
 

4 лютого 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:  

 

 ....ЄС підтримує охорону здоров’я та сільське господарство Афганістану 

 ....«Мігранти  в  Європі»:  Єврокомісія  започаткувала  тематичний  конкурс 

серед студентів ЄС 

 ....Вийшов новий номер журналу «Проекти в дії» 

 ....Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні 

 ....У ЄС планують поліпшити послуги залізничного транспорту 

 ....Ештон стурбована законом проти пропаганди гомосексуалізму в Росії 

 ....У Дубліні представили нову систему складання рейтингів ВНЗ 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

4‐6 лютого – візит місії Олександра Квасьневського та Пета Кокса в Україну 

7‐8  лютого  –  візит  Єврокомісара  з  розширення  та  Європейської  політики  сусідства 

Штефана Фюле в Україну 

8 лютого – зустріч директорів Інформаційних центрів ЄС 

Місце  зустрічі:  Представництво  Європейського  Союзу  в  Україні  (м.  Київ,  вул. 

Володимирська, 101)  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

31  січня‐4  лютого  –  Брюссельський  святковий  ярмарок.  Ярмарок  є  найбільшим 

туристичним  заходом  Бельгії.  Єврокомісія  прийматиме  у  ньому  участь  з  метою 

роз’яснення громадськості їхніх пасажирських прав  

5  лютого  (дата  уточнюється)  –  Єврокомісія  запропонує  зміни  у  законодавство  з 

боротьби проти відмивання грошей та банківських переказів, Брюссель   

5 лютого – День безпечного Інтернету  

4‐7 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

7 лютого – засідання Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні (Німеччина) 

7‐8  лютого  –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів  ЄС  (саміт  Євросоюзу), 

Брюссель 

11 лютого – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

18‐19 лютого – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель 

21  лютого  –  засідання  Ради  керівників  Європейського  центрального  банку, 

Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина) 

25 лютого (орієнтовна дата) – саміт Україна‐ЄС, Брюссель  

27‐28 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/media/events/2013-01-31-salon-des-vacances_en.htm
http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=E0E33BCEE92485838A2BC50EE2474012
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st15/st15662.en12.pdf


 

 

Новини тижня (28 січня – 4 лютого) 

 

Зовнішня політика 

ЄС підтримує охорону здоров’я та сільське господарство 
Афганістану 

Єврокомісія  та  Афганістан  підписали  дві  фінансові  угоди  на  суму 185  млн.  євро.  Ці 

кошти покликані підтримати нові програми у  сфері охорони здоров’я  та  сільському 

господарстві Афганістану.  

За словами Андріса Піблґса (Європейського Комісара з політики розвитку), протягом 

останніх років афганський народ страждав від війни, нестабільності та бідності. Через 

це допомога, що її виділяє ЄС, покликана «дати цим людям шанс на краще завтра», 

підкреслив Пібалґс.    

У  рамках  програми  з  охорони  здоров’я  планується  забезпечити  14  млн.  людей 

(майже половину населення країни) з 21 провінції базовою медичної допомогою та 

необхідним  стаціонарним обслуговуванням.  Також буде підтримано  впровадження 

національної стратегії «Здоров’я для всіх афганців».  

Одним  із  завдань  програми  із  розвитку  сільського  господарства  стане  допомога  у 

впровадженні  плану  з  управління  водними  ресурсами.  Окрім  того,  програма 

націлена  на  стимулювання  розвитку  приватного  сектору  та  розв’язання  проблем, 

пов’язаних із сезонним і хронічним безробіттям.  

Європейський Союз є одним із найбільших донорів, що надає гуманітарну допомогу 

та допомогу з метою розвитку Афганістану. Детальніше  

 

Політика ЄС у сфері міграції  

«Мігранти в Європі»: Єврокомісія започаткувала тематичний 
конкурс серед студентів ЄС 

Європейська  Комісія  започаткувала  конкурс  на  тему  внеску  мігрантів  у  життя 

суспільств у Європі. Назва конкурсу – «Мігранти в Європі».   

У  конкурсі можуть  взяти  участь  студенти  вищих навчальних  закладів  та шкіл  країн‐

членів ЄС, які навчаються за спеціальностями живопис, графіка та зв’язки. До участі у 

ньому також допускаються студенти з Хорватії.  

Останній термін подачі робіт – 21 червня. Роботи прийматимуться у трьох категоріях: 

плакат, фотографія та відео. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-58_en.htm?locale=en


 

 

30  європейських  фіналістів  запросять  для  участі  у  церемонії  вручення  нагород,  що 

відбудеться  у  Брюсселі  за  ймовірної  участі  Сесілії  Мальмстрьом  (Єврокомісара  з 

внутрішніх  справ).  Школи  та  ВНЗ,  в  яких  навчаються  учні  та  студенти,  які  здобули 

перші  місця  у  кожній  з  конкурсних  категорій  (а  також  у  результаті  громадського 

голосування) отримають нагороду у розмірі 10 тис. євро.  

У 2011 році у ЄС проживало 20,2 млн. громадян з країн, що не входять до Євросоюзу. 

Ця  цифра  складає  4%  від  загальної  кількості  населення  ЄС  (502,5  млн.  людей). 

Детальніше  

Більше інформації: 

Сторінка конкурсу «Мігранти в Європі» 

 

Європейська політика сусідства 

Вийшов новий номер журналу «Проекти в дії» 

30  січня  вийшов  журнал  «Проекти  в  дії»  (Projects  in  Action),  який  видається 

Інформаційним центром Європейського сусідства (EU Neighborhood Info Center). 

Журнал присвячено впливу співпраці, що ведеться у рамках Європейського сусідства, 

на широкі маси;  у  ньому  йдеться  про  реальні  історії  реальних  людей,  які живуть  у 

реальних  спільнотах  по  всьому  регіону  Європейської  політики  сусідства  –  від 

Магрибу до Кавказу.  

У  журналі  зібрано  нариси  і  фотографії,  підготовлені  Інформаційним  центром 

протягом  минулого  року.  Також  видання  містить  інтерв’ю  Штефана  Фюле, 

Європейського Комісара з розширення та Європейської політики сусідства.  

Журнал  видається  у  двох  версіях:  одна  присвячена  східним,  друга  –  південним 

країнам‐сусідам Євросоюзу. Детальніше 

Більше інформації:  

Завантажити PDF‐версію журналу 

Ознайомитися з попереднім випуском журналу «Проекти в дії» 

 

Зайнятість у ЄС 

Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні 

У  грудні,  у  порівнянні  з  листопадом,  рівень  безробіття  у  зоні  євро  (ЄС17)  та  у  ЄС  у 

цілому (ЄС27) не змінився і склав відповідно 11,7% та 10,7%. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-83_en.htm?locale=en
http://www.migrantsineurope.eu/
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=590&id_type=9&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/files/publications/magazine%20east%20ENG.pdf
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=469&id_type=9&lang_id=450


 

 

У порівнянні з груднем 2011 року, рівень безробіття у зоні євро виріс на 1%, а у ЄС – 

на 0,7%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів,  найнижчий рівень безробіття було  зафіксовано в Австрії  (4,3%), 

Німеччині та Люксембурзі (обидві по 5,3%), а також Нідерландах (5,8%); найвищий – 

у Греції (26,8% у жовтні) та Іспанії (26,1%). 

Загалом, у грудні у ЄС залишалися без роботи 25,926 млн. людей (з них 18,715 млн. 

проживає у зоні євро).  

Для порівняння,  у  грудні безробіття у США складало  (7,8%);  у Японії – 4,1%  (дані за 

листопад). Детальніше   

 

Послуги залізничного транспорту 

У ЄС планують поліпшити послуги залізничного транспорту 

Європейська Комісія предстала всеохопний комплекс заходів із удосконалення рівня 

послуг залізничного транспорту в Європі.  

Плани  Єврокомісії  передбачають  заохочення  якомога  більшої  кількості  інновацій  у 

сферу  залізничних  перевезень  ЄС  за  допомогою  відкриття  ринків  пасажирських 

перевезень  країн‐членів  для  конкуренції.  Цей  процес  має  супроводжуватися 

проведенням технічних і структурних реформ.  

У  такий  спосіб  у  Брюсселі  сподіваються  не  лише  підвищити  якість  обслуговування 

пасажирів залізничного транспорту, але й забезпечити їх більшим вибором. 

Сім Каллас  (Єврокомісар з  транспорту) переконаний: пропозиція Єврокомісії  здатна 

повернути залізницю ЄС на шлях зростання, що «піде на користь громадянам, бізнесу 

та довкіллю».  

Наразі  ринок  залізничного  транспорту  багатьох  країн‐членів  ЄС  переживає  період 

занепаду  та  стагнації.  Однак  залізниця  є  надважливою  для  функціонування 

європейської економіки. Обіг залізничної промисловості складає 73 млрд. євро; вона 

забезпечує  роботою  майже  вісімсот  тисяч  людей.  Окрім  того,  за  допомогою 

залізниці здійснюється 10% усіх вантажних перевезень в Європі; це генерує прибуток 

у розмірі 13 млрд. євро. Детальніше  

 

Захист прав сексуальних меншин 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-19_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-65_en.htm


 

 

Ештон стурбована законом проти пропаганди гомосексуалізму в 
Росії 

Кетрін Ештон  (Високий представник ЄС зі  закордонних справ  і безпекової політики) 

висловила занепокоєння у зв’язку з ухвалою у першому читанні Державною Думою 

Росії  законопроекту  щодо  заборони  пропаганди  гомосексуалізму  серед 

неповнолітніх.  

«Впровадження  цього  закону може  посилити  дискримінацію  проти  лесбіянок,  геїв, 

бісексуалів,  транссексуалів,  гермафродитів,  а  також  проти  тих,  хто  підтримує  їх  та 

їхній вибір», – йдеться у заяві речника Кетрін Ештон. 

У зв’язку із цим, Ештон закликала Росію дотримуватися національних та міжнародних 

зобов’язань  із  захисту  можливостей  використання  засадничих  прав  будь‐якими 

особами.  

Нагадаємо, що 26  січня Держдума  Росії  ухвалила  у  першому  читанні  законопроект 

щодо заборони пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх. Згідно із законом, 

будь‐яка  пропаганда  гомосексуалізму  серед  дітей  і  молоді  прирівнюється  до 

адміністративного  правопорушення  і  передбачає  стягнення  штрафу.  Законопроект 

викликав хвилю протесту у ЛГБТ‐спільноті. Детальніше  

 

Освіта і навчання 

У Дубліні представили нову систему складання рейтингів ВНЗ 

30  січня  у  Дубліні  була  представлена  нова  система  визначення  рейтингів  вищих 

навчальних закладів. Ця система була створена за фінансової підтримки Євросоюзу 

та у рамках головування Ірландії у Раді міністрів ЄС.  

В основу нового методу оцінювання ВНЗ покладено широке коло критеріїв, зокрема, 

які  стосуються  таких  питань:  репутації  у  сфері  досліджень,  якості  навчання  і 

викладання,  міжнародної  орієнтація,  практичної  користі  отриманих  знань 

(наприклад,  співпраці  університету  з  бізнесом  та  компаніями  на  стадії  запуску),  а 

також внеску в регіональне зростання. 

На  додаток  до  цих  критеріїв,  нова  система  визначатиме  рейтинг  університетів  у 

чотирьох  спеціальних  дисциплінах:  навчання  з  бізнесу,  машинобудуванні, 

електричної інженерії та фізики.  

Андрулла  Вассиліу  (Єврокомісар  з  освіти,  культури,  багатомовності  та  молоді),  

впевнена, що нова система визначення рейтингів університетів зробить свій внесок у 

модернізацію та підвищення якості вищої освіти. Окрім того, вона надасть студентам 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135082.pdf


 

 

і  абітурієнтам  важливі  знання,  яким  вони  зможуть  скористатися  під  час  вибору 

університету або коледжу.  

Очікується,  що  невдовзі  до  цієї  системи  долучаться  майже  п’ятсот  університетів  з 

усього світу. Перші рейтинги слід чекати на початку 2014 року. Детальніше   

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка із захисту даних на сайті Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/justice/data‐protection/  

На цьому сайті ви зможете знайти інформацію про законодавство ЄС у сфері захисту 

даних  та  ознайомитися  із  основними  змінами,  які  Єврокомісія  планує  внести  у  це 

законодавство. Нагадаємо, що 28 січня відзначили Європейський День захисту даних  

 

Відео тижня 

Відео з візуальної служби Європарламенту (EuroparlTV): 

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3d8049d1‐6c9a‐45f8‐a648‐

a1550109c772  

Відео розповідає про зустріч депутатів Європейського Парламенту зі своїми колегами 

з  парламентів  країн‐членів  ЄС,  що  відбулася  минулого  тижня. Метою  зустрічі  було 

обговорення  шляхів  вирішення  проблеми  високого  рівня  безробіття  серед 

європейської молоді. Станом на кінець 2012 року, 7,5 млн. людей у віці від 15 до 24 

років залишалися безробітними  

 

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. 

 

Упорядник: Костянтин Ромашко 
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http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3d8049d1-6c9a-45f8-a648-a1550109c772
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