nasze społeczeństwo. Problem wolności słowa i 
demokracji pozostaje aktualny jak nigdy dotąd.

Europa to przepiękna szansa dla rozwoju kultu-
ry narodowej, edukacji i gospodarki. Członkostwo 
w Unii Europejskiej gwarantuje postęp w różnych 
dziedzinach życia społecznego, oraz pozwala zreali-
zować ambitne projekty i plany. Jednak do tego po-
trzeba jeszcze  przestrzegać praw nie tylko ekonomii 
ale również dostosować ogólnospołeczne wartości.

Grecka lekcja jeszcze nie została zakończona. 
Miejmy nadzieję, że zakończy się happy endem. 
Takie zakończenie pozwoli Europie nauczyć się 
jak solidarnie można przezwyciężać trudności i 
wychodzić z – wydawałoby się – beznadziejnych 
sytuacji. Віктор ЯРУЧИКWiktor JARUCZYK

Шість юридичних актів – відповідь ЄС на кризу
16 листопада було підписано юридичні акти, що зміцнюють координа-

цію економічної політики Європейського Союзу. Підписи під доку-
ментами поставили голова Європейського Парламенту Єжи Бузек, а також 
представник польської президенції у Раді Міністрів з питань економіки та 
фінансів ЄС (Ecofi n) віце-міністр фінансів Республіки Польща Вєслав Щука.

Ці акти, що входять до 
складу так званого пакету 
шести документів, наприкін-
ці вересня були затверджені 
Європейським Парламентом, 
а на початку жовтня – Радою 
Ecofi n. Підставою для їх під-
писання були домовленості, 
досягнуті, завдяки старан-
ням польської президенції, 
під час неформальної зустрі-
чі Ради у Вроцлаві 16 вересня 
нинішнього року. Пакет до-
кументів буде невдовзі опу-
бліковано, а юридичної сили 
він набере у грудні 2011 року.

Пакет із шести юридичних 
актів – це реакція на фінан-
сову кризу, яка охопила деякі 
країни, що є членами Зони 
євро. Роблячи висновки із 
досвіду, наприклад, Греції, 
прийнято рішення зміцнити 
механізми, що забезпечують 
економічну єдність ЄС та за-

побігають невідповідній бю-
джетній політиці.

Основні принципи пакету – 
це контроль цілого боргу 
держав, а не тільки дефіци-
ту, запровадження штраф-
них санкцій для країн Зони 
євро, які не дотримуються 
принципів зрівноваженої 
бюджетної політики та зміц-
нення зобов'язань урядів і 
парламентів щодо дотриман-
ня спільно узгоджених прин-
ципів європейської політики.

Мета пакету юридичних 
актів – зміцнення управлін-
ня єкономікою ЄС, зокрема 
у Зоні євро. Чотири з шести 
проектів стосуються публіч-
них фінансів, у тому числі 
реформують Пакт про ста-
більність і зростання. Нова 
директива про вимоги до 
бюджетів має гарантувати, 
щоб рішення окремих країн 

сприяли дотриманню прин-
ципів фіскальної дисципліни 
в ЄС. Окрім цього, нагляд за 
економічною політикою кра-
їн-членів ЄС буде розширено 
завдяки впровадженню ме-
ханізму запобігання і кори-
гування  надмірної макрое-
кономічної нерівноваги. Буде 
встановлено нову „процеду-
ру надмірної нерівноваги” з 
конкретними санкціями за 
порушення дисципліни. Нові 
принципи повинні сприяти 
покращенню бюджетної дис-
ципліни країн-членів ЄС і 
зміцненню стабільності еко-
номіки ЄС.

Узгодження рішень в 
рамках пакету шести актів – 
одне з найбільших досягнень 
польського головування у 
Раді ЄС.

ГК

„Sześciopak” – unijna odpowiedź na kryzys

16 listopada odbyła się uroczystość podpisania aktów prawnych wzmacnia-
jącymi koordynację polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. Podpi-

sy pod dokumentami złożyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek oraz reprezentujący polską prezydencję w Radzie Ecofi n wiceminister 
fi nansów RP - Wiesław Szczuka. 

Akty te, wchodzące w skład 
tzw. „sześciopaku” zostały pod 
koniec września zatwierdzone 
przez Parlament Europejski, 
a na początku października 
przez Radę. Podstawą do ich 
stworzenia były uzgodnienia 
dokonane – dzięki staraniom 
polskiej prezydencji - w czasie 
nieformalnego spotkania Rady 
we Wrocławiu 16 września br. 
Pakiet aktów prawnych zosta-
nie wkrótce opublikowany i 
wejdzie w życie jeszcze w grud-
niu br.

„Sześciopak” to pakiet 
sześciu aktów prawnych wy-
pracowany w reakcji na kry-
zys fi nansowy dotykający 
niektórych członków strefy 
Euro. Wyciągając wnioski z 
doświadczeń min. Grecji po-
stanowiono wzmocnić mecha-
nizmy zapewniające spójność 
ekonomiczną Unii oraz zapo-

biegające nieodpowiedzialnej 
polityce budżetowej.

Podstawowe założenia pa-
kietu to kontrolowanie całego 
długu państw, a nie tylko defi -
cytu, wprowadzenie kar fi nan-
sowych dla państw strefy Euro, 
które nie przestrzegają zasad 
zrównoważonej polityki budże-
towej oraz wzmocnienie zobo-
wiązania rządów i parlamen-
tów do przestrzegania wspólnie 
uzgodnionych zasad polityk 
unijnych. 

Celem pakietu aktów praw-
nych jest wzmocnienie zarzą-
dzania gospodarczego w UE, 
a szczególnie w strefi e euro. 
Cztery z sześciu projektów do-
tyczą fi nansów publicznych, w 
tym reformują Pakt Stabilności 
i Wzrostu. Nowa dyrektywa o 
wymogach dla ram budżeto-
wych ma zagwarantować aby 
krajowe rozwiązania sprzyjały 

utrzymaniu dyscypliny fi skal-
nej w UE. Ponadto, nadzór 
nad politykami gospodar-
czymi państw członkowskich 
zostanie poszerzony poprzez 
wprowadzenie mechanizmu 
zapobiegania i korygowania 
nadmiernych nierównowag 
makroekonomicznych. Zosta-
nie ustanowiona nowa „proce-
dura nadmiernej nierównowa-
gi” z konkretnymi sankcjami 
za brak dyscypliny. Nowe za-
sady przyczynią się do popra-
wy dyscypliny budżetowej w 
państwach członkowskich i 
wzmocnienia stabilności go-
spodarki UE.

Uzgodnienie rozwiązań w 
ramach „sześciopaku” jest jed-
nym z największych osiągnięć 
polskiej prezydencji.

KG



24 листопада 2011

Комітет регіонів – до-
радчий і консультаційний 
орган ЄС. Представляє 
інтереси регіонів, які вхо-
дять до складу держав-
членів ЄС.

Європейський речник 
громадянських прав (Єв-
ропейський омбудсмен) – 
одноосібний орган ЄС з 
охорони права. Приймає 
і розслідує скарги проти 
інституцій, органів, адмі-
ністрації та агенцій ЄС за 
винятком Європейського 
суду і Суду першої інстан-
ції.

Європейський інспектор 
з захисту даних – одноосіб-
ний контролюючий орган 
ЄС. Стежить за дотриман-
ням всіма інституціями та 
органами ЄС права грома-
дян на конфіденційність 
при використанні їхніх 
персональних даних.

.......

.......

.......

.......

.......

Komitet Regionów – or-
gan doradczy i opiniodaw-
czy UE. Reprezentuje intere-
sy regionów, które wchodzą 
do składu państw członkow-
skich.

Europejski Rzecznik 
Praw Obywatelskich (Eu-
roombudsman) – jedno-
osobowy organ ochrony 
prawnej w UE. Przyjmuje i 
bada skargi przeciwko insty-
tucjom, organom, urzędom 
i agencjom UE z wyjątkiem 
Trybunału Sprawiedliwości i 
Sadu Pierwszej Instancji.

Europejski Pełnomoc-
nik do spraw Ochrony Da-
nych (Europejski Inspektor 
Ochrony Danych) - jedno-
osobowy organ kontrolny 
UE. Dba o to, by wszystkie 
instytucje i organy UE sza-
nowały prawo obywateli do 
prywatności przy przetwa-
rzaniu ich danych osobo-
wych.

Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny – or-
gan doradczy i opiniodawczy 
UE. Reprezentuje różne grupy 
interesów społecznych i go-
spodarczych (pracodawców, 
związki zawodowe oraz inne).

Європейський інвес-
тиційний банк – фінан-
сова інституція ЄС, яка не 
залежить від бюджету Єв-
росоюзу, а кошти шукає на 
ринках капіталу. Кредитує 
проекти, що відповідають 
цілям політики ЄС.

Europejski Bank Inwe-
stycyjny – instytucja fi nan-
sowa UE, która nie zależy 
od budżetu Unii, a środki 
pozyskuje na rynkach kapi-
tałowych. Udziela pożyczki 
na projekty zgodne z celami 
polityki UE.

Європейський соціаль-
но-економічний комітет – 
дорадчий і консультацій-
ний орган ЄС. Представ-
ляє різноманітні соціальні 
та економічні групи інтер-
есів (роботодавців, проф-
спілки та інші).

3Ukraina - Polska - Unia

Abecadło 
unijne

Instytucje
i organy UE

Audiowizualna polityka Unii Europejskiej
Аудіовізуальна політика Європейського Союзу
Z polityką kulturalną, o której opowiedzieliśmy w jednym ze 

wcześniejszych numerów, ściśle powiązana jest polityka audio-
wizualna UE. Jej początki sięgają lat 80. XX wieku, kiedy rozpo-
czął się szybki rozwój telewizji satelitarnej i kablowej. 

W efekcie spowodo-
wało to łatwość odbioru 
zagranicznych progra-
mów telewizyjnych w 
każdym domu, nawet w 
najdalszych miejscowoś-
ciach Europy. W taki spo-
sób zaczął się formować 
ogólnoeuropejski rynek 
mediów. W celu jego re-
gulacji została z czasem 
wypracowana unijna po-
lityka audiowizualna.

Audiowizualna 
niezbędność 

Podstawę prawną 
współczesnej polityki au-
diowizualnej UE stanowi 
Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Cele i 
zadania unijnej polityki 
audiowizualnej opierają 
się na założeniach Białej 
Księgi w sprawie wzro-
stu, konkurencyjności, 
zatrudnienia z 1993 r. 
oraz Zielonej Księgi w 
sprawie polityki audio-
wizualnej UE z 1994 r. 
Ostatnia zakłada rozwój 
społeczeństwa informa-
cyjnego (docelowo po-
wołanie Europejskiego 
Obszaru Informacyjnego) 
oraz infrastruktury infor-
macyjnej. Składnikami 
polityki audiowizualnej 
UE są także ochrona praw 
autorskich, liberalizacja 
i standaryzacja usług au-
diowizualnych, rozwój 
branży fi lmowej i tele-
wizyjnej oraz tworzenie 
europejskiego rynku me-
diów. To znaczy, że unijna 
polityka audiowizualna 
obejmuje wszelkie zagad-
nienia związane z istnie-
niem i funkcjonowaniem 
audiowizualnych środków 
masowego przekazu. W 
latach 80.-90. XX wieku 
zostały wprowadzone na-
wet wspólne dla wszyst-
kich krajów UE normy 
techniczne dla przemysłu 
audiowizualnego.

Co ciekawe, Internet, 
telekomunikacja oraz 
kwestie oprogramowania 
komputerowego nie są 
uznawane za sfery, bezpo-
średnio regulowane przez 
unijną politykę audiowi-
zualną. Choć określenie 
„audiowizualna” sugeruje, 
że polityka ta obejmuje 
wszystko, co łączy dźwięk 
i obraz, powyższe tech-
nologie nie są traktowa-
ne jako środki masowego 
przekazu sensu stricte i 
póki co odgrywają drugo-
rzędną role w tworzeniu 
europejskiej przestrzeni 
informacyjnej. Łączy je 
jednak z unijną polityką 
audiowizualną wymóg 
przestrzegania prawa au-
torskiego.

Wielu specjalistów za 
wielką wadę uznaje to, że 
polityka UE wobec środ-
ków masowego przekazu 
faktycznie skoncentrowa-
ła się tylko na mediach 
audiowizualnych. Na-
prawdę, brak w ustawo-
dawstwie unijnym prze-
pisów określających cele 
i regulujących działalność 

mediów papierowych 
oraz internetowych. Frag-
mentaryczne informa-
cje o ich roli, znaczeniu 
i zadaniach włączane są 
najczęściej do dokumen-
tów, które reglamentują 
sferę mediów audiowi-
zualnych. Dlatego często 
polityka medialna UE 
utożsamiana jest z po-
lityką audiowizualną. 
Najczęściej spotykanym 
zarówno w prasie, jak i 
w literaturze przedmiotu 
jest termin „polityka au-
diowizualna i medialna 
UE”.

Telewizja bez granic

Wśród działań UE 
w ramach polityki au-
diowizualnej jednym z 
pierwszych było stworze-
nie tak zwanej „telewi-
zji bez granic”, czyli za-
pewnienie swobodnego 
przepływu telewizyjnych 
usług transmisyjnych w 
Unii. Przepływ ten opar-
ty jest na „zasadzie kraju 
pochodzenia”, co ozna-
cza, że programy mogą 
krążyć po całej UE, jeśli 
pozostają w zgodzie z 
ustawodawstwem pań-
stwa członkowskiego, z 
którego pochodzą (usta-
wodawstwo zostało ujed-
nolicone). Oprócz tego, 
na nadawców telewizyj-
nych nakłada się obo-
wiązek zarezerwowania 
europejskim utworom 
większości łącznego cza-
su antenowego, wymaga 
się także przeznaczenia 
10% czasu antenowego 
lub 10% budżetu progra-
mowego na utwory eu-
ropejskich producentów 
niezależnych.

Jak wynika z powyż-
szych informacji, bar-
dzo istotne dla Unii jest 
wspieranie produkcji eu-
ropejskiej w konkurencji 
z amerykańską. Koszty 
produkcji europejskiej, ze 
względu na ograniczony 
rynek, są znacznie wyższe 
niż w Stanach Zjedno-
czonych, co powoduje, że 
produkcje amerykańskie 
wypierają konkurencję 
europejską z rynku UE. 
Dotyczy to i  telewizji i 
przemysłu fi lmowego. 
W celu wspierania eu-
ropejskich twórców UE 
w 1990 r. zapoczątko-
wała program MEDIA I 
(działał w latach 1991-
1995). Później zrealizo-
wano  programy MEDIA 
II (w latach 1996-2000), 
MEDIA PLUS (w latach 
2001-2006) oraz MEDIA 
2007 (na lata 2007-2013). 
Budżety każdego z kolej-
nych programów były co-
raz większe.

W ramach wspomnia-
nych programów UE 
podejmowała działania 
na rzecz podnoszenia 
kwalifi kacji osób zatrud-
nionych w przemyśle 
telewizyjnym i fi lmo-
wym; dofi nansowania 
niezależnych produkcji 
fi lmowych; podniesienia 

konkurencyjności, wspo-
magania dystrybucji i 
promocji europejskie-
go fi lmu i telewizji. Od 
2004 r. w celu promocji 
twórczości młodych eu-
ropejskich autorów, któ-
rzy brali udział w szko-
leniach fi nansowanych 
z programu MEDIA, 
przyznawana jest nagro-
da „Nowy talent w Unii 
Europejskiej”.

Poza programami ME-
DIA kraje członkowskie 
UE realizują także sporo 
inicjatyw w sferze polity-
ki audiowizualnej. Jedną 
z nich stało się groma-
dzenie, porządkowanie, 
ochrona i rekonstruowa-
nie europejskiego dzie-
dzictwa fi lmowego, aby 
zapewnić przekazanie go 
przyszłym pokoleniom. 
Od 1995 r. podczas Fe-
stiwalu Filmowego w 
Cannes odbywa się Dzień 
Europy, poświęcony pro-
mocji kinematografi i 
europejskiej. W 2006 r. 
było określono zasady 
udostępniania fi lmów w 
Internecie oraz współ-
pracy państw członkow-
skich UE w zwalczaniu 
piractwa internetowego. 
Kino i telewizja są wyko-
rzystywane także jako in-
strument promocji i pod-
trzymania różnorodności 
kulturowej.

Znaczenie sekto-
ra audiowizualnego w 
UE ciągle rośnie. Także 
wspólnotowa polityka 
audiowizualna obejmu-
je coraz więcej aspektów 
i musi sprostać coraz 
poważniejszym wyzwa-
niom. W ostatnim czasie 
aktualne są tematy za-
pewnienia ochrony nie-
letnich przed przemocą 
i wulgarnością w kinie 
i programach telewizyj-
nych oraz ochrony god-
ności ludzkiej w środkach 
masowego przekazu, 
a często i przed nimi. 
Kwestie te są związane z 
medialną edukacją społe-
czeństwa - z nauczaniem 
obywateli (a w pierw-
szej kolejności artystów 
i dziennikarzy) jak w 
etyczny i rozsądny spo-
sób korzystać z mediów. 
Zadanie to stoi nie tylko 
przed społeczeństwami 
krajów członkowskich 
UE, ale i przed społeczeń-
stwem Ukrainy.

Natalija KATRENCIKOVA

З культурною політикою, про яку ми розповіли в одному з 
попередніх чисел, тісно пов’язана аудіовізуальна політика 

ЄС. Її витоки сягають 80-х р.р. ХХ ст., коли розпочався швид-
кий розвиток супутникового та кабельного телебачення. 

Внаслідок цього, у 
кожному будинку, роз-
ташованому навіть у 
найдальшому закутку 
Європи, став можливим 
прийом закордонних те-
левізійних програм. Так, 
почав формуватися за-
гальноєвропейський ри-
нок мас-медіа. Для його 
регулювання з часом 
було вироблено аудіові-
зуальну політику ЄС.

Аудіовізуальна 
необхідність

Правову підставу су-
часної аудіовізуальної 
політики ЄС становить 
Договір про функціону-
вання Європейського 
Союзу. Цілі та завдання 
цієї політики ґрунтують-
ся на засадах Білої книги 
про зростання, конку-
рентоспроможність і 
зайнятість з 1993 р., та 
Зеленої книги про аудіові-
зуальну політику з 1994 р. 
Остання заклала роз-
виток інформаційного 
суспільства (на це було 
спрямоване утворення 
Європейського інфор-
маційного простору) та 
інформаційної інфра-
структури. Складовими 
частинами аудіовізуаль-
ної політики ЄС є: охо-
рона авторських прав, 
лібералізація та стандар-
тизація аудіовізуальних 
послуг, розвиток кінема-
тографічної та телевізій-
ної галузі, а також ство-
рення європейського 
ринку засобів масової ін-
формації. Таким чином, 
аудіовізуальна політика 
ЄС охоплює всі аспекти 
існування та функціону-
вання аудіовізуальних 
засобів масової інформа-
ції. У 80-х-90-х р.р. ХХ ст. 
в усіх країнах ЄС навіть 
було впроваджено спіль-
ні технічні норми аудіо-
візуальної індустрії.

Що цікаво, Інтер-
нет, телекомунікація та 
використання інтерак-
тивних комп’ютерних 
програм не вважають-
ся сферами, яких без-
посередньо стосується 
аудіовізуальна політика 
ЄС. Хоча термін «аудіо-
візуальна» закладає, що 
відповідна політика має 
охоплювати все, що по-
єднує звук і зображен-
ня, вказані технології 
не вважаються засоба-
ми масової інформації 
і поки що відіграють 
другорядну роль у ство-

ренні загальноєвропей-
ського інформаційного 
простору. Поєднує їх 
з аудіовізуальною по-
літикою ЄС вимога до-
тримання авторського 
права.

Багато спеціалістів 
значним недоліком вва-
жає те, що політика ЄС 
щодо засобів масової 
інформації сконцентро-
вана фактично лише на 
аудіовізуальних медіа. 
Дійсно, у законодавстві 
ЄС бракує норм, які 
б окреслювали цілі та 
регулювали діяльність 
паперових та Інтернет-
видань. Фрагментарну 
інформацію про їх роль, 
значення і завдання 
найчастіше включають 
до документів, які ре-
гламентують сферу ауді-
овізуальних медіа. Тому 
медіа-політику ЄС час-
то ототожнюють з ауді-
овізуальною політикою. 
Найчастіше, як у пресі, 
так і в науковій літера-
турі, натрапляємо на 
термін «аудіовізуальна 
та медіа-політика ЄС».

Телебачення без 
кордонів

Однією з перших іні-
ціатив ЄС, в рамках ау-
діовізуальної політики, 
було створення так зва-
ного «телебачення без 
кордонів», тобто ство-
рення умов для безпе-
решкодної трансляції 
різних телевізійних ка-
налів по усій території 
ЄС. Такий прийом те-
леканалів опирається 
на «засаді країни похо-
дження». Згідно з нею, 
телепрограми можуть 
транслюватися в усіх 
країнах ЄС, якщо вони 
продукуються згідно з 
законодавством країни, 
з якої вони походять 
(законодавства різних 
країн було уніфікова-
но). Крім того, на теле-
компанії накладається 
обов’язок гарантування 
європейській телепро-
дукції більшості часу 
загальної трансляції, а 
також призначення 10% 
цього часу або 10% про-
грамного бюджету на 
твори незалежних євро-
пейських виробників.

У цьому контексті 
очевидно, наскільки 
важливою для ЄС є під-
тримка європейської 
телепродукції у її конку-
ренції з американською. 
Кошти створення євро-
пейського кіно та теле-
бачення, через обмеже-
ність ринку, значно вищі, 
ніж у аналогічної амери-
канської продукції. Це 
спричиняє загрозу, що 
американські фільми та 
телепрограми витіснять 
європейські з інформа-
ційного простору ЄС. 
Щоб уникнути подібної 
небезпеки, у 1990 р. було 
започатковано програму 
MEDIA I (діяла у 1991-
1995 р.р.). Пізніше реалі-

зовано також програми 
MEDIA II (у 1996-2000 
р.р.), MEDIA PLUS (у 
2001-2006 р.р.) та MEDIA 
2007 (розрахована на 
2007-2013 р.р.). Бюджет 
кожної з цих програм 
був вищим, ніж у попе-
редньої.

У рамках перерахова-
них програм ЄС реалізу-
вав заходи, скеровані на 
підвищення кваліфіка-
ції осіб, котрі працюють 
у кіно та на телебаченні; 
фінансову підтримку 
незалежного кінемато-
графу; підвищення кон-
курентоспроможності, 
допомогу у дистрибуції 
та просування європей-
ського кіно та телеба-
чення. З 2004 р. з метою 
популяризації творчос-
ті молодих європей-
ських авторів, які були 
учасниками навчань у 
рамках програм MEDIA, 
їм присуджується наго-
рода «Новий талант Єв-
ропейського Союзу».

Країни-члени ЄС ре-
алізовують багато за-
ходів у сфері аудіовізу-
альної політики також 
окрім програм MEDIA. 
Однією з таких ініціатив 
стало нагромадження, 
впорядкування, охо-
рона і реставрація єв-
ропейської фільмової 
спадщини, щоб наступ-
ні покоління теж могли 
її використовувати. З 
1995 р. під час Кансько-
го кінофестивалю від-
бувається День Європи, 
присвячений популя-
ризації європейського 
кінематографу. У 2006 р. 
було окреслено засади 
доступу фільмів у Інтер-
неті та співпраці кра-
їн-членів ЄС у боротьбі 
з Інтернет-піратством. 
Кіно і телебачення вико-
ристовуються також як 
інструмент популяриза-
ції та підтримки куль-
турної різноманітності.

Значення аудіовізу-
ального сектора у ЄС 
постійно зростає, тож 
аудіовізуальна політика 
охоплює щоразу більше 
аспектів і мусить при-
стосовуватися до нових 
викликів. Останнім ча-
сом актуальними є теми 
запевнення охорони не-
повнолітніх від насиль-
ства та вульгарності в 
кіно та на телебаченні, а 
також охорони людської 
гідності у засобах масо-
вої інформації, а часто – 
і від них. Вирішення 
цих проблем пов’язане 
з медіа-просвітою сус-
пільства, яка полягає у 
навчанні громадян (у 
першу чергу, діячів куль-
тури та журналістів), як 
у етичний і розважний 
спосіб користуватися за-
собами масової інформа-
ції. Причому це завдання 
стоїть не лише перед сус-
пільствами країн-членів 
ЄС, але і перед суспіль-
ством України.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА
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Wkładka wydana dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku

Ukraińskie echo 

Українська преса про 
головування Польщі у 
Євросоюзі і не тільки… 

«Якби сидів Янукович, європейці боролися
б за нього так само»

Верховна Рада залишила в Кримінальному кодексі статтю про переви-
щення влади або службових повноважень, за якою екс-прем’єра Юлію Тим-
ошенко засуджено до семи років позбавлення волі.

– У Тимошенко залишаються сподівання на Апеляційний суд, який може 
змінити  утримання під вартою на домашній арешт до розгляду апеляції, – 
зазначає керівник соціологічної служби «Український барометр» 59-річний 
Віктор Небоженко. – Інший варіант: «донецькі» обміняють її як заручника 
на когось свого, хто попався на криміналі десь у Європі. Відправлять її за 
кордон, як робили в Радянському Союзі з дисидентами, обмінюючи їх на 
своїх шпигунів.

Ізоляції Януковича на міжнародній арені не буде, але й на особливу увагу 
Києву очікувати годі. Якщо не підпишуть Угоду про асоціацію з ЄС, у най-
ближчі півроку ніхто з великих політиків до нас не приїде. Захід демонстру-
ватиме знижену увагу, доки наша влада не зрозуміє свого європейського 
щастя.

Цілком можливо, Юлія Тимошенко сидітиме у в’язниці аж до рішення її 
справи у Європейському суді з прав людини. Її папери візьмуть до розгляду 
без черги. Після Другої світової війни в Європі не було такого випадку, щоб 
людина отримала половину голосів у президентській кампанії, а потім сіла 
за ґрати. Річ не в Тимошенко. Якби сидів Янукович, європейці боролися б за 
нього так само. Не з великої любові, а тому, що так чинити з опонентами не 
заведено в порядному товаристві.

Якщо Європейський суд вирішить, що держава порушила права Тим-
ошенко, Україну зобов’яжуть дотриматися вимог міжнародного законо-
давства. Тоді Янукович скаже, що він, як істинний демократ, підкоряється, 
екс-прем’єрку випустять на волю. Таким чином, Президент України збереже 
своє обличчя. Але Тимошенко можуть випустити ще до 19 грудня, коли в 
Україну приїдуть керівники ЄС для підписання Угоди про асоціацію. А по-
тім знову посадять – за іншою справою.

«Газета по-українськи», 16 листопада 2011 року

Влада рекордно швидко втратила
більшість прихильників

Експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» 44-річний 
Костянтин Матвієнко:

– Віктор Янукович на зустрічі з Президентами Польщі та Німеччини ви-
знав, що справа Тимошенко перешкоджає підписанню Угоди про асоціацію з 
ЄС. І що? Нас має цікавити чітка мова документів, а не польоти до Вроцлава. 
У нас є Угода про асоціацію чи немає? Якщо немає, то пропишіть причини. 
Тільки через Тимошенко? Сумніваюся. Може, Європі й байдуже до простих 
українців, але є чимало так званих важливих персон. Деяким з них, як-от 
екс-міністру Богданові Данилишину, навіть притулок у Європі надають.

Попереднє підписання документа не означає «угода діє». Текст треба 
ратифікувати у кожному з парламентів країн ЄС. Так, Польща проголо-
сує, Словаччина. А Румунія, наприклад, висуне якісь додаткові умови, не 
пов’язані з переслідуванням опозиційних політиків. І таких додаткових 
умов може бути дуже багато.

Gazeta.ua: –  Скільки часу може тривати ратифікація?
– Якщо в ЄС захочуть, то й за тиждень ратифікують. Значною мірою це 

залежатиме від політики Брюсселя й Вашингтона щодо Москви. Зараз поча-
лися процеси проти російських торгівців зброєю у США. Америка ігнорує 
позицію Росії щодо систем протиповітряної оборони, розставляє установки 
навколо її кордонів. Штати вкрай зацікавлені у подальшому послабленні Ро-
сії, віддиратимуть від неї Казахстан, Білорусь та Україну. Тобто, ЄС отримає 
певні безвідмовні пропозиції з Вашингтона й почне інтегрувати Україну. Не 
вистачить у Заходу ресурсів для такої політики – ми ще довго залишатиме-
мося у зоні невизначеності.

Gazeta.ua, 18 листопада 2011 року

Євросоюз через арешт може скасувати
саміт з Україною

Європейський союз може скасувати запланований на 19 грудня саміт 
Україна-ЄС через невирішену справу заарештованої лідерки української 
опозиції і колишнього глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Польського Пре-
зидентства у ЄС на умовах анонімності.

«Такий сценарій можливий, але залежить, зокрема, від розвитку вну-
трішньої ситуації в Україні, за якою із зацікавленням спостерігають Європа 
та окремі держави ЄС», – зазначив співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей, зауваживши, що міністр закордонних справ 
Польщі Радослав Сікорський сьогодні заявив про готовність польської вла-
ди помогти Україні, якщо вона допоможе собі сама.

Як повідомляв УНІАН, Р.Сікорський назвав ще можливим ратифікацію 
Договору про асоціацію України з ЄС на грудневому саміті у Києві, заува-
живши, що це залежатиме від розвитку внутрішньої ситуації в державі.

Раніше представники ЄС неодноразово закликали Київ звільнити аре-
штовану на початку серпня цього року Ю.Тимошенко, оскільки вважають 
її справу «політично вмотивованою» і пов`язували ратифікацію Угоди про 
асоціацію до кінця цього року з тим, чи звільнять її.

 «УНІАН», 17 листопада 2011 року

Kraje 
członkowskie UE

Rumunia
Румунія

Republika Słowacka
Словацька Республіка

Republika Słowenii
Республіка Словенія

Królestwo Szwecji
Королівство Швеція

Republika Węgierska
Угорська Республіка

Stolica – Bukareszt
Powierzchnia – 238 391  km²
Ludność –  22,215  mln
Członek UE od – 2007 
Waluta – lej
Potrawy – mamałyga, ciorba

Столиця – Бухарест
Територія – 238 391 км²
Населення – 22,215 млн.
Член ЄС із – 2007
Валюта – лей
Страви – мамалига, чорба

Stolica – Bratysława
Powierzchnia – 49 035    km²
Ludność – 5,455  tys
Członek UE od – 2004
Waluta – euro
Potrawy –bryndzowe haluszki, trdelnik

Столиця – Братислава
Територія – 49 035   км²
Населення – 5,455  тис.
Член ЄС із – 2004
Валюта – євро
Страви – галушки з бринзою, трдельник

Stolica – Lublana
Powierzchnia – 20 273  km²
Ludność – 2,039 mln
Członek UE od – 2004
Waluta – euro
Potrawy – jota, potica

Столиця – Любляна
Територія – 20 273  км²
Населення – 2,039 млн.
Член ЄС із – 2004
Валюта – євро
Страви – йота, потіца

Stolica – Sztokholm
Powierzchnia – 449 964 km²
Ludność – 9,331 mln
Członek UE od – 1995
Waluta – korona szwedzka
Potrawy – semla, klopsy

Столиця – Стокгольм
Територія – 449 964 км²
Населення – 9,331 млн.
Член ЄС із – 1995
Валюта – шведська крона
Страви – семла, клопси

Stolica – Budapeszt
Powierzchnia – 93 030 km²
Ludność – 9,9821 tys
Członek UE od – 2004
Waluta – forint
Potrawy – bogracz, leczo

Столиця – Будапешт
Територія – 93 030  км²
Населення – 9,9821 тис.
Член ЄС із – 2004
Валюта – форинт
Страви – бограч, лечо

Ukraińska prasa o prze-
wodnictwie Polski w Unii 
Europejskiej i nie tylko...

«Gdyby siedział Janukowycz, Europejczycy
walczyliby o niego podobnie»

Rada Najwyższa pozostawiła w Kodeksie Kryminalnym artykuł o przekroczeniu 
pełnomocnictwa rządowego lub urzędowego, na podstawie którego skazano na sie-
dem lat więzienia byłą Premier Julię Tymoszenko.

–Tymoszenko pozostaje jeszcze nadzieja na decyzje Sądu Apelacyjnego, który 
może zamienić areszt więzienny na domowy, do zakończenia postępowania ape-
lacyjnego – zauważa kierownik służby społecznej «Ukraiński Barometr» 59-letni 
Wiktor Nebożenko. – Inne rozwiązanie: «donieccy» wymienią ją jak zakładnika na 
kogoś ze swoich, kogo przyłapano na przestępstwie kryminlnym gdzieś w Europie. 
Wyślą ją za granicę, jak czyniono z dysydentami w Związku Radzieckim, gdy wy-
mieniano ich na szpiegów.

Izolacji Janukowycza na scenie międzynarodowej nie będzie, jednak na szczegól-
ną uwagę Kijów niech  nie liczy. Jeśli nie zostanie podpisana Umowa o Stowarzy-
szeniu z UE, przez najbliższe półtora roku żaden ze znanych polityków do nas nie 
przyjedzie. Zachód będzie pokazywał obniżenie zainteresowania, dopóki nasz rząd 
nie zrozumie swego europejskiego szczęścia.

Jest możliwe, że Julia Tymoszenko pozostanie w więzieniu aż do podjęcia decy-
zji w jej sprawie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jej apelacja zostanie 
zbadana w trybie natychmiastowym. Po II wojnie światowej w Europie jeszcze nie 
było takiego przypadku, żeby człowiek otrzymał połowę głosów w wyborach prezy-
denckich, a potem trafi ł do więzienia. Nie chodzi tu o Tymoszenko. Gdyby siedział 
Janukowycz, Europejczycy walczyliby o niego podobnie. Nie przez wielką miłość, a 
z tego powodu, że w porządnym towarzystwie tak zachowywać się wobec oponen-
tów nie wypada. 

Jeśli Europejski Trybunał potwierdzi, że prawa Tymoszenko zostały na-
ruszone, Ukrainę zobowiążą do przestrzegania wymogów prawa międzyna-
rodowego. Wtedy Janukowycz powie, że on będąc prawdziwym demokratą 
ulega decyzji i była pani Premier zostanie uwolniona. W ten sposób Prezy-
dent Ukrainy zachowa twarz. Jednak Tymoszenko mogą także uwolnić jeszcze 
przed 19 grudnia, kiedy na Ukrainę przyjadą przewodniczący UE w celu pod-
pisania Umowy o Stowarzyszeniu. A potem znowu wsadzą do więzienia – z 
innych powodów.

«Gazeta po ukraińsku», 16 listopada 2011 roku

Władze z rekordową szybkością straciły
większość zwolenników

Ekspert Korporacji Consultingu Strategicznego «Gardaryka» 44-letni Kostiantyn 
Matwijenko:

– Wiktor Janukowycz na spotkaniu z Prezydentami Polski i Niemiec stwierdził, 
że sprawa Tymoszenko przeszkadza zawarciu Umowy o Stowarzyszeniu z UE. I co 
z tego? Nas interesuje dokładne brzmienie  dokumentów, a nie loty do Wrocławia. 
Mamy Umowę o Stowarzyszeniu czy nie mamy? Jeśli nie mamy, to jakie są tego 
przyczyny. Czy tylko z powodu Tymoszenko? Wątpię. Być może, dla Europy są obo-
jętni zwykli Ukraińcy, ale mamy też wielu tak zwanych ważnych ludzi. Niektórym 
z nich, na przykład byłemu Ministrowi Bogdanowi Danyłyszynowi, nadają nawet 
azyl europejski.

Podpisanie dokumentu jeszcze nie znaczy, że «Umowa działa». Tekst należy ra-
tyfi kować w każdym z parlamentów krajów UE. Tak, swoje głosy oddadzą Polska i 
Słowacja. A Rumunia, na przykład, przedstawi swoje dodatkowe warunki nie zwią-
zane z prześladowaniem opozycyjnych polityków. I takich dodatkowych warunków 
może powstać bardzo dużo.

Gazeta.ua: –  Ile czasu potrwa ratyfi kacja?
– Jeśli UE zechce, to ratyfi kacja zajmie tydzień. W znacznym stopniu to będzie 

zależało od polityki Brukseli i Waszyngtonu stosownie Moskwy. Obecnie trwa 
postępowanie w sprawie rosyjskich handlarzy  bronią w USA. Ameryka ignoru-
je pozycję Rosji wobec systemu obrony przeciwpowietrznej, obstawia jej granice 
ze wszystkich stron. Stany są bardzo zainteresowane w dalszym osłabieniu Rosji, 
będą starać się oderwać od niej Kazachstan, Białoruś i Ukrainę. Czyli UE otrzyma 
od Waszyngtonu pewne wygodne oferty i rozpocznie integrację Ukrainy. Dla takiej 
polityki u Zachodu nie starczy zasobów – jeszcze długo będziemy się znajdowali w 
strefi e niepewności.
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Unia Europejska z powodu aresztu może anulować 
szczyt z Ukrainą

Unia Europejska może anulować zaplanowany na 19 grudnia szczyt Ukraina-UE 
z powodu nierozwiązanej sprawy aresztowania liderki opozycji ukraińskiej i byłej 
Premier Rządu Ukrainy Julii Tymoszenko.

Poinformował o tym korespondenta UNIAN, chcący zachować anonimowość 
przedstawiciel Polskiej Prezydencji w UE. 

«Taki scenariusz jest możliwy, ale zależy częściowo od  wydarzeń na Ukrainie, 
którą z zainteresowaniem obserwuje Europa i poszczególne kraje UE» – powiedział 
rozmówca agencji. Nie podał on innych szczegółów, stwierdzając, że Minister Spraw 
Zagranicznych Polski Radosław Sikorski dzisiaj ogłosił gotowość polskiego rządu, 
aby pomóc Ukrainie, jeśli ona pomoże sama sobie.

Jak informowaliśmy wcześniej, R. Sikorski powiedział o ewentualnej ratyfi kacji 
Umowy o Stowarzyszeniu Ukrainy z UE na szczycie grudniowym w Kijowie, pod-
kreślając, że będzie to zależało od rozwoju sytuacji w kraju.

Wcześniej przedstawiciele UE niejednokrotnie apelowali do Kijowa w sprawie 
uwolnienia aresztowanej na początku sierpnia tego roku Julii Tymoszenko, ponie-
waż uważają, że ten proces jest «umotywowany politycznie» i wiązali ratyfi kację 
Umowy o Stowarzyszeniu do końca bieżącego roku z jej uwolnieniem.
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