
 

 

3 березня 2014 року 

Інформаційний вісник Представництва Європейського 
Союзу в Україні: новини ЄС 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції  серед  українських  органів  державної  та  місцевої  влади,  громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 

Новини минулого тижня:  

 

 ....«Болотна справа»: Ештон стурбована вироками активістам 

 ....Річна інфляція у ЄС впала на 0,1% 

 ....Євросоюз заохочує волонтерів до роботи по всьому світу 

 ....Фонд  допомоги  найбіднішим:  Європарламент  зберігає  бюджет  установи 

на рівні 3,5 млрд. євро 

 ....Розрив у зарплатні між чоловіками і жінками у ЄС перевищує 16% 

 ....У Європі опікуються проблемами ромської меншини 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

4  березня  –  конференція  на  найвищому  рівні  щодо  майбутнього  європейського 

оборонного сектору, Брюссель 

4  березня  –  інтерактивний  захід  «Ваш  лист‐побажання  Європі»,  Брюссель.  Метою 

заходу  –  є  заохотити  громадян  до  обговорення  найважливіших  тем,  які,  на  їхнє 

переконання,  мають  бути  у  центрі  політики  ЄС.  Особливої  актуальності  це  набуває 

напередодні  травневих  виборів  до  Європейського  Парламенту  та  наступного 

формування нового складу Європейської Комісії  

7‐8  березня  –  6‐й  європейський  саміт  регіонів  і  міст  «Європейське  відновлення  – 

локальні рішення», Афіни 

10 березня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

10‐12 березня – 10‐й європейський щорічний симпозіум «Фінанси ЄС 2014», Берлін  

10‐13 березня – сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

14 березня – Європейський день захисту прав споживача. У рамках Дня відбудеться 

конференція «Захист прав споживачів та соціальне залучення у часи кризи», Салоніки 

(Греція) 

 17 березня – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

18  березня  –  конференція  «Здоров’я  у  Європі:  зробімо  його  більш  чесним». 

Брюссель.  Мета  заходу  –  розглянути  проблеми  поліпшення  чесності  та  якості 

здоров’я в Європі, а також доступу до медицини 

20  березня  –  захід  «Інформаційний  день:  фінансування  туризму  з  боку  ЄС».  Захід 

присвячено найбільш важливим програмам Євросоюзу у сфері туризму 

20‐21 березня – зустріч Європейської Ради (саміт ЄС), Брюссель  

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7206&lang=en&title=High-Level-Conference-on-the-Future-of-the-European-defence-sector%3A-Setting-the-Agenda-for-the-European-Defence-Industry
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7206&lang=en&title=High-Level-Conference-on-the-Future-of-the-European-defence-sector%3A-Setting-the-Agenda-for-the-European-Defence-Industry
http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/818/html.bookmark
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/conferences/9th_European_Annual_Symposium_EU_Funds_2014_PR.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ecd-draft-programme-en.pdf
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20140318_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&lang=en&tpa_id=136&title=Info-Day%3A-EU-funding-for-tourism-


 

 

Новини тижня (24 лютого – 3 березня) 

 

Зовнішні відносини 

«Болотна справа»: Ештон стурбована вироками активістам 

Високий  представник  ЄС  із  закордонних  справ  і  безпекової  політики  Кетрін  Ештон 

висловила стурбованість у зв’язку із обвинувальними вироками семи активістам, які 

брали участь у подіях на Болотній площі у Москві 6 травня 2012 року. 

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила речник Ештон 24 лютого. 

Високий  представник  назвала  звинувачення  та  вироки  проти  активістів 

«неспівставними»  з  характером  подій  на  Болотній  площі  та  зі  злочинами,  які 

інкримінували протестувальникам.   

«Зважаючи  на  процедурні  недоліки  та  довге  досудове  тримання  під  вартою, 

результат  судового  розгляду  викликає  питання  щодо  верховенства  права»,  – 

підкреслила  Ештон.  Вона  додала,  що  ці  вироки  також  викликають  стурбованість  у 

зв’язку із ситуацією зі свободою вираження та зібрань в Росії. 

«Високий представник  сподівається, що  вироки будуть переглянуті  під  час  процесу 

апеляції», – відзначив речник Ештон. 

Нагадаємо,  що  24  лютого  Замоскворецький  суд  Москви  засудив  сім  з  восьми 

фігурантів так званої «Болотної справи» до строків від двох з половиною до чотирьох 

років позбавлення волі. Одна підсудна отримала три роки і три місяці умовно. 

Нагадаємо  також, що 6  травня 2012  року на Болотної  площі  відбулися  сутички між 

поліцейськими  та  учасниками  узгодженої  з  владою  ходи.  Постраждали  десятки 

людей з обох сторін.  

У  зв’язку  із цим слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу, 

затриманих  звинуватили  у  масових  заворушеннях.  Водночас  більшість  фігурантів 

справи  вважають,  що  зіткнення  з  поліцейськими  викликали  самі  співробітники 

правоохоронних органів. Детальніше  

 

Інфляція у ЄС 

Річна інфляція у ЄС впала на 0,1% 

У січні 2014 року, у порівнянні з груднем 2013 року, річна інфляція у зоні євро (ЄС 17) 

не змінилася і склала 0,8%. 

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140224_01_en.pdf


 

 

У  ЄС  у  цілому  (ЄС 28)  за  аналогічний  період  річна  інфляція  впала  на 0,1%  і  склала 

0,9%. 

За даними Євростату, найбільші падіння були зафіксовані на Кіпрі (‐1,6%), в Греції (‐

1,4%)  та  Болгарії  (‐1,3%).  Найбільші  зростання,  своєю  чергою,  показали  Об’єднане 

Королівство та Фінляндія (обидві по 1,9%). 

Загалом,  у  грудні минулого року річна  інфляція впала у  сімнадцяти,  залишилася на 

стабільному рівні у семи та зросла у п’яти країнах‐членах ЄС. Детальніше  

 

Допомога ЄС 

Євросоюз заохочує волонтерів до роботи по всьому світу  

25 лютого Європейський Парламент проголосував на підтримку створення ініціативи 

«Добровільні помічники ЄС» (EU Aid Volunteers). 

Крісталіна Ґеорґієва (Єврокомісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та 

врегулювання криз) впевнена: ця  ініціатива «надасть європейцям нову захоплюючу 

можливість зробити власний внесок у гуманітарну роботу». 

У  рамках програми будуть діяти понад 18  тисяч можливостей для  волонтерства по 

всьому  світу.  У  ній  зможуть  взяти  участь  усі  охочі:  від  новачків  до  досвідчених 

експертів у сфері гуманітарної допомоги.  

Волонтери, які виявлять бажання брати участь в ініціативі, проходитимуть відповідні 

навчання. Після цього вони працюватимуть з гуманітарними організаціями у рамках 

проектів, фінансованих ЄС, у країнах, що зазнали аварій або катастроф.  

Водночас  волонтери не братимуть  участь  у  гуманітарних місіях  на  територіях, що  є 

аренами збройних конфліктів.   

Бюджет  програми,  розрахованої  на  впровадження  протягом  наступних  семи  років, 

складає майже 148 млн. євро.  

Більше інформації можна знайти за цим посиланням і за цим посиланням.  

Більше  інформації:  Сторінка  ініціативи  «Добровільні  помічники  ЄС»  на  сайті 

Європейської Комісії 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-28_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36641/html/EU-Aid-Volunteers-to-be-deployed-to-tackle-humanitarian-needs
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-24_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


 

 

Соціальна політика 

Фонд допомоги найбіднішим: Європарламент зберігає бюджет 
установи на рівні 3,5 млрд. євро  

Депутати Європейського Парламенту  схвалили рішення щодо збереження бюджету 

Фонду європейської допомоги найбіднішим на наступні сім років на рівні 3,5 млрд. 

євро.  

Емер Костелло (представниця групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) 

пояснила, що головна увага приділятиметься людям, які живуть у страшних злиднях, 

– зокрема безхатченкам, дітям бідняків та особами, які не мають чого їсти. 

Фонд діятиме у всіх країнах‐членах ЄС. Він замінить Програму з роздачі їжі, що діяла 

у рамках Спільної сільськогосподарської політики Євросоюзу.  

У  рамках  Фонду  впроваджуватимуться  дві  програми:  роздача  їжі  та  матеріальна 

допомога  (зокрема,  надання  одягу,  шкільного  інвентарю  тощо)  і  фінансування 

заходів із соціального залучення найбідніших верства населення.  

Рішення Європарламенту має також підтримати Рада ЄС.  

У  2012  році  124,5  млн.  людей  у  ЄС  (24,8%  від  усього  населення)  знаходилися  під 

загрозою бідності або соціальної  ізоляції. У порівнянні з 2011 роком, кількість таких 

людей зросла на піввідсотка. Детальніше  

 

Ґендерна рівність 

Розрив у зарплатні між чоловіками і жінками у ЄС перевищує 16% 

Середній розрив у зарплатні між чоловіками і жінками у Євросоюзі складає 16,4%. 

Про  це  йдеться  у  дослідженні  Європейської  Комісії,  що  його  було  опубліковано  у 

цьогорічний День рівної зарплатні (28 лютого).  

Дослідження показує, що жінкам, аби зрівнятися з чоловіками по зарплатні, потрібно 

пропрацювати  на  59  днів  більше.  Через  це  дата,  обрана  для  святкування 

Європейського дня рівної зарплатні, припала на 28 лютого – це символізує 59 днів, 

які  минули  після  святкування  Нового  року  та  після  яких жінка  перестає  працювати 

«задарма». 

За словами Вівіан Рединґ (Єврокомісара з юстиції, засадничих прав  і громадянства), 

рівна зарплатня за рівний обсяг роботи – це «засадничий принцип ЄС». «Прикро, але 

наразі він не є реальністю для жінок у Європі», – сказала Рединґ. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36629/html/Parliament-maintains-%E2%82%AC3.5-billion-in-aid-for-the-most-deprived-from-2014-to-2020


 

 

За  останні  роки  ґендерний  дисбаланс  у  зарплатнях  зменшувався  у  Данії,  Чеській 

Республіці,  Австрії,  Нідерландах  та  на  Кіпрі;  своєю  чергою,  в  Угорщині,  Португалії, 

Естонії, Болгарії, Ірландії та Іспанії він збільшувався. 

Нагадаємо,  що  День  рівної  зарплатні  відзначають  у  ЄС  вже  учетверте.  Вперше  і 

вдруге його святкували відповідно 5 березня 2011 року та 2 березня 2012 року. Торік 

День  рівної  зарплатні  відзначили  у  той  самий  день,  що  і  у  2014  році  –  28  лютого. 

Детальніше 

Більше інформації: Докладніше про ґендерний дисбаланс у зарплатнях у ЄС      

 

Інтеграція ромів 

У Європі опікуються проблемами ромської меншини 

Минулого  тижня  Генеральний  Секретар  Ради  Європи  Турбйорн  Ягланд  і 

Європейський Комісар  із  працевлаштування,  соціальних  справ  і  політики  залучення 

Ласло Андор оголосили про створення нової програми – ROMACT. 

Її  мета  –  зміцнити  та  поліпшити  заходи  органів  місцевого  самоврядування  країн‐

членів  ЄС  у  стиранні  невідповідностей  між  ромами  та  іншим  населенням,  яке 

проживає на території їхніх муніципалітетів.  

ROMACT  є  спільною  ініціативою  Ради  Європи  та  Європейської  Комісії.  Програма 

впроваджується Радою Європи за підтримки Європейського альянсу міст і регіонів з 

інтеграції ромів.  

Європейська Комісія та Рада Європи вже ухвалили фінансове рішення про виділення 

1  млн.  євро  на  розвиток  ініціативи.  У  подальшому,  задля  поліпшення  локальних 

проектів  з  інтеграції  ромського  населення,  ROMACT  отримає  додатково  ще  1  млн. 

євро.  

Програма  впроваджуватиметься  у  п’яти  країнах‐членах:  Болгарії,  Угорщині,  Італії, 

Словаччині та Румунії. У ній братимуть участь близько 40 муніципалітетів.  

Роми нерідко  стають об’єктами  упередженого  ставлення,  нетерпимості,  насильства 

та соціальної ізоляції.  

За різними даними, у Європі проживає від 10 до 12 млн. представників цієї меншини. 

Детальніше     

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейської Комісії з розвитку і співпраці: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://www.roma-alliance.org/en/page/95-romact.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-193_en.htm?locale=en


 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 

Веб‐сайт є офіційним ресурсом Генерального директорату Європейської Комісії, що 

відповідає  за  політику  розвитку  та  надання  допомоги  по  всьому  світу  через  різні 

програми  і  проекти.  На  ньому  ви  дізнаєтеся  про  чисельні  ініціативи  ЄС  у  сферах 

захисту прав людини, належного управління, людського розвитку, харчової безпеки, 

гуманітарної допомоги тощо   

 

Відео тижня 

Відео  з  аудіовізуальної  служби  Європейської  Комісії:  прес‐конференція  Високого 

представника ЄС  із  закордонних справ  і безпекової політики Кетрін Ештон  (Київ, 25 

лютого): 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I086774  

 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції серед українських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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