
 

29 липня 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:  

 

 ....Міністри  закордонних  справ  країн‐членів  відзначили  внесок  ЄС  у  захист 

прав людини 

 ....Євросоюз  завершив  переговори  щодо  Угоди  про  асоціацію  з  Грузією  та 

Вірменією 

 ....ЄС  заохочує  надсилати  відгуки  для  нового  звіту  з  Європейської  політики 

сусідства 

 ....Державний борг зони євро зростає 

 ....ЄІБ надасть майже 1 млрд. кредиту на розвиток сфери досліджень Польщі 

 ....Дослідження: більшість громадян ЄС відчувають себе європейцями 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

12  вересня  –  візит  Голови  Представництва  Європейського  Союзу  в  Україні  Яна 

Томбінського до Миколаєва 

13  вересня  –  візит  Голови  Представництва  Європейського  Союзу  в  Україні  Яна 

Томбінського до Херсона 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

1 серпня ‐ зустріч Ради керівників Європейського Центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму  

22‐24 серпня – Європейський день пам’яті жертв тоталітарних режимів 

 

Новини тижня (22 – 29 липня) 

 

Права людини 

Міністри закордонних справ країн-членів відзначили внесок ЄС у 
захист прав людини  

Один рік минув  з  часу  ухвалення Європейським Союзом Стратегічних рамок  з прав 

людини  та  демократії,  Плану  дій  з  їхньої  практичної  реалізації  та  призначення 

Ставроса Ламбрінідіса першим Спеціальним представником ЄС з прав людини. 

З нагоди річниці міністри закордонних справ країн‐членів ЄС під час свого засідання, 

що  відбулося  у  Брюсселі  22  липня,  підтвердили  свою  рішучість  сприяти  розвитку 

прав людини і демократії по всьому світу.  

Міністри  привітали  прогрес,  що  його  було  досягнуто  у  впровадженні  Стратегічних 

рамок  і  Плану  дій,  особливо  у  сфері  захисту  свободи  віросповідання  та  прав 

сексуальних меншин.  

Також  учасники  зустрічі  відзначили  роботу  Ламбрінідіса  у  напрямі  «зміцнення 

ефективності,  узгодженості  та  впізнаваності  політики  ЄС  у  сфері  захисту  прав 

людини».  



 

 

Вони  підтвердили  свої  зобов’язання  щодо  подальшої  співпраці  з  Європейською 

Комісією,  Європейським  Парламентом  та  представниками  громадянського 

суспільства  з  метою  «активізації  зусиль  із  розвитку  демократії,  прав  людини  та 

верховенства права у всіх аспектах зовнішньої політики ЄС». 

Нагадаємо,  що  Стратегічні  рамки  встановлюють  принципи,  цілі  та  пріоритети, 

замислені для покращення ефективності та узгодженості політики всього Євросоюзу 

у  сфері  захисту  прав  людини  протягом  наступних  десяти  років.  Вони  закладають 

узгоджений  фундамент  для  по‐справжньому  колективних  зусиль,  які  залучатимуть 

країни‐члени ЄС та його інституції у  цю роботу.  

Свою чергою, План дій ЄС з прав людини та демократії об’єднує 97 дій, які Євросоюз 

планує здійснити у цій сфері. Одне із зобов’язань, що їх на себе бере Брюссель у його 

рамках, полягає в щорічних доповідях про права людини та демократію в світі, в яких 

Євросоюз  повинен  презентувати  успіхи  в  досягненні  своїх  цілей.  Це  має  надати 

можливість  усім  зацікавленим  сторонам,  зокрема  й  громадянському  суспільству, 

оцінити вплив дій ЄС та зробити свій внесок у визначення майбутніх пріоритетів.  

Більше інформації: 

Висновки зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС  

Стратегічні рамки ЄС з прав людини і демократії (українською мовою) 

Огляд політики ЄС у сфері захисту прав людини  

 

Зовнішні відносини 

Євросоюз завершив переговори щодо Угоди про асоціацію з 
Грузією та Вірменією  

Європейський  Союз  завершив  перемовини  щодо  Угоди  про  асоціацію,  включно  із 

положеннями про створення  глибокої  та всеохопної  зони вільної  торгівлі,  з  Грузією 

та Вірменією. 

Про  це  у  своїй  спільній  заяві  наголосили  Кетрін  Ештон,  Високий  представник  ЄС  із 

закордонних справ  і безпекової політики,  і Штефан Фюле, Європейський Комісар  із 

розширення та Європейської політики сусідства. 

«Ми  очікуємо  на  парафування  Угод  про  асоціацію  під  час  саміту  Східного  

партнерства,  що  відбудеться  у  Вільнюсі  29  листопада,  а  також  на  майбутнє 

підписання  цих  Угод  після  того,  як  будуть  завершені  усі  технічні  процедури»,  – 

підкреслили посадовці ЄС.   

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138283.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/strategic_hr_framework_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm


 

 

За їхніми словами, завершення перемовин щодо Угод про асоціацію відкриє шлях до 

«всеохопної  модернізації  та  реформ»  у  цих  країнах,  що  ґрунтуватимуться  на 

«спільних цінностях, політичній асоціації та економічній інтеграції».  

«Ця  Угода  матиме  прямий  вплив  на  щоденне  життя  людей  і  наблизить  Грузію  та 

Вірменію,  а  також  їхніх  громадян  до  Європейського  Союзу»,  –  зазначили  Ештон  і 

Фюле.    

Нагадаємо,  що  перемовини  щодо  Угоди  про  асоціацію  між  ЄС  і  його  східними 

сусідами – Вірменією та Грузією, розпочалися 2010 року.  

Більше інформації: 

Спільна заява Ештон і Фюле щодо завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію 

з Вірменією  

Спільна заява Ештон і Фюле щодо завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію 

з Грузією  

 

ЄС заохочує надсилати відгуки для нового звіту з Європейської 
політики сусідства  

Європейська  Комісія  та  Європейська  служба  зовнішньої  дії  запрошують  усі 

зацікавлені  сторони  надавати  свої  відгуки  для  щорічної  доповіді  про  реалізацію 

Європейської політики сусідства. 

Обидві  інституції  ЄС  розпочали  роботу  над  підготовкою  нового  щорічного  звіту  у 

рамках Європейської політики сусідства за 2013 рік.  

Звіт стосуватиметься країни Європейської політики сусідства, які погодили з ЄС План 

дій або Порядок денний асоціації. Такими країнами наразі є: Вірменія, Азербайджан, 

Єгипет,  Грузія,  Ізраїль,  Йорданія,  Ліван,  Молдова,  Марокко,  Палестина,  Туніс  та 

Україна (більше інформації про ці країни можна отримати за цим посиланням).  

Аби забезпечити більшу прозорість та об’єктивність звіту, Єврокомісія та Європейська 

служба  зовнішньої  дії  заохочують  усі  зацікавлені  сторони,  неурядові  організації  та 

інші установи долучитися до надання інформації, звітів або експертних оцінок щодо 

виконання відповідних документів (Плану дій чи Порядку денного асоціації).  

Подаючи інформацію, будь ласка: 

‐ чітко  зазначайте  у  заголовку  повідомлення  країну,  щодо  якої  надається 

інформація; 

‐ подавайте інформацію стисло; 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-727_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-727_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#2


 

 

‐ завжди  надавайте  джерело  інформації  (проте,  будь  ласка,  пам’ятайте,  що 

остаточний звіт не міститиме жодних джерел та посилань). 

Просимо  надсилати  інформацію  за  такою  адресою:  enp‐2014‐progress‐

reports@eeas.europa.eu.  

Останній термін подання інформації – 15 жовтня 2013 року. 

Остаточний звіт буде опубліковано навесні 2014 року.  

Нагадаємо,  що  попередній  щорічний  звіт  про  виконання  зобов’язань  у  рамках 

Європейської політики сусідства був опублікований у березні 2013 року. 

Більше інформації: 

Запрошення  долучитися  до  складання  щорічної  доповіді  про  реалізацію 

Європейської політики сусідства 

Попередні  звіти  щодо  прогресу  у  виконанні  зобов’язань  у  рамках  Європейської 

політики сусідства  

 

Економіка 

Державний борг зони євро зростає   

У  першому  кварталі  2013  року,  у  порівнянні  з  останнім  кварталом  2012  року, 

державний борг зони євро (ЄС17) по відношенню до ВВП зріс на 1,6% і склав 92,2%. 

Державний борг ЄС у цілому (ЄС27) по відношенню до ВВП за аналогічний період зріс 

на 0,7% і склав 85,9%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед  країн‐членів  найбільший  державний  борг  по  відношенню  до  ВВП  було 

зареєстровано  у  Греції  (160,5%),  Італії  (130,3%),  Португалії  (127,2%)  та  Ірландії 

(125,1%); найменший – в Естонії (10,0%), Болгарії (18,0%) та Люксембурзі (22,4%). 

Загалом,  у  першому  кварталі  2013  року,  у  порівнянні  з  четвертим  кварталом 

попереднього року, державний борг зріс у двадцяти одній та впав у шести країнах‐

членах Євросоюзу. Детальніше  

 

Дослідження та інновації 

mailto:enp-2014-progress-reports@eeas.europa.eu
mailto:enp-2014-progress-reports@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/consultations/docs/20130722_enp_invitation_en.pdf
http://eeas.europa.eu/consultations/docs/20130722_enp_invitation_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#3
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#3
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-114_en.htm?locale=en


 

 

ЄІБ надасть майже 1 млрд. кредиту на розвиток сфери досліджень 
Польщі 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть два кредити у розмірі 970 млн. євро 

науково‐дослідницьким центрам, університетам і діловим підприємствам Польщі. 

За  словами  Антона  Ропа,  Віце‐президента  ЄІБ,  ці  кредити  підтримають  політику 

Польщі у науковій сфері та сфері інновацій. «Вони зміцнять сферу фундаментальних 

наукових  досліджень,  сприятимуть  ефективності  та  збільшенню  конкурсів  на 

отримання грантів, а також стимулюватимуть залучення більшої кількості приватних 

інвестицій у розвиток та інновації в країні», – підкреслив Роп. 

У такий спосіб перший кредит на суму 490 млн. євро буде націлено на фінансування 

грантів  у  сфері  досліджень  і  розвитку.  Вони  присуджуватимуться  Національним 

науковим центром і Національним центром з дослідження та розвитку через відкриті 

конкурси  заявок  для  студентів  зі  ступенем  Ph.D.,  наукових  співробітників  із 

докторським ступенем та старших науковців.  

Другий  кредит,  у  розмірі  480  млн.  євро,  має  на  меті  підтримати  дослідження,  які 

здійснюватимуться  усіма  категоріями  науково‐педагогічних  кадрів  майже  у  всіх 

наукових  дисциплінах  (окрім  медичних  досліджень  в  університетських  лікарнях  і 

досліджень у сфері оборони). 

Обидва проекти будуть реалізовані протягом 2013‐2014 років. Детальніше    

 

Громадська думка 

Дослідження: більшість громадян ЄС відчувають себе 
європейцями 

Шість з десяти громадян ЄС відчувають себе приналежними до Європи і хочуть знати 

більше про свої права. Однак лише 46% громадян знають про які права йдеться.  

Такі  результати  дослідження  Євробарометру  (європейської  служби  дослідження 

громадської думки), що проводилося у рамках Європейського року громадян.  

Згідно  із  дослідженням,  шість  з  десяти  європейців  вважають  вільне  пересування 

людей, товарів і послуг найбільш позитивним результатом існування Євросоюзу.  

Також,  попри  кризу,  кількість  людей,  які  оптимістично  ставляться  до  свого 

майбутнього, перевищує песимістів у 19 з 28 країн. До того ж, песимістичні настрої з 

приводу впливу кризи на зайнятість поволі слабшають, йдеться у дослідженні.   

Окрім  того,  абсолютна  більшість  громадян  ЄС  (51%)  підтримують  євро.  Кількість 

прихильників єдиної європейської валюти, які живуть у зоні євро, становить 62%.  

http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-114-eib-supports-research-and-development-in-poland-with-almost-eur-1-bn.htm?media=rss&language=en


 

 

Дослідження проводилося з 10 по 26 травня методом інтерв’ю. Усього було опитано 

32,694 людини у країнах‐членах ЄС та країнах‐кандидатах на вступ. Детальніше  

Більше інформації: 

Сторінка ініціативи «Європейський рік громадян» 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейського медіа‐монітору: 

http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/ru/latest.html  

На цьому сайті ви можете знайти моніторинг найважливіших новин, пов’язаних з ЄС, 

у європейських медіа 

 

Відео тижня 

Добірка відео‐сюжетів, присвячених засіданню Ради міністрів закордонних справ ЄС 

(22 липня): 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign‐affairs‐council‐july‐2013 

та зустрічі міністрів закордонних справ країн Східного партнерства (також 22 липня): 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eastern‐partnership‐1 

 

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 

Європейського Союзу в Україні 
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