
 

 

16 грудня 2013 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:  

 

 ....Ештон: українці заслуговують на більше 

 ....Маріо Драґі: економіка ЄС знову зростає 

 ....Безробіття в ЄС залишається високим 

 ....Програма імені Склодовської‐Кюрі: 800 мільйонів євро наступного року 

 ....Erasmus+: бюджет на наступний рік складе 1,8 мільярдів євро 

 ....Омбудсман: «нам потрібна людяна Європа» 

 ....Євродепутати: права людини мають бути пріоритетом у зовнішній політиці 

ЄС 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

16  грудня –  засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Одна з тем засідання – 

ситуація в Україні 

17 грудня – засідання Ради міністрів з загальних питань ЄС 

17 грудня – 8‐й Європейський форум з прав дитини, Брюссель 

19  грудня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

19‐20  грудня –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів Європейського  Союзу 

(саміт ЄС), Брюссель  

13‐16 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту 

 

Новини тижня (9-16 грудня) 

 

ЄС-Україна  

Ештон: українці заслуговують на більше 

Кетрін  Ештон,  Високий  представник  ЄС  з  питань  закордонних  справ  та  безпекової 

політики, 10‐11 грудня відвідала Київ. 

У  своїх  підсумкових  заувагах  наприкінці  візиту  вона  наголосила  на  «важливості 

діалогу»  та на «важливості дослухатися до того, що  говорять люди». «Я думаю, що 

люди в цій прекрасній країні заслуговують на більше», ‐ підкреслила вона.  

«Я  бачу  перед  собою  дві  чіткі  цілі.  Перша,  короткотермінова,  полягає  в  тому,  щоб 

знайти  шлях  виходу  з  кризи  та  допомогти  підтримати  діалог,  необхідний  для 

знаходження  цього  виходу.  А  потім  –  подумати  про  довготермінове  майбутнє  цієї 

країни», ‐ зазначила керівниця європейської дипломатії.  

Ештон також закликала звільнити всіх затриманих після конфронтацій в останні дні.  

«Я  також  дала  чітко  зрозуміти,  що  ми  очікуємо  дискусію  та  діалог  з  людьми,  які 

використовують  своє  право  на  збори  для  проведення  мирних  демонстрацій»,  ‐ 

наголосила Високий представник ЄС. Докладніше 

http://ec.europa.eu/justice/events/child-forum-2013/index_en.htm
http://euukrainecoop.net/2013/12/12/ashton/


 

 

 

 

Економіка  

Маріо Драґі: економіка ЄС знову зростає 

До  економіки  Європейського  Союзу  повернулося  зростання,  хоча  його  рівень 

залишається  скромним.  Про  це  заявив  Маріо  Драґі,  президент  Європейського 

центрального банку, в інтерв’ю французькому виданню Le Journal de Dimanche. 

«Зростання  повернулося,  але,  безперечно,  воно  не  є  дуже  міцним.  Воно  скромне, 

тендітне та нерівне», ‐ вважає посадовець. «Німеччина почувається добре; ситуація у 

Франції, Італії та Іспанії поліпшується; у Нідерландах справи не такі добрі, а Греція та 

Португалія продовжують залишатися під тиском», ‐ говорить Драґі.  

За  словами шефа центробанку  єврозони,  середній рівень безробіття  у  країнах  євро 

складає 12%. Зростання ВВП очікується на рівні 1,1% у 2014‐му та 1,5% у 2015‐му році.  

Головні стимули відновлення зростання Драґі бачить у позитивній динаміці експорту 

та у поліпшенні внутрішнього споживання в ЄС. Докладніше  

 

Безробіття в ЄС залишається високим  

Рівень безробіття у Європейському Союзі продовжує бути високим. Про це свідчать 

дані Євростату, оприлюднені 13 грудня.  

За  інформацією статистичної служби ЄС, протягом року (від третього кварталу 2012‐

го до третього кварталу 2013‐го року) рівень зайнятості впав на 0,8% в зоні євро та на 

0,3% ‐ в усьому ЄС.  

У жовтні рівень безробіття в зоні євро складав 12,1%; у цілому ЄС (ЄС‐28) – 10,9%.  

Найменше  проблем  на  ринку  праці  мають  Австрія  (безробіття  ‐  4,8%),  Німеччина 

(5,2%)  та  Люксембург  (5,9%);  найбільше  –  Греція  (27,3%)  та  Іспанія  (26,7%). 

Докладніше 

 

Освіта 

Програма імені Склодовської-Кюрі: 800 мільйонів євро наступного 
року  

ЄС виділив 800 мільйонів євро до бюджету програми  імені Марі Склодовської‐Кюрі 

наступного року. Про це Єврокомісія оголосила 11 грудня.  

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp131215.en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-192_en.htm?locale=en


 

 

Програма є частиною великої дослідницької програми ЄС «Горизонт 2020»  (Horizon 

2020).  Вона  спрямована  на  підтримку  підвищення  кваліфікації  та  кар’єрного 

зростання науковців. Її бюджет на наступні сім років складатиме 6 мільярдів євро.  

Ключовим пріоритетом програми є створення так званих «Інноваційних навчальних 

мереж». Програма пропонує три типи таких мереж: «Європейські навчальні мережі», 

«Європейські  промислові  докторські  програми»  та  «Європейські  спільні  докторські 

програми»  (цей  компонент  замінить  спільні докторські  програми в  рамках Erasmus 

Mundus).  Усі  вони  передбачають  спільні  навчальні  програми  за  участі  інституцій  з 

різних європейських країн.  

На  відміну  від  деяких  інших  країн  з‐поза  меж  ЄС  (наприклад,  Молдови  чи  Сербії) 

Україна наразі не  є  країною,  яка має  статус «асоційованої»  з програмою «Горизонт 

2020».  Організації  з  «асоційованих»  країн  мають  більше  можливостей  отримати 

фінансування.  Утім,  українські  організації  також  можуть  брати  участь  у  конкурсах 

програми,  передусім  у  партнерстві  з  організаціями  держав  ЄС  та  асоційованих 

держав. Докладніше 

 

Erasmus+: бюджет на наступний рік складе 1,8 мільярдів євро  

12  грудня  Єврокомісія  оголосила  про  перший  конкурс  у  рамках  Erasmus+:  нової 

освітньої програми ЄС. Бюджет конкурсу наступного року – 1,8 мільярдів євро.  

Загальний  бюджет  програми  на  наступні  сім  років  –  понад  14  мільярдів  євро.  Це 

вдвічі  більше,  ніж  бюджет  її  попередниці.  За  оцінками  експертів  Європарламенту, 

програма відкриє двері закордонного навчання понад чотирьом мільйонам молодих 

європейців.  

У  програми  три  основні  напрями.  По‐перше,  вона  прагне  стимулювати  освітню 

мобільність  студентів,  молодих  людей,  волонтерів,  викладачів  та  інших  освітян 

(дедлайн  для  цієї  частини  конкурсу  –  17  березня  2014  року).  По‐друге,  вона 

сприятиме розвитку партнерських стосунків між освітніми інституціями та реальною 

економікою  (дедлайн –  у  квітні 2014  року).  Нарешті,  вона  підтримуватиме  дискусії 

щодо реформи європейської освіти.  

Україна  входить  до  числа  країн‐партнерів  Програми  Erasmus+.  Це  означає,  що 

українські  організації  можуть  бути  партнерами  у  деяких  компонентах  програми. 

Деталі участі залежать від конкретної компоненти.  

Більше  інформації  про  умови  участі  можна  отримати  в  спеціальному  Посібнику 

програми Erasmus+. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1123_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131211STO30517/html/Erasmus-ambitious-new-education-programme-signed-into-law
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 

 

На  оголошені  зараз  конкурси  можуть  подаватися  тільки  організації  чи  групи 

організацій. Індивіди зможуть подавати заявки пізніше ‐ на конкретні освітні проекти 

чи навчальні програми, підтримані в рамках Erasmus+. Докладніше 

 

Права людини 

Омбудсман: «нам потрібна людяна Європа»  

Європейський Союз має йти далі за економічні принципи та потребує більшої уваги 

до  своїх  засадничих цінностей.  Про це  заявила  Емілі О’Рейлі,  уповноважена  з  прав 

людини у ЄС.  

«Ми маємо пам’ятати про ті цінності та принципи, на які спирається ЄС. Не тільки про 

економічні  принципи,  а  й  про  –  і  це  важливіше  –  шанування  засадничих  прав, 

поняття свободи, солідарності, захисту меншин та повагу до культурного та мовного 

розмаїття», ‐ вважає вона.  

«Ми потребуємо людяної Європи», ‐ додає Омбудсман.  

Вона  закликала  європейців  серйозно  поставитися  до  наступних  виборів  до 

Європейського  Парламенту  та  «вийти  за  межі  своїх  особистісних  та  національних 

інтересів».  О’Рейлі  також  закликала  інституції  ЄС  бути  прозорішими  та 

відповідальнішими перед своїми громадянами.  

Нагадаємо,  що  Уповноважений  з  прав  людини  у  Європейському  Союзі 

(Європейський Омбудсман)  розслідує  скарги  громадян на неналежне  врядування  з 

боку  інституцій  та  органів  ЄС.  Будь‐який  громадянин  ЄС,  компанія  чи  організація 

можуть надіслати подібну скаргу до Омбудсмана. Докладніше  

 

Євродепутати: права людини мають бути пріоритетом у зовнішній 
політиці ЄС  

Депутати  Європейського  Парламенту  закликають  ЄС  ставити  особливий  наголос  на 

правах  людини.  У  резолюції,  ухваленій  11  грудня,  вони  закликають  забезпечити 

центральну роль прав людини та демократії в усіх аспектах зовнішньої політики ЄС.  

«Навіть  у  часи  економічної  кризи  права  людини  та  верховенство  права  не можуть 

залишатися  на  задньому  плані  зовнішньої  політики  ЄС»,  ‐  вважає  Едуард  Кукан, 

депутат  Європейського  Парламенту  від  Словаччини.  «Ми  маємо  підтримати 

помітнішу, послідовнішу та ефективнішу політику ЄС щодо прав людини», ‐ додає він.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1241_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_EO-13-19_en.htm?locale=en


 

 

Депутати закликали ЄС застосувати санкції до всіх режимів, що застосовують репресії 

до  своїх  громадян.  Вони  також  закликають  продовжувати  підтримувати 

правозахисників та захищати тих,  хто розкриває незручну для влади  інформацію чи 

журналістів, які роблять розслідування. 

У  резолюції  депутати  також  звертають  увагу  на  погіршення  прав  людини  та 

засадничих свобод в більшості країн‐сусідів ЄС. Докладніше   

  

Веб-сайт тижня 

Facebook‐сторінка програми Erasmus+ 

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 

Нова  освітня  програма  ЄС  ще  більше  сприятиме  мобільності  студентів  та  молодих 

науковців  у  Європі.  Єврокомісія  уже оголосила перші  конкурси  у рамках програми. 

Про технічні деталі можна прочитати в спеціальному Посібнику програми Erasmus+ 

Див.  також  веб‐сайт  програми:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/index_en.htm 

 

Відео тижня 

Відео‐матеріали останніх заяв посадовців ЄС щодо ситуації в Україні 

Спільний брифінг Європейського Комісара Штефана Фюле та Першого Віце‐прем’єр‐

міністра України Сергія Арбузова, 12 грудня 2013 року: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084824 

Брифінг Високого представника ЄС Кетрін Ештон у Києві: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084800 

Заява  Президента  Єврокомісії  Жозе  Мануела  Баррозу  про  ситуацію  в  Україні,  9 

грудня: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084652 

 

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. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131206IPR30028/html/Human-rights-must-be-upheld-in-EU-ties-with-partners-say-MEPs
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084824
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084800
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084652


 

 

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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