
 

 

17 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:  

 

 ....Єврокомісія зміцнює захист верховенства права у ЄС 

 ....Фонд  допомоги  найбіднішим:  Єврокомісія  вітає  ухвалу  Радою  ЄС 

розпорядження щодо нової інституції 

 ....Кількість жінок з вищою освітою у ЄС перевищує кількість чоловіків 

 ....Copernicus:  у  Європарламенті  підтримали  створення  нової  системи 

спостереження за Землею 

 .... ICapital: Барселона стала «Європейською столицею інновацій» 

 ....Парламентарі пропонують розробити спільний зарядний пристрій для усіх 

мобільних телефонів 

 

 

 



 

 

Новини тижня (10 – 17 березня) 

 

Внутрішні процеси 

Єврокомісія зміцнює захист верховенства права у ЄС 

Минулого тижня Європейська Комісія погодила нові норми для оперативної реакції 

на системні загрози для верховенства права, які виникають у країнах‐членах ЄС.  

Нові  правила,  зокрема,  містять  інструмент  раннього  попередження.  Він  дозволяє 

Єврокомісії  вступати  у  діалог  з  країною‐членом  для  запобігання  ескалації  загрози 

верховенству права. 

Вівіан Рединґ (Єврокомісар з юстиції, засадничих прав і громадянства) нагадала, що в 

останні роки доволі часто виникала потенційна загроза верховенству права у країнах‐

членах Євросоюзу. Через це, за її словами, інституції ЄС зверталися до Єврокомісії «як 

неупередженого арбітра» з проханням вдатися до відповідних заходів.  

«Сьогодні  ми  запроваджуємо  механізми,  необхідні  для  таких  заходів  та  захисту 

наших  громадян  від  загроз  верховенству  права  у  нашому  Союзі»,  –  підкреслила 

Рединґ.  

Новий  інструмент  застосовуватиметься  до  усіх  країн‐членів.  Його  можна  буде 

активувати у випадку виникнення системної загрози верховенству права.  

Цей  інструмент,  однак,  не  діятиме  у  системі  персональних  порушень  засадничих 

прав або судових помилок.  

Європейська Комісія  як «наглядач  за цінностями ЄС»  відіграє  головну роль у нових 

правилах.  Водночас,  реагуючи  на  порушення,  вона може  скористатися  практичною 

допомогою інших інституцій ЄС та міжнародних організацій.  

Більше інформації можна знайти за цим посиланням  за цим посиланням.  

 

Соціальна політика 

Фонд допомоги найбіднішим: Єврокомісія вітає ухвалу Радою ЄС 
розпорядження щодо нової інституції  

Європейська  Комісія  привітала  ухвалення  Радою  ЄС  розпорядження  щодо  нового 

Фонду допомоги найбіднішим.  

За  словами  Європейського  Комісара  із  працевлаштування,  соціальних  справ  та 

політики  залучення  Ласло  Андора,  Фонд  зможе  надати  «невідкладну  допомогу» 

майже чотирьом мільйонам людей.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2014/03/20140311_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_en.htm


 

 

Нова  інституція  діятиме  у  всіх  країнах‐членах  Європейського  Союзу.  Вона  замінить 

чинну програму ЄС із продовольчої допомоги, яка діяла з 1987 року. 

Діяльність  Фонду  зосереджуватиметься  насамперед  на  двох  напрямах: 

нематеріальній  допомозі  (роздачі  їжі,  одягу  та  інших  незамінних  речей  для 

персонального  вжитку  –  зокрема,  взуття,  мила,  шампуню  тощо)  та  соціальній 

реінтеграції (зокрема, на допомозі найбільш нужденним у подоланні бідності).  

Бюджет органу на 2014‐2020 роки становитиме понад 3,8 млрд. євро. Частка витрат 

країн‐членів на впровадження цієї програми складатиме 15%; решта – надходитиме з 

Фонду.  

У 2012 році близько 125 млн. людей – майже чверть населення ЄС – знаходилися під 

загрозою бідності або соціальної ізоляції.  

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

 

Ґендерна рівність 

Кількість жінок з вищою освітою у ЄС перевищує кількість 
чоловіків 

У Європейському Союзі  кількість жінок,  які мають  вищу освіту,  перевищує  кількість 

чоловіків з вищою освітою.  

За даними Євростату, у 2012 році 39,9% жінок у віці від 30 до 34 років мали закінчену 

вищу освіту. Водночас чоловіків із таким здобутком нараховувалося 31,5%. 

Найбільший розрив  за цим показником було  зафіксовано  в  Естонії –  на  відміну  від 

чоловіків  (28,1%  з  вищою  освітою),  половина  жінок  (50,4%)  у  цій  країні  можуть 

похвалитися закінченою вищою освітою. 

Далі йдуть Латвія  (48,1% жінок  і 26,2%  чоловіків),  Словенія  (49,6%  і 29,5%)  та Данія 

(52,6% і 33,7%). 

Водночас найменший  ґендерний розрив  у  вищі  освіті  демонструють Австрія  (26,6% 

жінок  з  вищою  освітою  і  26,2%  чоловіків  з  вищою  освітою),  Люксембург  (48,9%  і 

50,4%), Німеччина (32,9% і 31%) та Румунія (23,2% і 20,5%). Детальніше  

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-230_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141419.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-36_en.htm?locale=en


 

 

Космічна діяльність 

Copernicus: у Європарламенті підтримали створення нової 
системи спостереження за Землею  

12  березня  Європейський  Парламент  дав  дозвіл  на  створення  Copernicus  –  нової 

системи спостереження за поверхнею Землі.  

Вітторіо  Проді  (представник  групи  Прогресивного  альянсу  соціалістів  і  демократів) 

впевнений:  громадяни  ЄС  отримають  користь  від  нової  системи  –  особливо,  це 

стосується  сфер  охорони  довкілля  та  змін  клімату.  «Окрім  того,  Copernicus 

допомагатиме владі країн‐членів ЄС у сфері боротьби зі стихійними лихами, зокрема 

у  попередженні  та  ліквідації  наслідків  вивержень  вулкану,  землетрусів,  пожеж  і 

повеней», – підкреслив Проді. 

Він  також  додав,  що  Copernicus  буде  здатен  відслідковувати  та  протистояти 

техногенним катастрофам, наприклад, розливам нафти.  

Нова  система  забезпечуватиме  доступ  до  повної,  відкритої  та  безкоштовної 

інформації,  що  стосується  землі,  морського  середовища,  атмосфери,  змін  клімату, 

надзвичайних  ситуацій  і  безпеки.  Усі  ці дані  збиратимуться  з  чисельних  супутників, 

що ведуть спостереження за Землею, а також безлічі датників, розміщених на землі, 

у морі та в повітрі.  

Окрім  того,  Copernicus  надаватиме  дані  про  клімат  (зокрема,  щодо  підняття 

температури,  підвищення  рівня  моря,  нагрівання  океану  тощо),  сонячну  радіацію, 

хімічно активні гази, озон, аерозолі тощо.   

Copernicus  замінить  Глобальну  систему  спостереження  за  довкіллям  і  безпекою. 

Бюджет  нової  системи  на  2014‐2020  роки  становитиме  майже  4,3  млн.  євро. 

Детальніше  

 

Дослідження та Інновації 

ICapital: Барселона стала «Європейською столицею інновацій» 

11  березня  Європейська  Комісія  нагородила  Барселону  титулом  «Європейської 

столиці інновацій» (iCapital). 

Іспанське  місто  здобуло  цей  титул  насамперед  через  «використання  нових 

технологій з метою наближення міста до своїх громадян». Барселона виборола його 

у тісній конкуренції із французьким і нідерландським містами Ґренобль та Ґронінґен 

відповідно.  

За перемогу у конкурсі Барселона отримає 500 тис. євро. Гроші підуть насамперед на 

удосконалення  зусиль  міста‐переможця  у  побудові  справжньої  «інноваційної 

http://www.copernicus.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38403/html/MEPs-approve-Copernicus-the-EU%E2%80%99s-new-Earth-Observation-System


 

 

системи»  за  участі  громадян,  державних  адміністрацій,  викладацького  корпусу, 

представників бізнесу тощо.  

У  січні  Мойра  Ґейґн  Квін  (Європейський  Комісар  із  дослідницької  діяльності, 

інновацій  та  науки)  зазначала,  що  на  участь  у  конкурсі  за  звання  «Європейської 

столиці інновацій» подало заявку 58 міст з усієї Європи. За її словами, така активність 

є  «свідченням  зацікавленості  місцевих  влад  у  розвитку  інновацій,  модернізації  та 

поліпшенні послуг для громадян».   

Звання  «Європейської  столиці  інновацій»  було  присуджено  вперше.  Конкурс  було 

започатковано з метою заохочення міст до розвитку  інновацій  та  створення мереж 

міст для обміну найкращими ідеями у сфері науки і сучасних технологій. Детальніше  

Більше інформації: Сторінка конкурсу «Європейська столиця інновацій» 

 

Парламентарі пропонують розробити спільний зарядний пристрій 
для усіх мобільних телефонів  

Потрібно  розробити  спільний  зарядний  пристрій  для  усіх  мобільних  телефонів,  які 

продаються  у  Європейському  Союзі.  Це  допоможе  зменшити  відходи,  витрати  та 

труднощі, з якими зіштовхуються користувачі. 

Такої  думки  дотримуються  європейські  депутати.  У  четвер  вони  проголосували  за 

внесення відповідних змін до законодавства ЄС про радіоапаратуру. 

Барбара Вайлер (представниця групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) 

впевнена: зміни, ухвалені Європарламентом, принесуть користь як споживачам, так і 

довкіллю.  «Вони  покладуть  край  безладу  серед  зарядних  пристроїв  та 

запобігатимуть  виникненню  51  тисячі  тон  електронних  відходів,  які  щороку 

з’являються в ЄС», – підкреслила Вайлер.  

У такий спосіб європейські депутати закликали розробити нові підходи до розробки 

спільного  зарядного  пристрою  до  різних  видів  радіообладнання  –  зокрема,  для 

мобільних  телефонів. Парламентарі вважають, що це полегшить  їх використання  та 

зменшить непотрібні відходи і витрати.  

Зміни,  ухвалені  європейськими депутатами, мають  бути  також формально  схвалені 

Радою  ЄС.  У  випадку  схвалення,  країни‐члени  матимуть  два  роки  для  того,  аби 

інтегрувати  нові  норми  у  своє  законодавство;  виробники,  своєю  чергою,  матимуть 

додатково ще один рік для того, щоб підлаштуватися під нові вимоги. Детальніше     

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38122/html/MEPs-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones


 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

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 

25‐27 березня – Європейський навчальний семінар щодо ядерних гарантій, Брюссель 

26 березня – саміт ЄС‐США, Брюссель 

27 березня – саміт «Транспорт: рушій європейської економіки», Брюссель 

31  березня  –  церемонія  нагородження  RegioStars  2014,  Брюссель.  Мета  –  заходу 

відзначити  кращі  приклади  регіонального  розвитку  та  підкреслити  оригінальні  та 

інноваційні проекти, що можуть привабити і надихати інші регіони  

2‐3 квітня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

2‐3 квітня – саміт між ЄС‐Африка, Брюссель 

10‐11 квітня – Європейський день конкуренції, Афіни. Захід слугуватиме платформою 

для  обміну  думками  щодо  конкуренційного  законодавства  ЄС  та  розвитку 

конкуренційної культури 

 

Веб-сайт тижня 

Агенція Європейського Союзу із засадничих прав: 

http://fra.europa.eu/en  

Агенція  Європейського  Союзу  із  засадничих  прав  є  однією  з  децентралізованих 

інституцій  ЄС.  ЇЇ  мета  –  гарантувати  захист  засадничих  прав  людей,  які  живуть  у 

Європейському Союзі  

 

Відео тижня 

Відео з візуальної служби Європейського Парламенту (EuroparlTV): ситуація в Криму 

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-
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/events/20140324_nuclear_safeguards_training_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2014-03-27-business-summit_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm
http://gr2014.eu/events/other-events/european-competition-day-event
http://fra.europa.eu/en


 

 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=30c943ca‐f9fc‐4a1a‐9a30‐a2ed00a7fc30  

Чарлз  Теннок,  представник  групи  Європейських  консерваторів  і  реформістів,  та  Ґі 

Верхофштадт,  член  Альянсу  лібералів  і  демократів  заради  Європи,  аналізують 

ситуацію в Криму та роблять пронози на майбутній розвиток подій  

 

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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Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз‐Україна» за підтримки Представництва 
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http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=30c943ca-f9fc-4a1a-9a30-a2ed00a7fc30
http://www.internews.ua/
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