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РЕЗЮМЕ ВИПУСКУ
У першому розділі реферативного огляду подаються анотації
новоухвалених актів Ради Європи. У зазначений період її увагу
привернули, зокрема, питання збереження національних меншин в
Європі, визначення стратегічних пріоритетів Ради Європи,
порушення прав людини у Білорусі, дискримінація осіб, що
страждають на хронічні та довготривалі захворювання, посилення
ролі молоді у вирішенні конфліктів, роль парламенту в
імплементації глобальних договорів ООН, відповідальність
політиків за зміст їх публічних заяв, свобода ЗМІ та довіра
громадськості, юридичні наслідки видачі Covid-перепусток та
свідоцтв, подолання соціально-економічної кризи, спричиненої
пандемією Covid-19 та її вплив на права дітей, порушення прав
національних меншин на території АРК тощо.
Серед нових документів ЄС, огляду яких присвячено другий
розділ, – акти про: створення програм: InvestEU, "Громадяни,
рівність, права та цінності", програми правосуддя, "Програми
цифрової Європи", програми для реалізації Рамкової програми
досліджень та інновацій Horizon Europe; створення Європейського
оборонного фонду та Європейського фонду адаптації до
глобалізації тощо.
Третій розділ присвячено практиці Європейського суду з прав
людини за скаргами проти України. За квітень – червень 2021 року
вони стосувалися порушення прав громадян на свободу на особисту
недоторканість (ст. 5), справедливий суд (ст. 6) та права на мирне
володіння своїм майном (ст. 1 Протоколу № 1).
Четвертий розділ
кіберпідрозділу в ЄС.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АБРЕВІАТУР ТА ТЕРМІНІВ
ДЄС, Договір про ЄС – Договір про Європейський Союз.
ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу.
Євратом – Європейське Співтовариство з атомної енергії.
Європейська Рада – міждержавна складова Європейського Союзу,
до якої входять глави держав чи урядів країн – членів ЄС та Голова
Європейської Комісії. Європейська Рада збирається щонайменше
двічі на рік під головуванням керівника держави чи уряду держави–
члена, що головує в Раді.
Європейське Співтовариство (Співтовариство) – засноване
згідно з Римським договором 1957 р. З 1993 р. цей термін було
витіснено із загального вжитку терміном «Європейський Союз»,
тепер він застосовується для позначення міждержавного
об’єднання держав–членів, які утворюють Європейський Союз.
Європейський Суд, ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини.
Європейські Співтовариства – Європейське Співтовариство з
Атомної Енергії, Європейське Співтовариство з вугілля та сталі, а
також Європейське Економічне Співтовариство. Внаслідок їх
злиття у 1967 р. цими трьома Співтовариствами керують єдині
інституції, тому часто їх узагальнено називають «Європейське
Співтовариство». Відколи у 2002 р. Європейське Співтовариство з
вугілля та сталі припинило існування, фактично залишилося два
Європейських Співтовариства.
ЄКПЛ – (Європейська) Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод.
ЄП – Європейський Парламент. Одна з семи інституцій
Європейського Союзу (ст. 13 Консолідованої версії Договору про
ЄС від 2010 р.). Є асамблеєю представників держав – членів ЄС,
обирається прямим загальним голосуванням.
ЄС – Європейський Союз. Заснований згідно з Договором про
Європейський Союз 1993 р. (інші назви – Маастрихтський договір,
Договір про ЄС або ДЄС) зі змінами, внесеними Лісабонським
договором від 13.12.2007 р.
КМ (Комітет міністрів) – Комітет міністрів Ради Європи.
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Комісія, ЄК (Європейська Комісія) – одна з семи інституцій
Європейського Союзу згідно з Договором про Європейський Союз
зі змінами, внесеними Лісабонським договором від 13.12.2007 р.
ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи.
Рада (Рада ЄС) – одна з семи інституцій Європейського Союзу.
РЄ – Рада Європи.
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I. АКТИ РАДИ ЄВРОПИ
ДОКУМЕНТИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ
Резолюція 2368 від 19 квітня 2021 р. «Збереження національних
меншинств в Європі»1
Понад двадцять п’ять років тому, в 1995 році, Рамкова
конвенція про захист національних меншин була відкрита для
підписання. Конвенція визнає, що захист прав і свобод осіб, що
належать до національних меншин, є невід'ємною частиною
міжнародного захисту прав людини.
Нині постала низка проблем, які ставлять під загрозу здатність
захищати права осіб, які належать до національних меншин у
Європі. Підтримка прав людини знаходиться на порядку денному в
багатьох частинах світу, що зменшує увагу до прав меншин.
Одночасно зростає напруженість у зв'язку з використанням мов
меншин та викладання на цих мовах. Паралельно з цим зростає
екстремальний націоналістичний дискурс, популізм, вислови та
злочини на ґрунті расистської ненависті. Ця динаміка часто
посилюється там, де є ширша соціальна, економічна чи політична
нерівність.
Асамблея підкреслює, що особи, які належать до
національних меншин, здатні ефективно реалізовувати свої права
лише, коли вони можуть брати участь у культурному, соціальному
та економічному житті та у державних справах у країні, в якій
проживають. Сюди входять сфери, які можуть виходити за межі
положень Рамкової конвенції.
Асамблея закликає всі держави-члени Ради Європи, які ще не
є учасниками Рамкової конвенції, завершити процес її підписання
та ратифікації відповідно до Резолюції 1766 (2006) «Ратифікація
Рамкової конвенція про захист національних меншин державамичленами Ради Європи» та Резолюції 2262 (2019) «Розширення прав
осіб, що належать до національних меншин».

1

Resolution 2368 (2021) Preserving
https://pace.coe.int/en/files/29162
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Резолюція 2369 від 20 квітня 2021 р. «Бачення Асамблеї щодо
стратегічних пріоритетів Ради Європи»2
Метою діяльності Ради Європи є "досягнення єднання між її
членами для збереження та втілення у життя ідеалів і принципів,
які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння економічному та
соціальному прогресу"(стаття 1.a Статуту Ради Європи 1949 року).
Пріоритет Ради Європи полягає в тому, щоб залишатися
опорою демократичної безпеки, гарантом прав людини і
верховенства
права,
платформою
для
справжнього
багатостороннього співробітництва в Європі, а також зберігати і
стверджувати свою власну самобутність як незалежний форум для
широкого інклюзивного політичного діалогу і співробітництва.
Подальший розвиток співробітництва з іншими багатосторонніми
організаціями, як в Європі, так і в усьому світі дозволить збільшити
роль Ради Європи.
Рада Європи має приділяти увагу досягненню рівності,
інтеграції та поваги людської гідності. Рада повинна відстоювати
рівність і викорінювати дискримінацію на ґрунті расизму,
антисемітизму, неонацизму, ксенофобії, ісламофобії або з будьяких інших підстав. Для втілення цієї мети розробляються єдині
стандарти та інструменти, зокрема Конвенція Ради Європи про
попередження і припинення насильства по відношенню до жінок і
побутового насильства, що вважається "золотим стандартом",
Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми,
що містить стандарти боротьби з дискримінацією, в тому числі
щодо меншин, та незалежні моніторингові органи, багатопрофільні
експертні комітети, які мають трансформувати ці стандарти в
заходи національної політики. Необхідно і надалі зміцнювати
позицію Організації як унікального лідера в цій сфері на
глобальному рівні. У зв'язку з цим Асамблея висловлює
занепокоєння з приводу будь-яких спроб ослаблення міжнародних
правозахисних механізмів, створених в рамках конвенцій Ради
Європи.
Асамблея усвідомлює загрозу демократичним принципам
Ради Європи з боку глобальних ІТ-компаній, які часто нехтують
правом громадян на доступ до правової інформації та її поширення
Resolution 2369 (2021) The Assembly's vision on the strategic priorit ies for the
Council of Europe. URL: https://pace.coe.int/en/files/29166
2
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на користь ринкової політики, і висловлює готовність обговорити
конвенційні механізми протидії таким підходам.
Асамблея погоджується з Німеччиною у необхідності в
пріоритетному порядку наблизити організацію до народу. У цьому
контексті вона рішуче підтримує рішення Комітету міністрів
вивчити подальші варіанти посилення ролі і розширення
конструктивної участі організацій громадянського суспільства та
національних правозахисних установ в роботі Організації. Вона
також вважає за необхідне приділяти особливу увагу
конструктивній взаємодії з молоддю і дітьми.
Процес виконання Комітетом міністрів рекомендацій
Асамблеї повинен бути прозорим і конструктивним. Асамблея
підкреслює важливість нової спільної процедури, що було
прийнято в січні 2021 року, відповідно до якої статутні органи Ради
Європи мають можливість діяти спільно в разі грубого порушення
однією з держав-членів своїх статутних обов'язків.
Асамблея постановляє продовжити стратегічне осмислення
майбутнього Ради Європи і шляхів подальшого підвищення її
політичної затребуваності і зміцнення її положення в якості однієї з
провідних європейських політичних інституцій.
Резолюція 2372 від 21 квітня 2021 р. «Про порушення прав
людини
у
Білорусі,
що
вимагають
міжнародного
3
розслідування»
Парламентська Асамблея нагадує, що режим Олександра
Лукашенка жорстоко придушив мирні протести проти
фальсифікації результатів виборів Президента Республіки Білорусь
9 серпня 2020 року. Як наслідок, значну кількість
протестувальників було затримано та піддано тортурам, а багато
лідерів громадянського руху або було заарештовано за злочини з
нечітко вираженим складом, які передбачають значні строки
ув’язнення, або вони вимушено залишили країну. У лютому 2021
року прокотилася нова хвиля затримань серед опозиційних
активістів.
За інформацією організації Freedom House, кількість
політв’язнів за сфабрикованими справами доходить до 300 осіб. До
3

Resolution 2372 (2021) Human rights violat ions in Belar us require an internat ional
invest igat ion. URL: https://pace.coe.int/en/files/29176
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цього числа належать особи, які зазнають невиправданих репресій з
боку правоохоронних органів за участь у мирних протестах або за
поширення інформації про них. У березні 2021 року сталося дві
спроби самогубства серед ув’язнених та три голодування на знак
протесту.
Парламентська Асамблея звертає увагу на те, що хоч за
білоруським законодавством катування та жорстоке поводження з
людьми є так само злочинними, нікого не було покарано за постійні
суворі порушення прав людини під час розгону протестів. До того
ж Республіка Білорусь не бере участі в жодній з міжнародних угод,
яка запобігає катуванням та нелюдському поводженню.
Парламентська Асамблея наголошує, що за порушення прав
людини має наставати покарання. Суди країн – членів Ради Європи
мають змогу в рамках універсальної юрисдикції розслідувати
особливо тяжкі злочини, зокрема катування, скоєні іноземцями на
території інших держав. Крім того, низка країн ухвалила так званий
закон Магнітського, за якими проти порушників прав людини
можна вводити санкції.
Парламентська Асамблея вітає ініціативу білоруських
громадських активістів зі збору доказів катувань та нелюдського
поводження й ідентифікації причетних до цього осіб.
Також Асамблея вітає створення Європейським Парламентом
міжнародної дорадчої платформи, завданням якої буде збір доказів
порушень прав людини в Білорусі та надання доступу до них для
компетентних органів країн-членів, щоб ті могли порушувати
судові справи проти громадян Білорусі, які скоїли злочини на
території Білорусі проти інших громадян Білорусі. Інформацію,
зібрану громадськими активістами та на цій платформі, може бути
використано для судових проваджень в рамках універсальної
юрисдикції та накладення санкцій за законами Магнітського.
Асамблея також підтримує створення спеціальної робочої
групи Ради Європи з моніторингу ситуації з правами людини в
Білорусі та доповнення вищезгаданої платформи.
Асамблея вітає відкриття литовськими судами справ на основі
універсальної юрисдикції та зусилля деяких країн-членів, зокрема
країн Балтії, України та Польщі, які прийняли жертв репресій та
підтримують громадянське суспільство в Білорусі.
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Асамблея закликає білоруську владу:
 почати діалог з опозицією як єдиний шлях припинити
насилля та порушення прав людини;
 провести цього року демократичні вибори для вирішення
політичної кризи;
 негайно звільнити політичних в’язнів;
 припинити катування та нелюдське поводження з
опонентами режиму, а причетних покарати згідно з
Кримінальним кодексом Республіки Білорусь;
 скасувати обмеження на вираження свободи слова,
свободи зібрань та свободи ЗМІ;
 співпрацювати з Венеційською комісією з прав людини із
метою декриміналізації певних положень Кримінального
кодексу Білорусі;
 підписати та ратифікувати Римський статут і
Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань,
звернутися до Комітету міністрів Ради Європи з метою
отримати дозвіл на приєднання до Європейської конвенції про
запобігання катуванням;
 якнайшвидше скасувати смертну кару.
Асамблея закликає країни-члени Ради Європи:
 допомогти встановити діалог між владою та опозицією в
Білорусі;
 вимагати на всіх рівнях від білоруської влади негайного
звільнення всіх політичних в’язнів;
 застосувати
правові
механізми
для
покарання
порушників прав людини та застосування санкцій проти них;
 продовжити підтримку жертв репресій та їхніх родин.
Асамблея
Союзу:

закликає

компетентні

органи

Європейського

 вимагати на всіх рівнях звільнення політичних в’язнів та
припинення репресій проти протестувальників та їхніх родин; це
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має стати умовою для подальшої фінансово-економічної
співпраці;
 посилити співпрацю з білоруським громадянським
суспільством, підтримувати сім’ї політичних в’язнів та
студентів, виключених з навчальних закладів;
 підтримати ініціативу Європейського Парламенту зі
створення платформи, що об’єднає зусилля усього світу у
боротьбі з безкарністю порушників прав людини.
Резолюція 2373 від 21 квітня 2021 р. «Дискримінація осіб, що
страждають на хронічні та довготривалі захворювання»4
Парламентська Асамблея нагадує, що такі хвороби, як
правило, зовсім незаразні, але потребують дорогого та тривалого
лікування. Хвороба є основною причиною зміни життя
щонайменше третини європейського населення та може викликати
передчасну смертність.
Також слід зазначити, що частіше випадки таких хвороб
зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків. Поширеність мультизахворюваності зростає внаслідок старіння населення, бідності,
забруднення та глобального потепління.
Хронічні та тривалі хвороби є перешкодами для добробуту та
самореалізації. Найчастіше такі хвороби досить важко
діагностувати. Через свої прямі та непрямі наслідки вони завдають
шкоди "повному і рівному користуванню всіма правами людини та
усіма основними свободами", потрапляють у сферу дії Конвенції
ООН про права інвалідів та передбачають зобов'язання щодо
держав-учасниць Конвенції.
Завдяки різноманітній державній політиці (охорона здоров’я,
соціальна сфера, дослідження, зайнятість, освіта тощо) органи
державної влади можуть обмежити негативні наслідки для осіб, що
страждають на хронічні та довготривалі захворювання.
З метою усунення глибокого соціального неблагополуччя та
дискримінації Парламентська Асамблея нагадує державам-членам
Ради Європи про їхні зобов'язання, прийняті з нагоди ратифікації
Конвенції. Їм пропонується продовжувати свої зусилля у боротьбі з
4 Resolution 2373 (2021) Discrimination against persons dealing with chronic and long-term
illnesses. URL: https://pace.coe.int/en/files/29183
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ізоляцією шляхом прийняття стратегій, що відроджують дух, який
посилює роль держави соціального забезпечення та підвищує
ефективність та стійкість системи охорони здоров’я. Нинішня криза
в галузі охорони здоров’я нагадала нам, що адміністрації повинні
бути готовиою реагувати на несподіване, уважно ставлячись до
змін у суспільстві та скасовуючи застарілі норми.
Асамблея визнає, що боротьба з коронавірусом має серйозний
вплив на людей із хронічними захворюваннями. Таким чином,
держави-члени звертають особливу увагу на потреби хворих, в
тому числі і після їх одужання, так як Covid-19 може стати
причиною хронічних захворювань.
В контексті пандемії Covid-19 Асамблея закликає
Європейський Союз приєднатися до Європейської соціальної хартії
з метою підсилення своїх повноважень у галузі охорони здоров’я.
Резолюція 2378 від 28 травня 2021 р. «Посилення ролі молоді у
запобіганні та вирішенні конфліктів»5
У Європі тривають декілька активних збройних конфліктів,
які позбавляють покоління молодих людей можливостей для
кращого майбутнього. Мир і безпека означають для молоді
набагато більше, ніж просто відсутність насильства або закінчення
конфліктів: їм потрібне вільне демократичне суспільство, яке
розвивається на основі поваги до прав людини, вирішує соціальну,
політичну та структурну нерівність. Таким чином, залучення
молоді лише до мирних процесів недостатньо; вони повинні брати
активну участь у всіх політичних процесах та прийнятті рішень
стосовно суспільства в цілому, зокрема, коли йдеться про такі
глобальні виклики, як пандемія Covid-19, зміна клімату, права
людини або Цілі ООН зі сталого розвитку на 2030 рік тощо.
Для
залучення
молоді
політичні
лідери
повинні
використовувати існуючі інструменти, зокрема використовувати
Європейську хартію участі молоді у місцевому та регіональному
житті Конгресу місцевих та регіональних органів влади Європи.
Заохочувати участь молоді у прийнятті місцевих та регіональних
рішень за допомогою молодіжних рад та парламентів, що є

Resolution 2378 (2021) Strengthening the role of young people in t he prevent ion and
resolut ion of conflicts. URL: https://pace.coe.int/en/files/29252
5
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важливим кроком на шляху до включення молодого покоління до
політичного життя держави.
Асамблея має на меті забезпечити молодіжні організації та
ініціативи мати простір та можливість бути активними,
претендувати на керівні ролі у політичних процесах. З цією метою
слід підтримувати створення місцевих, регіональних та глобальних
мереж посередництва серед молоді для збільшення участі та
включення молоді у мирні процеси.
Асамблея схвалює активну роль Ради Безпеки ООН у
сприянні включенню та участі молоді. Резолюція 2250 (2015),
Резолюція 2419 (2018) та Резолюція 2535 (2020) визначають
міжнародні зобов'язання щодо молоді, миру і безпеки та
пропонують план залучення молоді до процесу досягнення
останніх.
Асамблея закликає Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй терміново створити умови, які дадуть
можливість молодим людям розкрити весь свій потенціал, та
створити установи з урахуванням їх потреб та очікувань.
Асамблея закликає уряди держав-членів Ради Європи, а також
країн, які мають статус спостерігачів та партнерів: прискорити
імплементацію Резолюції РБ ООН 2250 (2015), Резолюції 2419
(2018) та Резолюції 2535 (2020) щодо молоді, миру та безпеки
шляхом розробки національних планів та спеціальної політики на
місцевому, національному та регіональному рівнях, з достатніми
ресурсами з акцентом на конструктивну участь молоді; розглядати
молодь та молодіжні організації як партнерів у будь-яких мирних
та політичних процесах; виділити ресурси організаціям молоді на
місцевому та національному рівнях; підтримувати створення
національних коаліцій з питань молоді, миру та безпеки,
об'єднуючи молодіжні та інші організації громадянського
суспільства, урядові структури та інших партнерів з метою
розробки національних планів дій не для молоді, а разом з нею.
Асамблея пропонує відповідним відомствам ООН посилити
зусилля щодо збору даних, щоб правильно оцінити кількість
молодих людей, які постраждали від збройних конфліктів, та
визначити партнерів серед молодіжних організацій та миротворців,
що постраждали від конфлікту.
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Резолюція 2379 від 28 травня 2021 р. «Роль парламентів у
імплементації глобальних договорів ООН щодо мігрантів та
біженців»6
Наразі кількість примусово переміщених людей у світі більше
79,5 млн., із них 48% жінки та дівчата. Договір ООН про безпечну,
впорядковану та регулярну міграцію та Глобальний договір про
біженців, укладені наприкінці 2018 року, уможливлюють
виконання Нью-Йоркської декларації про біженців та мігрантів
2016 року, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. Ці
добровільні, рекомендаційні міжнародні документи є поштовхом до
захисту прав мігрантів та біженців. Вони створюють чітко
визначені рамки для співпраці та міжнародного розвитку та
встановлюють чіткі вказівки для цілеспрямованих дій та програм
підтримки.
Парламентська
асамблея
наголошує
на
важливості
міжнародного співробітництва для імплементації ключових
договорів Організації Об'єднаних Націй та багатосторонніх угод,
спрямованих на сприяння захисту прав людини та гідності людей в
усьому світі. Асамблея закликає національні парламенти вжити
заходів для прийняття та впровадження Глобального договору про
біженців та Договору ООН про безпечну, впорядковану та
регулярну міграцію усіма державами-членами Ради Європи.
Асамблея переконана, що об'єднавши зусилля, парламенти можуть
змінити ситуацію на національному, регіональному та глобальному
рівнях.
Члени парламентів повинні починати з усунення причин
переміщення, допомагаючи країнам походження біженців та
мігрантів вирішувати проблемні питання через співпрацю в сфері
розвитку та зміцнюючи міжнародну солідарність. Члени
парламентів повинні, зокрема: зрозуміти і усунути причини
переселення, вирішувати конфлікти, забезпечувати мир, а також
вирішувати проблеми, пов'язані з нерівністю, безпекою та зміною
клімату, що може призвести до переміщення; сприяти демократії,
дотриманню прав людини і верховенства права; пом'якшити тиск
на прифронтові країни, шляхом надання підтримки у надзвичайних
ситуаціях, сприяння добровільному переселенню, поверненню та
Resolution 2379 (2021) Role of parliaments in implement ing the United Nat ions
global compacts for migrants and refugees. URL: https://pace.coe.int/en/files/29253
6
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реінтеграції, а також запобігання контрабанді мігрантів;
враховувати проблеми та тиск на біженців у період пандемії та
вжити заходів для послаблення цього тиску. У зв'язку з цим слід
виконувати рекомендації, узгоджені Асамблеєю у своїй Резолюції
2340 (2020) «Гуманітарні наслідки пандемії Covid-19 для мігрантів
та біженців».
Члени парламентів повинні підтримувати реалізацію двох
договорів, підвищуючи обізнаність про договори, формуючи
громадську думку, попередивши ненависть проти мігрантів та
біженців у політичному дискурсі. Слід також забезпечити
керівництво з питань, пов’язаних з правами людини, в умовах зміни
громадської думки щодо міграції та притулку, враховувати прогрес,
досягнутий за останні роки у захисті прав людини, демократії та
верховенства права на світовому рівні, у своїх законотворчих діях,
запобігати трагедіям, захищаючи тих, хто перебуває в дорозі та
прибув; забезпечити, щоб розробка правових рамок була
всеохоплюючою та враховувала потреби найбільш вразливих груп,
особливо потреб дітей біженців та мігрантів, забезпечити
дотримання міжнародних зобов'язань своїх країн на основі
існуючих універсальних договорів про права людини, створити
правові рамки, що дозволять впроваджувати практики інтеграції
біженців та мігрантів через освіту, працевлаштування та ініціативи
соціальної згуртованості. Стосовно наглядової функції, члени
парламенту повинні: запровадити парламентські плани дій, що
супроводжують виконання державних зобов'язань, зроблених на
Глобальному форумі біженців; брати участь у нагляді за
виконанням обох договорів; включити потреби біженців та
примусово переміщених осіб до багаторічного планування
національного та регіонального розвитку та забезпечити
регулярний моніторинг виконання відповідних законів та
бюджетних асигнувань; проводити аудит державних витрат під час
щорічних та інших бюджетних дебатів. Стосовно міжнародної
парламентської дипломатії, депутати парламенту повинні:
використовувати міжнародну парламентську дипломатію для
сприяння дотриманню країною цих двох договорів та участі у
відповідних механізмах подальшої діяльності; посилити співпрацю
у сфері розвитку; визначити шляхи співпраці з Європейським
Парламентом, Європейською Комісією та іншими органами
Європейського Союзу для імплементації нового Пакту
17

Європейського Союзу про міграцію та притулок; слідкувати за
прогресом у здійсненні договорів ООН на світовому рівні та
іншими ініціативах. Співпраця з цих питань з Міжпарламентським
союзом (МПС) та іншими регіональними парламентськими
асамблеями може поглиблюватися.
Резолюція 2381 від 21 червня 2021 р. «Чи слід притягати
політиків до відповідальності за заяви, зроблені під час
виконання ними своїх посадових обов’язків?»7
Парламентська асамблея наголошує на вирішальному
значенні, в умовах демократії, можливості політиків вільно
виконувати свої посадові обов’язки. Це вимагає особливо високого
рівня захисту свободи слова та свободи зібрань політиків як у
парламенті, так і під час виступу перед виборцями на публічних
зборах або через ЗМІ, включаючи соціальні медіа.
Європейська конвенція з прав людини захищає свободу слова,
включаючи право робити заяви, які "шокують або заважають".
Асамблея також зазначає, що свобода слова не є
необмеженою, і її слід дотримуватися, забезпечуючи повну повагу
до верховенства права. Мова, що потурає насильству щодо певних
осіб або груп осіб за ознаками раси, походження, релігії чи
політичних поглядів, а також заклики до насильницького повалення
демократичних інституцій не підпадають під захист. Політики
мають утримуватися від таких зловживань.
Кожна людина, в тому числі політик, має право вносити
пропозиції, реалізація яких вимагатиме змін конституції, за умови,
що пропоновані засоби є мирними та законними, а цілі не
суперечать основним принципам демократії та прав людини.
Асамблея вважає, що свобода вираження поглядів та свобода
зібрань повинна забезпечуватися без дискримінації на будь-якій
підставі, як це передбачено статтею 14 Конвенції.
Асамблея нагадує про свою Резолюцію 1900 (2012)
"Визначення політичних в'язнів". Вона вважає, що будь-які
політики, яких затримують за те, що вони виконували заяви під час
виконання своїх політичних обов’язків, які дотримуються згаданих
Resolution 2381 (2021) Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of
their mandate? URL: https://pace.coe.int/en/files/29344/html
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вище меж свободи слова, підпадають під зазначене визначення і
повинні бути звільнені без затримки.
Резолюція 2382 від 22 червня 2021 р. «Свобода ЗМІ, довіра
громадськості та право знати»8
Право громадян бути поінформованими, мати доступ до
відповідної інформації та сприяти розробці та оцінці законів,
підзаконних актів та інших інструментів політики є
основоположним принципом демократії.
З метою повною мірою реалізувати право громадянина знати,
необхідні чіткі інструменти державної політики, включаючи
механізми консультацій, повідомлень та коментарів, оцінки впливу
та подальшої регуляторної та законодавчої оцінки.
ЗМІ відіграють ключову роль у встановленні порядку денного
та наданні своєчасної, плюралістичної та достовірної інформації.
Вони повинні бути позбавленими будь-якого тиску, включаючи
прямі словесні та фізичні напади, а також юридичні переслідування
у формі стратегічних позовів проти участі громадськості.
Право громадянина на знання невід’ємно пов’язане з вільним,
простим доступом до культури, як незамінного інструменту
розвитку критичного та незалежного розуміння інформації та
активної, свідомої участі в демократичному суспільстві.
Асамблея закликає держави-члени:
1.1. визнавати право знати як громадянське та політичне право
громадянина бути активним поінформованим про всі аспекти, що
стосуються процесу формування політики та адміністративних /
нормотворчих процесів;
1.2. ратифікувати Тромську конвенцію про прозорість
законодавства та судочинства, а також забезпечити доступ до
інформаційного законодавства та відповідність найвищим
конвенційним стандартам;
1.3. підтримати створення Комітету з моніторингу виконання
Конвенції та забезпечити його ефективну роботу;
1.4. сприяти загальноєвропейському обміну знаннями щодо
реалізації права на доступ до інформації;
Resolution 2382 (2021) Media freedom, public trust and the people’s right to know. URL:
https://pace.coe.int/en/files/29346/html
8
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1.5. розробляти, впроваджувати та закріплювати існуючі
стандарти, встановлені Конвенцією, додаткові заходи для
ефективного захисту права знати, відповідно до принципів,
викладених у цій резолюції, зокрема, для забезпечення збору та
своєчасного прозорого оприлюднення інформації, що представляє
суспільний інтерес;
Резолюція 2383 від 22 червня 2021 р. «Covid перепустки та
свідоцтва: захист основоположних прав та юридичні наслідки»9
Влада повинна ретельно розмежовувати різні випадки
використання Covid-перепусток та тривалості звільнення від
обмежень.
Асамблея закликає держави-члени Ради Європи:
1. впроваджувати заходи щодо охорони здоров'я, необхідних
для контролю поширення Covid-19, відповідно до зобов'язань,
передбачених Європейською конвенцією з прав людини, та
встановлювати обмежувальні режими лише тоді, коли існують
докази того, що такі режими знижують ризик передачі вірусу
SARS-CoV-2 до необхідного рівня;
2. враховувати поради експертів, зокрема, Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), під час здійсненні таких
заходів, як видача Covid-перепусток, що передбачають послаблення
обмежень, спрямованих на запобігання поширенню вірусу SARSCoV-2;
3. забезпечити, щоб такі заходи, як Covid-перепустки, що
звільняють їх власників від певних обмежень у правах і свободах,
застосовувались таким чином, щоб підтримувати ефективний
захист від поширення вірусу SARS-CoV-2 та уникати
дискримінації.
4. забезпечити, щоб система видачі Covid-перепусток
відповідала стандартам Ради Європи щодо захисту даних та
конфіденційності;
5. забезпечити застосування відповідних заходів для
запобігання підробці Covid-перепусток або іншому злочинному
діянню, встановлених Конвенцією Ради Європи про підробку
9

Resolution 2383 (2021) Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal
implications. URL: https://pace.coe.int/en/files/29348/html
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медичних виробів та подібні злочини, що загрожують здоров’ю
населення та Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність;
6. забезпечити, щоб система Covid-перепусток була строго
обмежена у застосуванні та тривалості без попереднього контролю
та ефективного правового нагляду.
Резолюція 2384 від 22 червня 2021 р. «Подолання соціальноекономічної кризи, спричиненої пандемією Covid-19»10
Асамблея рекомендує членам Ради Європи:
1.1. встановити умови отримання підприємствами державної
фінансової підтримки з метою гарантування соціального права
працівників;
1.2. забезпечити дотримання рівності всіх перед законом у всі
заходах, що вживаються для реагування на соціально-економічну
кризу, зокрема:
1.2.1. включати оцінки впливу на рівність як невід’ємний
елемент реагування громадськості на кризу в галузі охорони
здоров'я, економічної та соціальної політики, спрямовані на
виявлення та ліквідацію дискримінаційних наслідків;
1.2.2. забезпечити рівні можливості
дискримінаційних законів та політики;

шляхом

усунення

1.3. розширити програми державних інвестицій з метою:
1.3.1. покращити якість та доступність державних послуг,
інфраструктури та сприяти рівному доступу них;
1.3.2. стимулювати створення робочих місць, виходячи з
місцевих економічних потреб та досягнення гідного рівня умов
праці;
1.3.3. розширити освітні та професійні можливості для молоді
та активно сприяти їх доступу до ринку праці;
1.3.4. розширити плани навчання, щоб супроводжувати
адаптацію людини та забезпечити компетентність та навички
побудови більш стійкої оцифрованої економіки;
1.3.5. гарантувати належний мінімальний дохід та соціальний
захист;
Resolution 2384 (2021) Overcoming the socio-economic crisis sparked by the Covid-19
pandemic. URL: https://pace.coe.int/en/files/29350/html
10

21

1.3.6. забезпечити належне житло та гідні умови життя;
1.3.7. відновити стратегічно важливі сектори економіки для
майбутнього процвітання, зокрема щодо стійкої енергетики,
телекомунікаційних мереж, мобільності, проживання, охорона
здоров’я, водопостачання та продовольства;
1.3.8. зміцнити основи цифрової економіки та управління нею
за допомогою ресурсозберігаючої організації праці, а також
забезпечення рівного доступу до цифрових інструментів;
1.3.9. терміново розширити виробничі потужності вакцин та
ліків від Covid-19 у всьому світі та пожертвувати частину запасу
вакцин до країн, які найбільше цього потребують;
1.3.10. боротися з усіма формами гендерного насильства та
домашнього насильства;
1.4. консолідувати державні фінанси шляхом:
1.4.1. побудови механізмів, що дозволяють державним
фінансам відокремлюватися від нестабільних фінансових ринків;
1.4.2. збільшення частки внутрішнього збору коштів з
приватних джерел, особливо через прогресивне оподаткування, яке
захищає групи з нижчими доходами;
1.4.3. залучення нових ресурсів шляхом введення податку на
фінансові операції, зокрема щодо високочастотної торгівлі;
1.4.4. розгляд форм оподаткування майна та / або зборів для
найбагатших верств суспільства;
1.4.5. посилення міждержавної співпраці у податкових
питаннях за допомогою Інклюзивної системи, запропонованої
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та
встановити нову загальну базу оподаткування підприємств;
1.4.6. перегляд фіскальних вимог Пакту ЄС про стабільність та
зростання відповідно до необхідності збереження витрат;
1.5. забезпечити ефективний та прозорий розподіл коштів на
підтримку приватного сектору на основі довгострокових
пріоритетів розвитку, пов’язаних із цілями сталого розвитку,
Зеленою програмою та іншими соціальними цілями;
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1.6. прийняти позитивні заходи щодо усунення гендерної
різниці в оплаті праці та гендерної різниці в пенсіях та
працевлаштуванні;
1.7. забезпечити, щоб органи реагування на кризи та заходи з
відновлення, були узгоджені з гендерними аспектами;
1.8. імплементувати Резолюцію 2361 (2021) «Вакцини Covid19: етичні, правові та практичні міркування ".
Резолюція 2385 (2021) від 22 червня 2021 р. «Вплив пандемії
Covid-19 на права дітей»11
Асамблея закликає держави-члени Ради Європи:
1.1. для побудови стійких систем соціального захисту дітей та
опікунів:
1.1.1. забезпечити мінімальний рівень доходу для батьків та
опікунів, незалежно від їх статусу, наприклад, базового доходу;
1.1.2. забезпечити доступність відповідних ресурсів для
соціальних служб, що стосуються дітей, зокрема соціальний захист,
охорону здоров'я та освіту; забезпечити щоб фахівці, які
займаються дітьми, отримували належну зарплату, мали
можливості професійного розвитку;
1.1.3. приділяти особливу увагу дітям, що перебувають у
тяжких життєвих ситуаціях;
1.2. щодо забезпечення ефективного захисту прав дітей у
кризові періоди:
1.2.1. забезпечити, щоб плани, стратегії та законодавство щодо
надзвичайних ситуацій та реабілітації сприяли механізмам
бюджетування забезпечення прав дітей;
1.2.2. зменшити рівень стресу в сім'ях шляхом вирішення
соціально-економічних труднощів;
1.2.3. підтримувати діючі державні служби для дітей;
1.2.4. надавати пріоритет запобіганню насильству щодо дітей;
створити телефонну лінію допомоги та організувати кампанії з
підвищення обізнаності щодо насильства;
Resolution 2385 (2021) Impact of the Covid-19 pandemic on children’s rights. URL:
https://pace.coe.int/en/files/29352/html
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1.2.5. підтримати дослідження щодо впливу Covid-19 на права
та благополуччя дітей;
1.2.6. забезпечити доступ до освітніх програм для всіх дітей;
забезпечити підтримку інноваційних підходів до соціалізації,
безпечних соціальних мереж, та формування особистості дітей;
1.2.7. підвищити обізнаність про важливість регулярних
програм вакцинації для дітей;
1.2.8. забезпечити застосування принципів справедливості у
справах дітей у контексті пандемії, наприклад, у випадках
порушення правил локдауну;
1.3. стосовно впливу Covid-19 на права дітей у країнах з
низьким рівнем доходу:
1.3.1. надати екстрену допомогу та забезпечити виконання
програм глобального розвитку; та забезпечити громадську
підтримку програми розвитку та гуманітарної допомоги;
1.3.2. щодо вакцинації Covid-19 для дітей, виконувати
рекомендації в Резолюції 2361 (2021) «Вакцини Covid-19: етичні,
правові та практичні міркування».
Резолюція 2386 від 23 червня 2021 р. «Збільшення участі жінокпредставників меншин у прийнятті політичних та громадських
рішень»12
Асамблея
закликає
держави-члени
спостерігачів та партнерів з питань демократії:

Ради

Європи,

1.1. щодо попередження та боротьби із гендерними
стереотипами, сексизмом, дискримінацією та насильством по
відношенню до жінок з метою:
1.1.1. підписати та ратифікувати Конвенцію Ради Європи про
запобігання та боротьбу з насильством проти жінок та домашнім
насильством;
1.1.2. запровадити заходи щодо реалізації Резолюції Асамблеї
2274 (2019) „ Сприяння розвитку парламентів, вільних від сексизму
та сексуальних домагань" та Резолюція Асамблеї 2290 (2019)

Resolution 2386 (2021) Enhancing participation of women from under-represented groups in
political and public decision making. URL: https://pace.coe.int/en/files/29358/html
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24

«Назустріч амбітній програмі Ради Європи щодо досягнення
гендерної рівності»;
1.1.3. реалізація Стратегії Ради Європи щодо гендерної
рівності 2018-2023 рр. та підвищити обізнаність щодо
інклюзивного політичного середовища;
1.1.4. виконати Рекомендацію Комітету міністрів СМ /Rec
(2019) 1 про запобігання сексизму та боротьбу з ним;
1.1.5. забезпечити, щоб усі державні установи діяли з метою
подолати прояви насильства, дискримінації та зловживання,
шляхом ратифікації Міжнародної організації праці (МОП) та
Конвенції про домагання;
1.1.6. сприяти інклюзивній освіті з метою запобігання та
боротьби зі стереотипами за гендерною ознакою та сексизма;
1.1.7. скасувати
вищезазначених груп;

дискримінаційне

законодавство

щодо

1.1.8. створити безпечне та сприятливе середовище для участі
шляхом введення заходів запобігання та боротьби з усіма формами
дискримінації, расистською та сексистською діяльністю та
насильством проти жінок у політиці та виділити для цього
достатньо ресурсів;
1.1.9. заохочувати участь жінок у політиці та на ринку праці
шляхом забезпечення допомоги у догляді за дітьми;
1.2. стосовно доступу до політичних та громадських рішень та
сприяння участі жінок-представників меншин у:
1.2.1. реалізації Резолюцію Асамблеї 2111 (2016) "Оцінка
впливу заходів, націлених на покращення політичного
представництва жінок" та Резолюції Асамблеї 2222 (2018)
"Сприяння різноманітності та рівності у політиці";
1.2.2. реалізувати Рекомендацію Комітету Міністрів № R
(2003) 3 щодо участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та
громадських рішень і т.д.
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Резолюція 2387 від 23 червня 2021 р. «Порушення прав людини,
скоєні проти кримських татар на території Криму»13
Парламентська Асамблея підтверджує свою прихильність до
досягнення миру на основі поваги до прав людини, демократії та
верховенства права. У цьому контексті вона підкреслює свою роль
як найважливішої загальноєвропейської платформи, в якій може
відбуватися політичний діалог на основі цінностей та принципів
Ради Європи як засобу досягнення стійких мирних рішень.
Асамблея нагадує, що після прийняття Резолюції 1988 (2014)
"Останні події в Україні: загрози функціонуванню демократичних
інститутів" та Резолюції 1990 (2014) "Перегляд на суттєвих
підставах раніше затверджених повноважень російської делегації" у
квітні 2014 року Асамблея неодноразово засуджувала порушення
суверенітету та територіальної цілісності України Російською
Федерацією, а також незаконну анексію Криму, та висловлювала
глибоке занепокоєння ситуацією щодо статусу кримських татар та
інших осіб, що належать до національних меншин у Криму,
зокрема українців, і закликала Російську Федерацію забезпечити
непорушність їх прав.
Асамблея рішуче засуджує триваючу тимчасову окупацію
частини території України - Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (далі - Крим) - Російською Федерацією та підтверджує
невизнання її анексії. Вона також засуджує всі спроби Російської
Федерації узаконити або нормалізувати спробу анексії Криму.
Асамблея засуджує порушення прав людини, скоєні щодо
кримських татар безпосередньо перед і після незаконної анексії
Криму російською владою, включаючи вбивства та насильницькі
зникнення, які до того ж не підлягали ефективному розслідуванню.
Асамблея закликає російську владу:
1.1. виконати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A / RES /
68/262 про територіальну цілісність України, а також резолюції A /
RES / 71/205, A / RES / 72/190, A / RES / 73/263, A / RES / 74/168 та
A / RES / 75/192 щодо виправлення ситуації із правами людини в
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та щодо

Resolution 2387 (2021) Human rights violations committed against Crimean Tatars in Crimea.
URL: https://pace.coe.int/en/files/29360/html
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дотримання заходів впроваджених
Європейським судом з прав людини;

Міжнародним

судом

та

1.2. стосовно порушень міжнародного гуманітарного права в
Криму, які мають особливий вплив на кримських татар:
1.2.1. припинити застосовувати російське законодавство в
Криму, в тому числі у сфері тероризму та екстремізму, та
застосовувати закони, що діють в Україні, відповідно до
міжнародного права;
1.2.2. звільнити осіб, незаконно затриманих чи ув’язнених
через впровадження російського законодавства у Криму, в тому
числі з політичних причин, що суперечить міжнародному праву;
1.2.3. припинити примусовий призов жителів Криму,
включаючи кримських татар, до збройних сил Російської
Федерації;
1.2.4. припинити переведення затриманих, включаючи
кримських татар, з Криму до Російської Федерації та забезпечити їх
повернення до Криму або материкової України;
1.3. стосовно заяв про порушення прав людини, вчинених
проти кримських татар у Криму або на території Російської
Федерації,:
1.3.1. провести ефективне розслідування у рамках
Європейської конвенції з прав людини щодо кожного випадку
вбивства, викрадення, примусового зникнення, катувань чи
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження з
кримськими татарами та застосувати відповідні санкції до винних
осіб;
1.3.2. вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібним
порушенням у майбутньому;
1.3.3. забезпечити гідні умови утримання та щоб усі затримані
особи мали доступ до необхідної медичної допомоги;
1.3.4. дозволити адвокатам та іншим правозахисникам, які
працюють з кримськими татарами, безперешкодно виконувати
свою роботу;
1.3.5. негайно припинити будь-які адміністративні чи судові
переслідування кримських татар та забезпечити, щоб будь-який
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обшук чи рейдерські дії щодо них, проводились з дотриманням
прав людини;
1.3.6. забезпечити повну повагу до свободи віросповідання
кримських татар та припинити переслідування за приналежністю до
мусульманських угруповань, не пов'язаних з правопорушеннями;
1.3.7. скасувати рішення, що забороняє діяльність Меджлісу
кримськотатарського народу, та дозволити його керівникам
Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму;
1.3.8. гарантувати повагу свободи об'єднання, вираження
поглядів та мирних зібрань кримських татар;
1.3.9. скасувати заборону щодо кримськотатарських ЗМІ та
дозволити ЗМІ працювати відповідно до стандартів Європейської
конвенції з прав людини;
1.3.10. забезпечити доступ до викладання кримськотатарської
мови, а також активно працювати над створенням умов, що дають
змогу кримським татарам виражати свою ідентичність відповідно
до стандартів Рамкової конвенції про захист національних меншин
та Декларації ООН про права корінних народів;
1.4. забезпечити повноцінний та безперешкодний доступ до
Криму міжнародних органів з контролю за дотриманням прав
людини, відповідно до принципів та рекомендацій, викладених у
Резолюції 2240 (2018), з метою дозволити їм виконувати свій
мандат без шкоди принципам та нормам міжнародного права, а
також статусу Криму як тимчасово окупованої території України.
2. Асамблея пропонує забезпечити безпосереднє залучення
представників кримських татар, включаючи Меджліс, до
міжнародного діалогу, щодо прав кримських татар та статусу
Криму.
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ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Регламент (ЄС) 2021/523 Європейського Парламенту та Ради
від 24 березня 2021 р. про створення програми InvestEU та про
внесення змін до Регламенту ЄС 2015/101714
Європейський Парламент та Рада Європейського Союзу,
звертаючи увагу на Договір про функціонування Європейського
Союзу, зокрема статтю 173 та пункт 3 статті 175 та на пропозиції
Європейської комісії, після попереднього обговорення проекту
Регламенту з парламентами країн – членів ЄС, Європейським
соціально-економічним комітетом та Комітетом регіонів,
дотримуючись законодавчої процедури, прийняли цей Регламент.
На всі сфери економіки країн – членів Європейського Союзу
негативно вплинули обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19.
Через неї ж виникли труднощі з повноцінним вираженням свободи
слова та зібрань, важливих для побудови демократичного та
цілісного суспільства в цифрову добу, а також для незалежності й
суверенітету держав-членів.
Програма InvestEU створюється з метою:

спрощення фінансування через створення спеціального
єдиного фонду та підвищення ефективності системи гарантій від
єдиного бюджету, що дозволить посилити підтримку в рамках ЄС з
меншими витратами бюджету;


підтримки інвестицій та доступу до фінансування;


підтримки
конкуренції
та
соціально-економічної
співпраці членів Європейського Союзу, зокрема у сферах інновацій
та цифровізації, ефективного використання ресурсів;

побудови стабільної фінансової системи, орієнтованої на
постійні сталі інвестиції;
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Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021
establishing the InvestEU Programme and amending Regulation (EU) 2015/1017. URL:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj
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вирішення проблем, пов’язаних з навколишнім
середовищем (забруднення води, повітря та ґрунту, втрата
біорізноманіття, екстремальні погодні умови);


досягнення Цілей сталого розвитку.

Підтримка з Фонду програми InvestEU буде націлена на
інвестиції у транспортну та енергетичну галузі, зокрема
фінансування має бути спрямованим на створення багатомодульних
транспортних
вузлів,
підтримку
енергоефективності
та
використання відновлювальних джерел енергії.
Регламент
передбачає
створення
спеціального
консультативного центру програми InvestEU, основним завданням
якого стане підтримка у розробці інвестиційних проектів у кожній
галузі через дорадчі ініціативи. Консультативний центр має
звертати особливу увагу на географічній диверсифікації проектів та
об’єднанні кількох малих інвестицій в одну велику.
Цей Регламент набирає чинності з дня його опублікування в
Офіційному віснику Європейського Союзу.
Регламент (ЄС) 2021/692 Європейського Парламенту та Ради
від 28 квітня 2021 року про заснування програми "Громадяни,
рівність, права та цінності" та скасування Регламенту (ЄС) №
1381/2013 Європейського Парламенту та Ради та Регламенту
Ради (ЄС) № 390/201415
Регламент визначає загальні засади створення програми
"Громадяни, рівність, права та цінності" (далі - "Програма") на
період дії багаторічної фінансової бази на 2021-2027 роки, як
встановлено в Регламенті (ЄС, Євратом) 2020/2093. Регламент
визначає цілі Програми, бюджет на період 2021-2027 рр., форми
фінансування Союзом та правила надання фінансування.
Програма має такі цілі: а) захищати та пропагувати цінності
Союзу; б) сприяти рівності, включаючи гендерну рівність, та
сприяти інтеграції принципу гендерної рівності та недискримінації;
в) сприяти участі громадян у демократичному житті Союзу та
15

Regulation (EU) 2021/692 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021
establishing the Citizens, Equality, Rights and Values Programme and repealing Regulation (EU)
No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EU)
No 390/2014.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN
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обмінах між громадянами різних держав-членів, а також
підвищувати знання про спільну європейську історію; г) боротись з
насильством, зокрема гендерне насильство.
Програма спрямована на: 1) підтримка проектів, спрямованих
на збереження знань про ключові моменти сучасної європейської
історії; 2) сприяння участі громадян та представницьких
організацій та їх внеску у демократичне та громадянське життя
Союзу шляхом надання їм змоги оприлюднювати свої думки та
публічно обмінюватися у всіх сферах діяльності Союзу; 3)
сприяння обміну між громадянами різних країн.
Діяльність, яка має "Печаткою передового досвіду" за
Програмою, можуть отримувати підтримку від Європейського
фонду регіонального розвитку або Європейського соціального
фонду, якщо вони відповідають таким умовам: а) були оцінені в
рамках конкурсу за Програмою; б) відповідати мінімальним
вимогам щодо якості конкурсу пропозицій; в) не може
фінансуватись за цим конкурсом через бюджетні обмеження.
Вважається, що такі організації відповідають критеріям
прийнятності: а) юридичні особи, створені в: i) Державі-члені або
іншій країні; ii) третій країні, асоційована з Програмою; б)
юридичні особи, створені відповідно до законодавства Союзу або
міжнародних організацій.
Система звітування про результативність забезпечує
ефективний, результативний та своєчасний збір даних для цілей
моніторингу виконання та результатів Програми. Комісія
проводить проміжну оцінку Програми після того, як буде зібрано
достатньо інформації про виконання Програми, але не пізніше ніж
через чотири роки після початку її реалізації.
Якщо третя країна бере участь у Програмі на підставі рішення,
прийнятого за міжнародною угодою, або на підставі іншого
правового документа, третя країна надає права та доступ, необхідні
відповідальному уповноваженому органу, OLAF та Аудиторському
суду здійснювати свої повноваження. Права OLAF включають
право проводити розслідування, включаючи перевірки на місцях та
інспекції, як це передбачено Регламентом (ЄС, Євратом) №
883/2013.
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Цей Регламент набирає чинності з дня його публікації в
Офіційному віснику Європейського Союзу.
Регламент (ЄС) 2021/693 Європейського Парламенту та Ради
від 28 квітня 2021 року про створення програми правосуддя та
про скасування Регламенту (ЄС) № 1382/201316
Цей Регламент встановлює програму "Справедливість" (далі "Програма") на час дії багаторічної фінансової бази на період 20212027 років, як визначено в Регламенті (ЄС, Євратом) 2020/2093.
Регламент визначає цілі Програми, бюджет на період 2021-2027 рр.,
Форми фінансування Союзу та правила надання фінансування.
Програма має наступні конкретні цілі: а) сприяти та
підтримувати судову співпрацю у цивільних та кримінальних
справах, а також підтримувати верховенство права, незалежність та
неупередженість судової влади; б) підтримувати та сприяти судовій
підготовці з метою сприяння встановленню загальної правової та
судової культури, заснованої на верховенстві права, та сприяння
послідовному і ефективному застосуванню правових інструментів
Союзу; в) сприяти ефективному та недискримінаційному доступу
до правосуддя для всіх та ефективним відшкодуванням, у тому
числі за допомогою електронних засобів (електронне правосуддя),
шляхом сприяння ефективному цивільному та кримінальному
провадженню та сприянню та підтримці прав усіх жертв злочинів, а
також процесуальних права підозрюваних та обвинувачених осіб у
кримінальному провадженні.
Фінансовий пакет реалізації Програми на період з 1 січня 2021
року по 31 грудня 2027 року складатиме 305 000 000 євро за
поточними цінами.
Програма відкрита для участі наступних третіх країн: а) члени
Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), які є членами ЄЕЗ відповідно до умов, встановлених Угодою про Європейський
економічний простір; б) країни, що приєднуються, країникандидати та потенційні країни-кандидати - відповідно до
загальних принципів та умов участі цих країн у програмах Союзу,
встановлених відповідними рамковими угодами та рішеннями Ради
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асоціації або подібними угодами, та відповідно до спеціальних
умови, встановлені угодами між Союзом та цими країнами; в) країн
у рамках Європейської політики сусідства відповідно до загальних
принципів та умов участі цих країн у програмах Союзу,
встановлених у відповідних Програма відкрита для участі
наступних третіх країн: а) члени Європейської асоціації вільної
торгівлі (ЄАВТ), які є членами ЄЕЗ - відповідно до умов,
встановлених Угодою про Європейський економічний простір; б)
країни, що приєднуються до Союзу; в) країни у рамках
Європейської політики сусідства відповідно до загальних
принципів та умов участі цих країн у програмах Союзу; г) інші
країни відповідно до умов, викладених у спеціальній угоді щодо
участі третьої країни у програмах Союзу.
Комісія щороку звітує перед Європейським Парламентом та
Радою про виконання Програми в рамках існуючих механізмів
звітності, зокрема табло з питань правосуддя ЄС. Зокрема, Комісія
звітує про використання коштів, виділених на кожну конкретну
мету. У звіті зазначаються типи заходів, які отримали
фінансування, включаючи дії, пов’язані зі сприянням гендерній
рівності.
Одержувачі фінансування
походження коштів.

Союзу

повинні

вказувати

Регламент набирає чинності з дня публікації в Офіційному
віснику Європейського Союзу.
Регламент (ЄС) 2021/694 Європейського Парламенту та Ради
від 29 квітня 2021 року про заснування Програми цифрової
Європи та скасування Рішення (ЄС) 2015/224017
Цей Регламент встановлює Програму "Цифрова Європа"
(надалі "Програма") на час дії РЗФ на період 2021-2027. Регламент
визначає цілі Програми, бюджет на період 2021-2027 рр., форми
фінансування Союзу та правила надання такого фінансування.
Програма має п’ять взаємопов’язаних цілей:
а)
Високопродуктивні
обчислювальні
технології:
впровадження, координація на рівні Союзу та функціонування
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інтегрованої, керованої попитом та застосованої глобальної
інфраструктури даних та високопродуктивних обчислювальних
систем ексафлопс.
б) Штучний інтелект: нарощування та зміцнення основного
потенціалу штучного інтелекту та знань у Союзі.
в) Кібербезпека та довіра: підтримка створення та придбання
сучасного обладнання для кібербезпеки, засобів обробки даних та
інфраструктури, спільно з державами-членами.
г) Поглиблені цифрові навички: підтримка розробки та
впровадження якісного довгострокового навчання та курсів,
включаючи змішане навчання, для студентів та робочої сили.
д) Впровадити та максимально використати цифрові
можливості: підтримка державного сектору та областей, що
становлять суспільний інтерес, таких як охорона здоров'я та
охорона здоров'я, освіта, судова влада, митниця, транспорт,
мобільність, енергетика, охорона навколишнього середовища,
культурний та творчий сектори.
Програма повинна забезпечувати взаємодію з іншими
програмами Союзу, шляхом укладання домовленостей про
додаткове фінансування за програмами Союзу.
Перша мережа європейських центрів цифрових інновацій
повинна бути створена в перший рік реалізації Програми. Центри
матимуть на меті: підвищити обізнаність та надати або забезпечити
доступ до інформації та послуг у галузі цифрової трансформації;
надати допомогу бізнесу; забезпечити доступ до тематичних
послуг; надати фінансову підтримку третім особам.
Критерії присудження повинні бути встановлені в робочих
програмах та в конкурсах пропозицій, беручи до уваги: а) ступінь
розвитку діяльності під час розробки проекту; б) надійність
запропонованого плану реалізації; в) необхідність подолання
фінансових бар'єрів, таких як відсутність ринкового фінансування.
Для отримання Знаку якості за Програмою, дії повинні
відповідати наступним умовам: а) бути оціненими в рамках
конкурсу за Програмою; б) відповідати мінімальним вимогам до
якості згідно з конкурсом; в) не мати фінансування в рамках
конкурсу через бюджетні обмеження.
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Регламент набирає чинності з дня його публікації в
Офіційному віснику Європейського Союзу.
Регламент (ЄС) 2021/697 Європейського Парламенту та Ради
від 29 квітня 2021 року про створення Європейського
оборонного фонду та про скасування Регламенту (ЄС)
2018/109218
Цей Регламент створює Європейський оборонний фонд (далі Фонд) відповідно до статті 1 (2) (c) Регламенту (ЄС) 2021/695 на
період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2027 року. Фонду
відповідає тривалості МФР на період 2021-2027. Цей Регламент
встановлює цілі Фонду, його бюджет на період з 1 січня 2021 року
по 31 грудня 2027 року, форми фінансування Союзу та правила
надання такого фінансування.
Загальною метою Фонду є сприяння конкурентоспроможності,
ефективності та інноваційному потенціалу Європейської оборонної
технологічної та промислової бази (EOTIB) у всьому Союзі,
сприяючи стратегічній автономії Союзу та його свободі дій шляхом
підтримки кооперативів дії та транскордонне співробітництво між
юридичними особами по всьому Союзу, зокрема МСП та середніми
капіталами, а також шляхом посилення та вдосконалення гнучкості
як оборонних ланцюгів поставок, так і ланцюгів доданої вартості у
цій галузі; розширює транскордонне співробітництво між
юридичними особами і стимулює краще використання
промислового потенціалу для інновацій, досліджень та
технологічного розвитку на кожному етапі промислового
життєвого циклу оборонних виробів та технологій.
Фонд повинен мати наступні конкретні цілі:
а) підтримати спільні дослідження, які могли б значно
покращити ефективність майбутніх можливостей по всьому Союзу,
з метою максимізації інновацій та впровадження нових оборонних
продуктів та технологій, включаючи революційні технології для
оборонних цілей, а також для найбільш ефективного використання
витрачених коштів з питань оборонних досліджень у Союзі;
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б) підтримувати розробку оборонних продуктів та технологій
на основі співпраці, тим самим сприяючи більшій ефективності
витрат на оборону в межах Союзу, досягаючи більшої економії від
масштабу, зменшуючи ризик непотрібного дублювання і тим самим
заохочуючи вихід європейських оборонних товарів та технологій на
ринок та зменшення фрагментації оборонних продуктів та
технологій по всьому Союзу, що в кінцевому підсумку призводить
до посилення стандартизації оборонних систем та більшої взаємодії
можливостей держав-членів.
Відповідно до статті 12 (1) Регламенту (ЄС) 2021/695,
фінансовий пакет реалізації Фонду на період з 1 січня 2021 року по
31 грудня 2027 року становитиме 7 953 000 000 євро за поточними
цінами.
Розподіл суми здійснюється таким чином: а) 2 651 000 000
євро на науково-дослідну діяльність; б) 5 302 000 000 євро за дії у
галузі розвитку. Комісія може перерозподілити окремі асигнування
на науково-дослідні та дослідницькі роботи до максимум 20%.
Інфраструктура, обладнання, активи та ресурси одержувачів
та субпідрядників, які беруть участь у акції, які використовуються
для цілей заходів, що підтримуються Фондом, повинні знаходитися
на території держави-члена або асоційованої країни протягом дія та
їх виконавчі структури управління повинні бути створені в Союзі
або в асоційованій країні. Комісії надаються гарантії, затверджені
державою-членом або асоційованою країною, в якій вона
заснована, відповідно до національних процедур.
За відсутності конкурентів у Союзі або асоційованій країні
одержувачі та субпідрядники, які беруть участь у дії, можуть
використовувати власні активи, інфраструктуру, обладнання та
ресурси, розташовані або утримувані за межами території державчленів або асоційованих країн, за умови, що таке використання не
суперечить інтересам безпеки та оборони Союзу та його державчленів.
Заявники повинні надати всю відповідну інформацію,
необхідну для оцінки критеріїв прийнятності. У разі змін під час
здійснення дії, які можуть поставити під сумнів відповідність
критеріям прийнятності, відповідна юридична особа повідомляє
Комісію, яка оцінює, чи продовжують виконуватися ці критерії
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прийнятності, та враховує потенційний вплив зміни про розподіл
засобів дії.
Модернізація має стосуватися однієї або декількох з
наступних видів діяльності: а) діяльність, спрямована на створення,
зміцнення та вдосконалення знань, продуктів та технологій,
включаючи революційні технології для потреб оборони, що може
мати значні наслідки у сфері оборони; б) діяльність, спрямована на
підвищення сумісності та стійкості, включаючи безпечне створення
та обмін даними, освоєння життєво важливих оборонних
технологій, посилення безпеки постачання або створення умов для
ефективного використання результатів для оборонних продуктів та
технологій; в) дослідження, такі як техніко-економічні
обґрунтування, для вивчення можливості нових або модернізованих
продуктів, технологій, процесів, послуг та рішень; г) проектування
оборонного виробу, матеріального або нематеріального оборонного
компонента або оборонної технології, а також визначення
технічних специфікацій конструкції, включаючи часткові
випробування на зниження ризику в промисловому або
репрезентативному середовищі; д) розробка системного прототипу
оборонного продукту, матеріального чи нематеріального
компонента чи технології; f) випробування оборонного продукту,
матеріального чи нематеріального компонента чи технології; g)
оцінка відповідності оборонного продукту, матеріального чи
нематеріального компонента чи технології; h) сертифікація
оборонного продукту, матеріального чи нематеріального
компонента чи технології; i) розробка технологій або активів, що
підвищують ефективність протягом усього життєвого циклу
оборонних продуктів та технологій.
Кожна пропозиція оцінюється на основі таких критеріїв:
а) сприяння вдосконаленню або потенціалу для революційного
прориву в галузі оборони, створеного, зокрема, демонструючи
суттєві переваги очікуваних результатів запропонованих дій над
існуючими оборонними продуктами або технологіями;
б) внесок у інноваційний та технологічний розвиток
європейської оборонної промисловості, який повинен бути
створений, зокрема, демонструючи, що запропонована дія включає
особливо важливі або інноваційні концепції та підходи, що
обіцяють нові майбутні технологічні вдосконалення або
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застосування технології або концепції, які раніше не
застосовувались у оборонному секторі, уникаючи зайвого
дублювання;
в) внесок у конкурентоспроможність європейської оборонної
промисловості, що підтверджується показом того, що пропоновані
дії характеризуються чітко позитивним балансом економічної
ефективності та ефективності, створюючи таким чином нові
ринкові можливості в усьому Союзі та за його межами та
прискорюючи ріст союз;
г) сприяння автономії EOTIB, в тому числі шляхом
збільшення незалежності від джерел за межами Союзу та
покращення безпеки поставок та інтересів безпеки та оборони
Союзу відповідно до пріоритетів, визначених у статті 3;
д) сприяння налагодженню нового транскордонного
співробітництва між юридичними особами, заснованими в
державах-членах або асоційованих країнах, зокрема МСП та
середнім капіталам із значною участю в акції, як одержувачі,
субпідрядники чи інші юридичні особи у ланцюзі поставок, і які
засновані в державах-членах або асоційованих країнах, крім тих, в
яких засновані юридичні особи, що співпрацюють у рамках
консорціуму, крім МСП чи середньої капіталізації;
f) якість та ефективність здійснення дії.
Для розвитку діяльності ставка фінансування повинна бути
збільшена у таких випадках:
а) для дії, розробленої в контексті проекту згідно ПСР,
створеного відповідно до Рішення Ради (CFSP) 2017/2315 (25),
може застосовуватися ставка фінансування, збільшена додатково на
10 процентних пунктів;
б) діяльність може бути придатною для збільшення
фінансування відповідно до цього пункту, коли щонайменше 10%
від загальної кількості прийнятних витрат на діяльність
розподіляється на МСП, засновані в державах-членах або
асоційованих державах, які беруть участь в акції в якості
одержувачів, субпідрядників або інших юридичних ланцюг
поставок.
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в) ставка фінансування може застосовуватися до діяльності,
збільшеної додатково на 10 відсоткових пунктів, коли щонайменше
15% загальних допустимих витрат на діяльність розподіляється на
середні компанії, створені в державі-члені або асоційованій країні.
Комісія вивчає фінансову спроможність усіх заявників та
координатора, якщо запитуване фінансування Союзу становить
менше 500 000 євро. Фінансова спроможність юридичних осіб,
життєздатність яких гарантується відповідними органами державичлена, не перевіряється. Якщо фінансова спроможність
координатора структурно гарантована іншою юридичною особою,
фінансова спроможність цієї іншої юридичної особи повинна бути
перевірена.
Відступаючи від статті 181 (6) Фінансового регламенту,
непрямі прийнятні витрати визначаються шляхом застосування
фіксованої ставки в розмірі 25% від загальної кількості прямих
прийнятних витрат на дію, за винятком прямих допустимих витрат
на субпідряд та підтримку третіх осіб, а також будь-які одиничні
витрати або одноразові суми, що включають непрямі витрати.
Непрямі допустимі витрати можуть бути визначені відповідно до
звичайної практики обліку витрат одержувача на основі фактичних
непрямих витрат за умови, що ці практики обліку витрат
приймаються національними органами для порівняльної оборонної
діяльності, відповідно до статті 185 Фінансової Положення.
Якщо Союз надає співфінансування менше 50% від загальної
вартості дії, Комісія може використовувати:
а) внесок, що не стосується витрат, у значенні статті 180 (3)
Фінансового регламенту, заснований на результатах діяльності,
виміряних на основі попередньо визначених етапів або показників
ефективності; або
б) єдину одноразову суму у значенні статті 182 Фінансового
регламенту на основі попереднього бюджету дії, що вже
затверджений національними органами держав-членів та
асоційованих держав, що співфінансують.
Союз може підтримувати закупівлю докомерційної продукції
шляхом надання грантів замовникам у рамках Директив 2014/24 /
ЄС (26) та 2014/25 / ЄС (27) Європейського Парламенту та Рада.
Процедури закупівель мають:
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а) бути узгодженими з Положенням;
б) може дозволити укладення декількох контрактів в рамках
однієї процедури (нагорода кількох постачальників);
в) передбачити присудження контрактів учасникам, які
пропонують найкраще співвідношення ціни та якості,
забезпечуючи при цьому відсутність конфлікту інтересів.
Механізм взаємного страхування може покривати ризик,
пов'язаний з поверненням сум, що належать одержувачам, і
вважатимуться достатньою гарантією згідно з Фінансовим
положенням. Застосовується стаття 37 Регламенту (ЄС) 2021/695.
Співвласники укладають угоду про розподіл своїх акцій та
умови здійснення спільної власності відповідно до своїх
зобов'язань за договором про грант.
Національні органи держав-членів та асоційованих держав
мають право доступу до спеціальних звітів. Національні органи
держав-членів та асоційованих країн використовують спеціальний
звіт лише для цілей, пов'язаних з використанням або для потреб
своїх збройних сил, або своїх сил безпеки або розвідувальних
структур, в тому числі в рамках своїх програм співпраці.
Замовники повинні користуватися правом вільного доступу до
результатів для власного користування та правом надавати або
вимагати від одержувачів надання третім сторонам ліцензій на
використання результатів на справедливих та розумних умовах без
права присвоєння ліцензії.
Замовники мають користуватися правом вільного доступу до
результатів для власного користування та правом надавати або
вимагати від одержувачів надання третім сторонам ліцензій на
використання результатів на справедливих та розумних умовах без
права присвоєння ліцензії. Діяльність базується на загальних
технічних специфікаціях, узгоджених державами-членами або
асоційованими державами, які будуть співфінансувати акцію або
які мають намір спільно замовити кінцевий продукт.
Цей Регламент не впливає на експорт продукції, обладнання
чи технології, що включає результати дослідницької діяльності, яка
пыдтримується Фондом, і не впливає на політику щодо експорту
оборонної продукції держав-членів.
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Результати дослідницької діяльності є власністю одержувачів і
необхідні для виконання договору. Консорціум повинен
забезпечити, щоб витрати на діяльність, не покриті підтримкою
Союзу, покриватимуться за рахунок інших джерел фінансування,
таких як внески держав-членів або асоційованих держав або
співфінансування юридичних осіб.
Союз не має права власності на оборонні товари чи технології,
що є результатом заходів з розвитку, підтриманих Фондом, а також
прав інтелектуальної власності на вищезазначену діяльність.
Результати діяльності з розвитку, що підтримується Фондом, не
підлягають контролю або обмеженню з боку не асоційованих третіх
країн або не асоційованих суб'єктів.
Комісія заздалегідь повідомляється про будь-який перехід
права власності на не асоційовану третю країну або організацію.
Якщо підтримка Союзу надається у формі договору про державні
закупівлі для дослідження, держави-члени або асоційовані держави
мають право безкоштовно отримати ліцензію на використання
дослідження у письмовій формі.
Фонд повинен реалізовуватися за допомогою щорічних
програм роботи Фінансового регламенту. Комісія шляхом
імплементаційних актів приймає робочі програми, у яких детально
викладаються теми досліджень та категорії заходів, що
підтримуються Фондом. Якщо призначено керівника проекту,
Комісія консультується з керівником проекту перед здійсненням
платежу. Комісія призначає незалежних експертів для допомоги в
перегляді та оцінці етичних аспектів. Незалежними експертами є
зацікавлені громадяни держав-членів. Незалежних експертів
обирають на основі їхніх навичок, досвіду та знань щодо виконання
завдань.
Кожна держава-член повинна забезпечити рівень захисту
секретної інформації ЄС, еквівалентний рівню, гарантованому
правилами безпеки Ради, встановленими Рішенням Ради 2013/488 /
ЄС (28). Комісія забезпечує захист секретної інформації відповідно
до правил безпеки, викладених у Рішенні (ЄС, Євратом) 2015/444.
Якщо діяльність містить секретну інформацію, компетентний орган
фінансування вказує у конкурсі пропозицій або тендерній
документації заходи та вимоги, необхідні для безпеки цієї
інформації. Держави-члени можуть прийняти рішення про
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спеціальну систему безпеки для захисту та обробки секретної
інформації, та інформувати про це Комісію.
Одержувачі фінансування Союзу повинні вказувати
походження коштів та забезпечувати фінансування Союзу, зокрема
при просуванні своїх дій та результатів, шляхом надання
послідовної, ефективної та пропорційної цільової інформації для
різних типів аудиторій, включаючи засоби масової інформації та
громадськості. Фінансові ресурси, що виділяються Фондом, можуть
також сприяти організації заходів з розповсюдження, мережевих та
інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на відкриття
ланцюгів поставок.
Перед прийняттям делегованого акта Комісія консультується з
експертами, призначеними кожною державою-членом відповідно
до принципів, викладених у Міжінституційній угоді від 13 квітня
2016 року про кращу законотворчість. Якщо комітет не надає
висновку, Комісія не приймає проект імплементаційного акта, і
застосовується третій підпункт статті 5 (4) Регламенту (ЄС)
(182/2011).
Цей Регламент набирає чинності з дня його публікації в
Офіційному віснику Європейського Союзу. Застосовується з 1
січня 2021 року.
Рішення Ради 2021/764 з 10 травня 2021 року про створення
конкретної програми для реалізації Рамкової програми
досліджень та інновацій Horizon Europe та про скасування
Рішення 2013/743 / ЄС19
Це рішення встановлює конкретну програму для реалізації
Рамкової програми досліджень та інновацій Horizon Europe (далі "Спеціальна програма"), як зазначено у статті 1 (2) (а) Регламенту
(ЄС) No 1095 / 2010. 2021/695.
Оперативними цілями програми є:
а) посилення базових та перспективних досліджень; сприяння
більшій участі у програмі Союзу;
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Council Decision (EU) 2021/764 of 10 May 2021 establishing the Specific Programme
implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, and
repealing
Decision
2013/743/EU.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0764&from=EN
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б) посилення зв'язку між дослідженнями, інноваціями освітою
та іншими політиками, зокрема взаємодоповнення з національною
та регіональною політикою та діяльністю у галузі досліджень та
розробок та політикою та діяльністю Союзу щодо досліджень та
розробок;
в) підтримка реалізації пріоритетів
включаючи, зокрема, ЦУР та Паризьку угоду;

політики

Союзу,

г) сприяння відповідальним НДДКР з урахуванням принципу
обережності;
д) посилення
програми;

гендерного

виміру

протягом

конкретної

f) поглиблення зв’язків для спільної роботи в європейських
науково-дослідних інститутах, а також між окремими секторами та
дисциплінами, в т.ч. соціальні та гуманітарні науки;
g) посилення міжнародного співробітництва;
h) підключення та розвиток дослідницьких інфраструктур у
межах Європейського дослідницького простору та забезпечення
транснаціонального доступу до них;
i) залучення талантів, навчання та утримання дослідників та
новаторів Європейського дослідницького простору, в тому числі за
допомогою мобільності;
j) сприяння відкритій науці та забезпечення публічної
видимості та відкритого доступу до наукових публікацій та даних
досліджень;
j) сприяння використанню результатів НДДКР та активному
поширенню та використанню результатів, зокрема для залучення
приватних інвестицій та розробки політики;
л) сприяння досягненню амбіційних цілей протягом певного
періоду за допомогою місій НДДКР;
м) покращення зв'язку та взаємодії науки та суспільства, а
також сприяння залученню громадян та споживачів до процесів
спільного проектування та співтворчості;
n) прискорення трансформації промисловості, в тому числі
шляхом вдосконалення інноваційних навичок;
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о) сприяння науково-дослідній діяльності в МСП та
створенню та зростанню інноваційних компаній, зокрема стартапів,
МСП та, у виняткових випадках, малих середніх капіталів;
n) покращення доступу до фінансування ризиків, у тому числі
шляхом взаємодії з програмою InvestEU, встановленою
Регламентом (ЄС) 2021/523 Європейського Парламенту та Ради
(11), зокрема, коли ринок не забезпечує надійного фінансування.
Відповідно до статті 12 (1) Регламенту (ЄС) 2021/695,
фінансовий пакет реалізації конкретної програми на період з 1
січня 2021 року по 31 грудня 2027 року становитиме 83 397 000 000
за поточними цінами. В результаті спеціального коригування
програми, передбаченого статтею 5 Регламенту Ради (ЄС, Євратом)
№ 2020/2093 (12) та Додатком II до Регламенту (ЄС, Євратом)
2020/2093, сума, зазначена в в параграфі 1 збільшується на
додаткову суму в розмірі 2 790 000 000 євро за незмінних цін на
2018 рік для конкретної програми.
Розподіл суми:
а) 25% для кластеру охорони здоров’я;
б) 25% для кластеру цифрової сфери, промисловості та
космічного простору;
в) 25% для кластеру «Клімат, енергія та мобільність»;
г) 25% для ESI.
Результати стратегічного планування визначаються у
багаторічному стратегічному плані підготовки змісту робочих
програм. Держави-члени можуть підтримувати стратегічне
планування, надаючи огляд національних консультацій та думок
громадян щодо стратегічного плану.
Кожен комітет місії повинен складатися з 15 незалежних
висококваліфікованих
фахівців
із
практичним
досвідом,
включаючи експертів у галузі ССЗ з усієї Європи та за її межами,
представників відповідних кінцевих користувачів. Члени комітетів
місій призначаються Комісією за прозорою процедурою, яка
включає відкритий конкурс. Термін повноважень членів комітету
місії не повинен перевищувати п’яти років і може поновлюватись
один раз.
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Комісія засновує Європейську дослідницьку раду ("ERC") для
реалізації дій згідно з І стовпом "Наукова досконалість", що
стосуються ERC. ERC є правонаступником Європейської
дослідницької ради, створеної Рішенням Комісії від 12 грудня 2013
року (15).
Вчена рада ERC визначає: а) загальну стратегію для ERC; б)
програму роботи з реалізації діяльності ERC; в) методи та
процедури експертної оцінки та оцінки пропозицій, на основі яких
визначаються пропозиції, що фінансуються; г) свою позицію щодо
будь-якого питання, яке з наукової точки зору може покращити
досягнення та вплив ERC, а також якість проведених досліджень; д)
кодекс поведінки, що стосується, зокрема, уникнення конфлікту
інтересів.
До складу вченої ради входять незалежні вчені, інженери та
науковці з найвідомішим та відповідним досвідом, включаючи
жінок і чоловіків різного віку, і забезпечують різноманітність
дослідницьких областей та географічного походження. Термін
повноважень членів Вченої ради ERC обмежується чотирма роками
і може бути поновлений один раз на основі ротаційної системи.
Рада ESI складається з 15 до 20 незалежних вищих посадових
осіб з різних частин інноваційної екосистеми Європи, включаючи
підприємців, керівників корпорацій, інвесторів, експертів з
державного управління та науковців, включаючи експертів з
академічних інновацій. Рада ESI сприяє промоційним акціям, а її
члени прагнуть підвищити престиж марки ESI.
Рада ESI консультує Комісію щодо: а) загальної стратегія для
компоненту III рівня "Інноваційна Європа" ESI "; б) робочої
програми для реалізації заходів ESI; в) критеріїв оцінки інновацій
та профілю ризику пропозицій та відповідний баланс грантів,
власного капіталу та інших форм фінансування прискорювача; г)
створення стратегічних портфелів проектів; д) профілю менеджерів
програм.
Комісія регулярно інформує комітет про загальний прогрес
впровадження конкретної програми та надає йому своєчасну
інформацію про всі дії та компоненти, запропоновані або
фінансуються згідно Регламенту (ЄС) 2021/695, та його
екстерналізовані частини, як це встановлено у Додатку III до цього
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Рішення, включаючи детальну інформацію та аналіз статистичних
даних щодо окремих конкурсів пропозицій.
Це рішення набирає чинності з дня публікації в Офіційному
віснику Європейського Союзу.
Регламент Ради (ЄС) 2021/774 з 10 травня 2021 року про
внесення змін до Регламенту (ЄС) № 389/2012 про
адміністративну співпрацю у сфері акцизного збору щодо
змісту електронних реєстрів20
У статті 19 (2) Регламенту (ЄС) № 389/2012 додаються такі
пункти:
"(L) для сертифікованих вантажовідправників, зазначених у
статті 35 (8) Директиви (ЄС) 2020/262, які відправляють акцизні
товари лише в рідкісних випадках – кількість акцизних товарів,
особа одержувача в державі-члені призначення та термін дії про
попередню сертифікацію;
м) для сертифікованих вантажоодержувачів, зазначених у
статті 35 (8) Директиви (ЄС) 2020/262, які отримують акцизні
товари лише в рідкісних випадках – кількість акцизних товарів,
особа відправника в державі-члені відправлення та термін дії
тимчасової сертифікації ".
Регламент набирає чинності на двадцятий день після його
опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

20

Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012
on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic
registers. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0774
46

Регламент (ЄС) 2021/690 Європейського Парламенту та Ради
від 28 квітня 2021 року створення програми внутрішнього
ринку, конкурентоспроможності підприємств, включаючи малі
та середні підприємства, рослини, тварини, продукти
харчування та корми, та європейської статистики (програма
єдиного ринку), та скасування положень (ЄС) № 99/2013, (ЄС)
№ 1287/2013, (ЄС) № 254/2014 та (ЄС) № 652/201421
а) підвищення функціонування внутрішнього ринку, зокрема
захисту та розширення прав і можливостей громадян, споживачів та
підприємств, особливо МСП, шляхом застосування законодавства
Союзу, полегшення доступу на ринки, встановлення стандартів та
сприяння охороні здоров'я. благополуччя людей, тварин і рослин. ,
поважаючи принципи сталого розвитку та забезпечуючи високий
рівень захисту споживачів, а також шляхом посилення співпраці
між компетентними органами держав-членів та між компетентними
органами держав-членів та Комісією та децентралізованими
установами Союзу;
б) розробка, виробництво та розповсюдження високоякісної,
порівнянної, своєчасної та надійної європейської статистики, яка
буде основою для розробки, моніторингу та оцінки всієї політики
Союзу та допоможе громадянам, політикам, органам, бізнесу,
науковим колам та ЗМІ приймати зважені рішення та брати активну
участь у демократичному процесі.
Програма відкрита для участі третіх країн, які є членами
Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського
економічного простору, країни Європейської політики сусідства,
країни, що приєднуються до ЄС та потенційні кандидати, треті
країни відповідно до умов, викладених у спеціальній угоді.
Фінансуванню підлягають: створення належних умов для
забезпечення можливостей для всіх учасників внутрішнього ринку;
забезпечення механізмів сприяння дискусіям щодо політики та
процесів прийняття рішень для громадян, споживачів, кінцевих
споживачів та представників суспільства; сприяння та координація
21

Regulation (EU) 2021/690 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021
establishing a programme for the internal market, competitiveness of enterprises, including small
and medium-sized enterprises, the area of plants, animals, food and feed, and European statistics
(Single Market Programme) and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013,
(EU) No 254/2014 and (EU) No 652/2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0690
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спільних дій між державами-членами; підтримка ефективності та
модернізації законодавства Союзу; збір та аналіз даних;
дослідження функціонування внутрішнього ринку, дослідження,
оцінки
та
рекомендації
щодо
політики;
організація
демонстраційних заходів та пілотних проектів; розробка
спеціальних ІТ-інструментів для забезпечення прозорого та
ефективного функціонування внутрішнього ринку; підтримка
стратегій ринкового нагляду; надання підтримки МСП; підтримка
функціонування мережі Enterprise Europe.
Такі суб'єкти мають право на фінансування за Програмою:
держава-член або інша країна або пов'язана з нею територія;
юридичні особи, створені відповідно до законодавства Союзу або
міжнародних організацій; у виняткових випадках юридичні особи,
створені в третій країні, не пов'язаній з Програмою, за умови, що
участь цих юридичних осіб є однією з цілей Програми.
Наступні юридичні особи можуть приймати участь у
діяльності Програми: національні статистичні інститути та інші
національні органи; суб'єкти господарювання, що діють у галузі
статистики; некомерційні організації, які не залежать від
промислових, комерційних, чи інших суперечливих інтересів.
Організації можуть отримувати гранти за Програмою без
конкурсу щодо дій у галузі акредитації або ринкового нагляду та
іншої діяльності для досягнення мети Програми. Програма може
фінансувати до 100% допустимих витрат на фінансову підтримку
для третіх країн та до 90% прийнятних витрат для інших категорій
витрат. Програма може фінансувати до 100% прийнятних
додаткове узгодження та витрати на створення мереж та до 60%
допустимих витрат для інших категорій витрат. Крім того,
допустимі непрямі витрати визначаються шляхом застосування
фіксованої ставки в розмірі 25% від загальної кількості прямих
допустимих витрат, за винятком прямих допустимих витрат для
субпідрядників, фінансової підтримки для третіх осіб та будь-яких
одиничних витрат, включаючи непрямі витрати.
Ставка становить 75% допустимих витрат щодо:
транскордонних дій спільно двома або більше державами-членами
для боротьби, запобігання чи знищення шкідників рослин або
хвороб тварин; Держави-члени, чий валовий національний дохід на
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душу населення, за останніми даними Євростату, нижче 90% від
середнього у межах Союзу. Ставка повинна становити 100% від
допустимих витрат, якщо дії, що вносяться Союзом, стосуються
запобігання та контролю серйозних ризиків для здоров'я людей,
рослин та тварин у Союзі; вони спрямовані на запобігання жертвам
або серйозним економічним проблемам у Союзі в цілому.
Робочі програми повинні втілювати цілі Програми, та
відповідні дії. У цих робочих програмах має бути зазначено:
орієнтовну суму, виділену для кожної дії, та орієнтовну загальну
суму для всіх дій, а також орієнтовний графік реалізації; основні
критерії оцінки гранту та максимальна ставка співфінансування.
Система звітності про результати діяльності повинна
забезпечувати ефективний, результативний та своєчасний збір
даних для цілей моніторингу виконання та результатів Програми.
Цей Регламент набирає чинності з дня його публікації в
Офіційному віснику Європейського Союзу.
Регламент (ЄС) 2021/691 Європейського Парламенту та Ради
від 28 квітня 2021 року про Європейський фонд адаптації до
глобалізації для скорочених працівників (ЄФАГП) та про
скасування Регламенту (ЄС) № 1309/201322
ЄФАГП підтримуватиме соціально-економічні перетворення,
що виникають внаслідок глобалізації та змін у технологіях та
навколишньому середовищі, допомагаючи звільненим працівникам
та працевлаштованим працівникам, які припинили роботу,
адаптуватися до структурних змін.
Завданнями ЄФАГП є демонстрація солідарності та сприяння
гідній та стійкій зайнятості в Союзі, пропонуючи допомогу у разі
серйозної реструктуризації, зокрема викликів, які ставить
глобалізація, таких як зміни у світовій торговій структурі, торгові
суперечки , значні зміни в торгових відносинах Союзу або в складі
внутрішнього ринку та фінансових та економічних криз, а також
перехід до низьковуглецевої економіки або в результаті
цифровізації або автоматизації.
22

Regulation (EU) 2021/691 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 on
the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF) and repealing
Regulation
(EU)
No 1309/2013.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0691&from=EN
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ЄФАГП
допомагає
бенефіціарам
якомога
швидше
повернутися до гідної та стійкої зайнятості. Особливий акцент
робиться на заходах, які допомагають найбільш незахищеним
верствам населення. 1. Держави-члени можуть подати заявку на
отримання фінансового внеску з ЄФАГП для заходів, спрямованих
на звільнених працівників та самозайнятих.
разі значної реструктуризації фінансовий внесок з ЄФАГП
надається за наявності однієї з таких обставин:
а) припинення діяльності щонайменше 200 звільнених
робітників або самозайнятих осіб на контрольний період у чотири
місяці в одному з підприємств у державі-члені, в тому числі, коли
таке припинення відбувається з його постачальниками або
виробниками, що перебувають у подальшому виробництві;
б) припинення працевлаштування щонайменше 200
звільнених працівників або самозайнятих на контрольний період у
шість місяців, зокрема у МСП, де всі вони працюють в одному
економічному секторі, класифікованому в підрозділі NACE Rev. 2.
2, і розташовані в одному регіоні або в двох сусідніх регіонах,
визначених на рівні NUTS 2, або в більш ніж двох сусідніх
регіонах, визначених на рівні NUTS 2, за умови, що в двох із
регіони, взяті разом;
в) припинення діяльності щонайменше 200 звільнених
робітників або самозайнятих осіб на контрольний період чотири
місяці, особливо в МСП, де всі вони працюють в одному або різних
економічних секторах, класифікованих у підрозділі NACE Rev. 2, і
розташовані в одному регіоні NUTS рівня 2.
На малих ринках праці, зокрема щодо заявок, в яких беруть
участь МСП, з належним обґрунтуванням державою-членомзаявником заявка на фінансовий внесок вважається прийнятною,
навіть якщо усі критерії не виконуються повністю, за умови якщо
звільнення серйозно впливає на зайнятість населення та місцеву,
регіональну чи національну економіку. ЄФПГ не може бути
мобілізований за умови скорочення штатів у державному секторі в
результаті скорочення бюджету державою-членом.
Держава-член-заявник вказує метод, що використовується для
розрахунку кількості звільнених та самозайнятих осіб, та одну або
декілька з наступних дат: дата, коли роботодавець письмово
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повідомляє компетентний державний орган про заплановані
колективні звільнення; дата індивідуального повідомлення
роботодавця про припинення або розірвання трудового договору
або трудових відносин працівника; дата фактичного припинення
або закінчення строку дії трудового договору або трудових
відносин; дата закінчення роботи працівника в підприємствікористувачі; у випадку самозайнятих - дата припинення діяльності,
визначена відповідно до національного законодавства чи
адміністративних положень.
До таких бенефіціарів можуть належати: скорочені
працівники та самозайняті особи, діяльність яких була припинена;
звільнених працівників та самозайнятих осіб, діяльність яких
припинена; погоджений пакет може включати: а) індивідуальне
навчання
та
перепідготовка,
включаючи
інформаційнокомунікаційні технології та інші навички, необхідні в епоху
цифрових технологій, сертифікація набутих знань та навичок,
індивідуальні послуги з пошуку роботи та цільові групові заходи,
профорієнтація, консультаційні послуги, наставництво, допомога у
переїзді,
просування
підприємництво,
допомога
для
самозайнятості, створення підприємств, придбання компанії
працівниками, а також коопераційна діяльність; б) спеціальні
заходи обмеженої тривалості, такі як надбавки на пошук роботи,
стимулювання працевлаштування для роботодавців, надбавки на
мобільність, надбавки за доглядом за дитиною, надбавки на
покриття витрат на навчання та проживання та надбавки для осіб,
які доглядають.
За ініціативою держави-члена-заявника може бути наданий
фінансовий внесок з ЄГФ для підготовчих, управлінських,
інформаційних та рекламних заходів, а також контролю та
звітності. Протягом десяти робочих днів з дати подання заявки або,
якщо це можливо, протягом десяти робочих днів з дати, коли
Комісія отримує перекладену заявку, залежно від того, яка пізніше,
Комісія підтверджує отримання заяви та запит від держави-членазаявника будь-яку додаткову інформацію, необхідну для розгляду
заяви. Якщо Комісія вимагає додаткової інформації, держава-член
відповідає протягом 15 робочих днів з дати подання запиту. Комісія
продовжує цей термін на 10 робочих днів на прохання державичлена-заявника. Комісія завершує свою оцінку відповідності заявки
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умовам фінансового внеску протягом 50 робочих днів з моменту
отримання заявки.
Технічна допомога Комісії включає надання державам-членам
інформації та настанов щодо використання, моніторингу та оцінки
ЄФПГ. Комісія також надаватиме інформацію та чіткі вказівки
соціальним партнерам на рівні Союзу та на національному рівні
щодо використання ЄФПГ. Керівні заходи можуть також включати
створення робочих груп на випадок серйозних економічних
потрясінь у державі-члені.
Комісія сплачує фінансовий внесок відповідній державі-члену
шляхом одноразового 100% попереднього фінансування протягом
15 робочих днів з моменту набрання чинності рішення.
Держави-члени повинні вжити таких кроків: а) перевірити
наявність механізмів управління та контролю та їх впровадження
таким чином, щоб забезпечити ефективне та правильне
використання фондів Союзу відповідно до принципу надійного
фінансового управління; б) забезпечення того, що надання даних
моніторингу є обов'язковою вимогою для контрактів з органами
влади, що надають узгоджені пакети; в) перевірка правильності
впровадження фінансованих заходів; г) гарантування того, що
фінансувані
витрати
базуються
на
підтверджуваних
підтверджуючих документах та є законними та регулярними; д)
запобігання, виявлення та виправлення порушень, включаючи
шахрайство, та стягнення неправомірно сплачених сум, разом із
відсотками за затримку, де це доречно.
Якщо після проведення необхідних перевірок Комісія
приходить до висновку, що держава-член не виконала своїх
зобов'язань за рішенням про фінансовий внесок або не виконала
своїх зобов'язань, вона надає відповідній державі-члену можливість
подати свої зауваження. Якщо домовленості не досягнуто, Комісія
протягом 12 місяців з моменту отримання коментарів від державичлена приймає рішення про внесення фінансових виправлень,
накладених скасуванням всього або частини фінансового внеску
ЄФПГ за відповідним заходом.
Регламент набирає чинності з дня його опублікування в
Офіційному віснику Європейського Союзу.
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ІІІ. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ЗА СКАРГАМИ ПРОТИ УКРАЇНИ
Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «ATIMA
LIMITED проти України» від 20 травня 2021 року (Заява №
56714/11)23
Заява про порушення положень Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, зокрема:
Ст. 6 «Право на справедливий суд»;
Ст. 1 Протоколу № 1 «Право на мирне володіння своїм
майном».
Обставини справи
Справа Atima Limited проти України стосується зазіхання на
право власності деяких часток компанії K., гарантоване статтею 1
Протоколу №1 до Конвенції.
Компанія-заявник була зареєстрована на Кіпрі 1 вересня 2011
року.
Факти справи, подані сторонами, можуть бути зведені таким
чином.
A. Передісторія справи
8 лютого 2007 року Київська міська рада (далі – Рада)
прийняла програму з приватизації на 2007-2010 роки відносно
майна, яке належить громаді міста Києва (далі – громада). 12 липня
2007 року Рада прийняла зміни до програми, щоб включити
компанію K. до таких, що підлягають приватизації. Громада,
представлена Радою, володіла більш ніж 80% акцій цієї компанії.
Невдовзі після аукціону, який 21 липня 2009 року провела
компанія U., 29 липня компанія N. придбала в Ради понад 80%
акцій компанії K.
2 липня 2010 року компанія N. продала деякі свої акції
кільком компаніям, серед яких була й компанія-заявник. Відповідно
23

Judgment of the European Court of Human Rights in case of ATIMA LIMITED v.
UKRAINE. (Application no. 56714/11) URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210016
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до договору купівлі-продажу, компанія-заявник мала стати
власником придбаних акцій з моменту їхнього зарахування на
рахунок цінних паперів, відкритого в компанії-депозитарії F.S.U.;
довідка з рахунку цінних паперів компанії-заявника мала стати
документом, що підтвердив би перехід права власності на акції до
компанії-заявника. Того ж дня нотаріус засвідчив цей договір та
вніс інформацію про нього до відповідного реєстру.
B. Кримінальна справа, порушена прокурором проти компанії
N.
У серпні 2010 року заступник Генерального прокурора
України (далі – прокурор), діючи в інтересах держави як
представник Ради, подав позов до Господарського суду міста Києва
(далі – Господарський суд) проти компанії N. з метою визнати
договір від 29 липня 2009 року недійсним, визнати громаду
власником акцій, проданих компанії N., та повернути їх громаді.
Компанія-заявник просила суд дозволити їй приєднатися до
провадження як третя сторона, враховуючи те, що вона була
власником деяких спірних акцій. Суд відхилив клопотання,
визнавши, що компанія-заявник не надала доказів того, що вона є
власником акцій.
20 жовтня 2010 року суд частково задовольнив позов
прокурора, визнавши громаду власником акцій компанії K., які
були продані компанії N. Зокрема, він посилався на рішення
Київського апеляційного господарського суду (далі – Апеляційний
суд) від 14 жовтня 2010 року (сторони не надали його копію), яким
цей суд визнав рішення від 12 липня 2007 року незаконним, що
стосується щодо приватизації компанії К. Щодо позову про
визнання недійсним договору від 29 липня 2009 р. суд зазначив,
що, враховуючи те, що рішення від 12 липня 2007 р. було
незаконним, цей контракт не спричинив жодних правових наслідків
і, отже, не може бути визнаний судом недійсним.
Компанія-заявник
оскаржила
вищезазначене
рішення,
зазначивши, що вона була власником деяких акцій компанії K., що
підтверджується заявою компанії F.S.U. Отже, це рішення
порушило його майнові права. Крім того, на момент укладення
договору від 29 липня 2009 року рішення суду від 12 липня 2007
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року, яке б визнало недійсним, не було прийняте. Суд таким чином
просив суди відхилити позов прокурора.
16 грудня 2010 року Апеляційний суд дозволив компаніїзаявнику приєднатися до провадження як третя сторона. 18 січня
2011 року він підтримав вищезазначене рішення щодо задоволення
позову прокурора. Крім того, він визнав недійсним контракт від 29
липня 2009 року. Суд встановив, що компанія K. належала до
категорії компаній, які можуть бути приватизовані за певних умов,
встановлених національним законодавством. Суд постановив, що
на порушення цих умов не проводилася жодна оцінка вартості
акцій компанії K. до її приватизації, а також не було підготовлено й
затверджено місцевою владою висновок про вартість цих акцій.
Крім того, аукціон від 21 липня 2009 року організувала компанія
U., яка не була ліцензованою біржовою компанією, як того вимагає
закон. Зрештою, суд постановив, що компанія-заявник «не надала
належних доказів для спростування позову прокурора».
Компанія-заявник подала касаційну скаргу, зазначивши, що
вона є власником деяких спірних акцій та що аукціон 21 липня 2009
року відбувся відповідно до закону. Вона також стверджувала, що
визнання судом нижчої інстанції громади як власника спірних
акцій призвело до того, що компанія була позбавлена права
власності на деякі акції, придбані в компанії N. Зрештою, з
посиланням на статтю 1 Протокол № 1 вона стверджувала, що не
може бути позбавлення власності без відповідної компенсації.
2 березня 2011 року Вищий господарський суд України (далі –
ВГСУ) відхилив апеляцію компанії-заявника. Підтримуючи
рішення від 18 січня 2011 року, він дійшов згоди, що аукціон був
організований компанією, яка не була ліцензованою біржовою
компанією. Таким чином, він дійшов висновку, що контракт від 29
липня 2009 року порушив громадський порядок, оскільки мав на
меті незаконне заволодіння майном, що належить громаді, що
порушувало встановлену процедуру приватизації.
C. Справа, порушена компанією-заявником проти Ради заради
компенсації
У жовтні 2013 року компанія-заявник подала позов проти
Ради про стягнення суми, яку вона сплатила за придбання деяких
акцій компанії K. Вона заявила, що подає позов до Ради, оскільки,
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серед іншого, під час провадження, ініційованого прокурором,
суди, визнавши недійсним договір від 29 липня 2009 року, не
застосовували реституцію щодо сторін цього договору та не
розпорядилися сумами, які компанія N. сплатила Раді для
повернення компанії K. Більше того, договір від 2 липня 2010 року
не був визнаний недійсним судами, а отже, не було законних
підстав для компанії-заявника подати позов про компенсацію проти
компанії N. Також компанія N. не допустила жодних порушень при
укладанні договорів 29 липня 2009 року та 2 липня 2010 року, що
могло б надати підстави для будь-якої цивільно-правової
відповідальності компанії-заявника.
Суди відхилили позов, причому остаточне рішення ухвалив
ВГСУ 20 травня 2015 року. Вони встановили, що: за договором від
29 липня 2009 року Рада отримала гроші від компанії N., а не від
компанії-заявника; компанія-заявник не була стороною цього
контракту, а тому не могла вимагати від Ради відшкодування
збитків; компанія-заявник уклала договір з компанією N. і
заплатила їй гроші, тому компанія N. відповідала за неможливість
компанії-заявника стати власником деяких акцій компанії K. і той
факт, що суди під час провадження прокурора не застосовували
реституцію щодо сторін договору від 29 липня 2009 року, не
означало, що компанія-заявник була «звільнена [від зобов’язання]»
вимагати збитки від компанії N.
D. Справа, порушена компанією-заявником проти Ради заради
права власність на акції
У квітні 2014 року компанія-заявник подала ще один позов
проти Ради, вимагаючи визнати її право власності на акції, які вона
придбала у компанії N. Посилаючись на статті 330, 388 та 658
Цивільного кодексу України 2003 року та резолюцію від 29 травня
2013 року, вона стверджувала, що була добросовісним покупцем за
договором від 2 липня 2010 року, що контракт не був визнаний
недійсним судами, що Рада не прагнула стягнути акції з компаніїзаявника, і що рішення суду про таке стягнення не було прийняте,
оскільки рішення, прийняті в рамках провадження, порушеного
прокурором, стосувалися лише компанії N. Якби Рада вважала, що
вона є законним власником акцій, придбаних компанієюзаявником, вона могла подати на неї віндикаційний позов про їх
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повернення. Оскільки рішення суду з цього питання не було,
компанія-заявник була законним власником відповідних акцій.
Нарешті, компанія-заявник стверджувала, що: 22 листопада
2010 року Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія) анулювала ліцензію компанії F.S.U. на
діяльність депозитарія; 25 січня 2011 року Комісія також
анулювала ліцензію компанії А., яка була реєстратором, щодо
системи акціонерів та депозитаріїв компанії K.; 2 березня 2011 року
Комісія визнала відповідні записи вищезазначеної системи
втраченими; 6 квітня 2011 року суд розірвав договір між
компаніями K. та А. та визнав компанію F. новим реєстратором; 10
травня 2011 року компанії K. та F. підписали юридичний документ,
згідно з яким перша передала другій останню копію реєстру з
метою відновлення системи, за якою реєструвались акціонери
компанії K.; 13 травня 2011 р. Комісія опублікувала інформацію
про відновлення вищезазначеної системи; у невстановлену дату
компанію F.S.U. було реорганізовано з метою створення компанії
FSU, і 12 листопада 2013 року Комісія видала їй ліцензію на
депозитарій; і в неустановлену дату компанія-заявник попросила
компанію FSU надати їй виписку зі свого рахунку у цінних
паперах, а остання надала їй заяву, в якій зазначається, що станом
на 20 березня 2014 року у неї були спірні акції на її рахунку. Потім
компанія-заявник заявила, що, за словами депозитарія, спірні акції
були зареєстровані як її акції. З іншого боку, вона також
стверджував, що втратила ці акції внаслідок відкликання ліцензії
компанії FSU та відновлення реєстру акціонерів іншим
реєстратором, і, отже, ці акції були зареєстровані як акції Ради.
Суди відхилили позов, остаточне рішення було винесене
ВККС 21 січня 2015 року. Посилаючись на рішення, прийняті в
рамках провадження, порушеного прокурором, вони встановили,
що, оскільки договір від 29 липня 2009 року був визнаний
недійсним ab initio, компанія N. не була власником акцій компанії
K., яку вона викупила в Ради, і тому не мала права продати частину
з них компанії-заявнику за договором від 2 липня 2010 року;
відповідно, жодної передачі компанії-заявнику права власності на
спірні акції не відбулося. Щодо аргументу компанії-заявника про
те, що вона була добросовісним набувачем акцій, суди посилалися
на статті 330 та 388 Цивільного кодексу та дійшли висновку, що
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оскільки суди визнали недійсним договір від 29 липня 2009 року в
рішеннях, прийнятих у провадженні, порушеному прокурором, цей
договір не спричинив жодних правових наслідків, і компанія N.
незаконно зареєструвала своє право власності на акції, тим самим
позбавивши Раду, законного власника цих акцій, права власності на
них. Більше того, згідно зі статтею 658 Цивільного кодексу
України, компанія-заявник могла отримати право власності на
акції, лише якщо власник цих акцій не мав права на їх повернення.
Однак вищезазначені рішення нібито визнавали право Ради як
законного власника акцій повертати акції. Нарешті суди зазначили,
що не було встановлено, що компанія-заявник просила нового
реєстратора внести зміни до відновленої системи акціонерів, що
останній відмовився це робити, і що компанія-заявник оскаржила
рішення Комісії.
E. Справа, порушена компанією N. проти Ради
У грудні 2014 року компанія N. подала позов до Ради про
стягнення грошей, які вона сплатила за контрактом від 29 липня
2009 року, плюс певні суми відсотків. У своїй позовній заяві вона
зазначила, що в рішеннях, винесених в рамках порушеного проти
неї провадження, суди не застосовували реституцію щодо сторін
цього договору.
Суди частково задовольнили позов, остаточне рішення було
винесено ВГСУ 14 червня 2017 року. З посиланням на практику
цього Суду вони визнали, що особа, яка отримала майно від
держави помилково і згодом була позбавлена його, мала право на
компенсацію. Таким чином, суди зобов'язали Раду виплатити
компанії N. суми, які остання виплатила їй за договір від 29 липня
2009 року, плюс певні суми відсотків.
Рішення Суду:
Суд одноголосно оголошує прийнятною скаргу заявника за
статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції;
Суд одноголосно постановляє, що мало місце порушення
вищезгаданої статті;
Суд одноголосно постановляє, що немає потреби розглядати
скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції;
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Суд, зважаючи на матеріальну шкоду, завдану виявленим
порушенням, і на те, що питання справедливої компенсації не
вирішене, одноголосно постановляє:
(а) утриматися від розгляду даного питання;
(b) запропонувати Уряду та компанії-заявнику подати свої
зауваги в письмовому вигляді щодо цього питання протягом трьох
місяців, а також повідомити Суд про будь-які домовленості, яких
вони могли досягти;
(c) призупинити подальшу процедуру і делегувати Голові
Палати повноваження закріпити її, якщо виникне така потреба;
Відхиляє решту вимог компанії-заявника про справедливе
задоволення.
Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Попович
проти України» від 22 квітня 2021 року (Заява №. 44704/11)24
Заява про порушення положень Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, зокрема:
Ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність».
Обставини справи:
Справа стосується скарг заявника відповідно до пунктів 1 та 4
статті 5 Конвенції, які стосуються незаконного затримання після
закінчення строку тримання та перегляду законності тримання під
вартою, що суперечить пункту 1 та 4 статті 5 Конвенції.
Заявник народився у 1980 році та проживає у Ніжині. 13
квітня 2010 року заявник був заарештований поліцією за підозрою
у вимаганні. 16 квітня 2010 року Ніжинський місцевий суд ухвалив
рішення про тримання заявника під вартою на тій підставі, що його
підозрюють у скоєнні тяжкого злочину.
Вже 9 червня 2010 року той самий суд продовжив строк
тримання заявника під вартою до чотирьох місяців. 11 серпня 2010
року апеляційний суд Чернігівської області продовжив термін
тримання під вартою заявника до шести місяців (до 13 жовтня 2010
року). Лише 23 вересня 2010 року заявник та його адвокат
отримали матеріали справи для особистого вивчення.
Judgment of the European Court of Human Rights in case of POPOVYCH v. UKRAINE
(Application no. 44704/11) URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209325
24
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29 вересня 2010 року слідчі передали справу заявника з
обвинувальним актом до Деснянського районного суду м.
Чернігова ("районний суд"). Тільки 4 жовтня 2010 року справа
заявника надійшла до районного суду. Хоча 13 жовтня 2010 року
термін дії указу про тримання під вартою від 11 серпня 2010 року
закінчився, заявник залишився під вартою. 19 жовтня 2010 року
окружний суд призначив судовий розгляд справи на 4 листопада
2010 року.
30 травня 2011 року, посилаючись на закінчення строку
попереднього ув'язнення заявника, адвокат вимагав його негайного
звільнення за відсутністю причин для ув’язнення. Згідно з
інформацією цього ж дня суддя С. відхилив клопотання, не
вдаючись у подальші подробиці. Заявник також звернувся до
Чернігівської обласної прокуратури з проханням порушити
кримінальне провадження проти слідчих за його незаконне
затримання відповідно до пункту 7 статті 156 Кримінальнопроцесуального кодексу. Вже 30 травня 2011 року прокуратура
відхилила його клопотання як необґрунтовану, зазначивши, що
стаття 156 стосується закінчення допустимого періоду тримання
під вартою до розслідування, тобто 18 місяців, тоді як тримання
заявника під вартою не перевищувало 6 місяців.
У цих офіційних документах повідомляється ,що 10 серпня
2011 року було ще одне безрезультатне звернення до окружного
суду. 1 серпня 2011 року Новозаводський районний суд Чернігова
відхилив скаргу заявника на рішення прокуратури від 30 травня
2011 року, встановивши, що прокуратура діяла відповідно до
закону. Це рішення було підтримано Апеляційним судом
Чернігівської області та Вищим судом з кримінальних та цивільних
справ 19 серпня 2011 року та 9 лютого 2012 року відповідно.
Нажаль, далі вже відсутня інформація про результати
вищезазначеного кримінального провадження проти заявника або
про його звільнення або продовження тримання під вартою після 7
серпня 2012 року.
Упродовж свого затримання заявник скаржився щодо
незаконності його тримання під вартою після 13 жовтня 2010 року,
Рішення Суду:
Суд одноголосно оголошує скаргу прийнятною.
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Суд одноголосно постановляє, що мало місце порушення
пункту 1 та 4 статті 5 Конвенції про право на свободу та особисту
недоторканність .
Суд одноголосно постановляє (a) що держава-відповідач
повинна виплатити заявнику протягом трьох місяців з дати, коли
рішення набуває законної сили відповідно до пункту 2 статті 44
Конвенції, наступні суми, які повинні бути конвертовані у валюту
держави-відповідача за курсом, що застосовується на дату
розрахунку: (i) 5900 євро (п’ять тисяч дев’ятсот євро), плюс будьякий податок, який може бути сплачений, на відшкодування
моральної шкоди; (ii) 250 євро (двісті п'ятдесят євро), плюс будьякий податок, який може бути сплачений заявнику, як судові
витрати; (b) що з моменту закінчення згаданих трьох місяців до
моменту розрахунку на зазначені суми виплачуватимуться прості
відсотки за ставкою, рівною граничній ставці позики
Європейського
центрального
банку
протягом
періоду
затримкиплатежу, плюс три відсоткові пункти;
Суд одноголосно відхиляє решту вимог заявника про
справедливе задоволення.
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IV. РОЗВИТОК ДОКТРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
Спільний кіберпідрозділ в Європейському Союзі – крок з
реалізації стратегії у сфері кібербезпеки
Насамперед, доречно зазначити про загострення актуальності
заходів щодо підвищення рівня безпеки цифрової трансформації
під час перебігу пандемії COVID-19. Так, люди збільшили свою
присутність в Інтернеті, щоб підтримувати особисті та професійні
стосунки, а кіберзлочинці скористалися цією ситуацією, зокрема, у
таких сферах, як електронна комерція та електронні платежі, а
також система охорони здоров’я.
Крім цього, варто виокремити найвагоміші, на наш погляд,
організаційні принципи, на яких ґрунтується європейська політика
з кібербезпеки. Це:
комплексність та всеосяжність (безпеку слід забезпечити
в усіх секторах цифрової трансформації, а відповідні заходи мають
стати складовими усіх напрямів політики; до системи кібербезпеки
залучаються не лише фахові спільноти технічних кібер-експертів;
уникнення фрагментації та формування узгодженого підходу під
час ухвалення рішень з урахуванням особливостей кожного сектору
цифрового розвитку);
активна та оперативна співпраця (взаємодоповнюваність
спільних зусиль усіх зацікавлених сторін; ефективна співпраця між
державами-членами та інституціями Європейського Союзу (далі –
ЄС) для швидкого реагування та належної координації зусиль на
стратегічному, оперативному, технічному та комунікаційному
рівнях);
постійне
та
масштабне
ресурсне
забезпечення
(інвестування у розвиток компетентностей з кібербезпеки на всіх
рівнях – від неспеціаліста до висококваліфікованого фахівця;
забезпечення потенціалу різних спільнот для боротьби з
кіберзагрозами);
нейтральність та прозорість у діяльності інституцій цієї
сфери (досягнення під час цифрової трансформації балансу між
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потребами суспільства, бізнесу та економіки і кібербезпеки;
нейтральність та прозорість інституцій з цифрового розвитку);
широке використання методу прогнозування (доцільність
врахування вірогідних стратегічних наслідків запровадження
новітніх технологій вже на початковому етапі їхнього розроблення,
що сприятиме пошуку вдалих рішень для протистояння новим
викликам);
постійне накопичення знань (постійний процес збору,
систематизації, узагальнення, аналізу інформації та обмін нею між
усіма суб’єктами екосистеми кібербезпеки).
Слід зазначити, означені вище принципи не є спеціально
закріпленими певним актом. Разом з тим, про їхнє врахування під
час формування цифрової політики ЄС можемо говорити на
підставі ознайомлення з інституційною системою європейської
кібербезпеки чи навіть побіжного огляду законодавства у цій
сфері25.
З огляду на викладене вище, цілком логічним є нещодавнє
створення Спільного кібервідділу / Joint Cyber Unit26. У документі,
який запропоновано Європейською Комісією (далі – ЄК), вказано
заходи, що необхідні для координації зусиль в ЄС з метою
запобігання, виявлення, стримування, пом'якшення наслідків та
реагування на масштабні кіберінциденти та кризи за
допомогою запроваджуваного підрозділу. У Рекомендації ЄК від 23
червня 2021 року визначено процес, його етапи та часові рамки,
яких мають дотримуватися держави-члени та відповідні
національні установи, органи та установи ЄС щодо створення та
розвитку цієї платформи. Актом передбачено, що у випадках
масштабних інцидентів та криз в галузі кібербезпеки зацікавлені
сторони координуватимуть свої зусилля через цей підрозділ, що
забезпечить взаємодопомогу завдяки досвіду органів держав-членів
та відповідних національних установ, органів та установ
ЄС. Спільний кібервідділ також надасть можливість реалізації
державно-приватного партнерства з названого напряму.
Наприклад:
Cybersecurity
Institutional
Map.
URL:
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/cybersecurity-institutional-map/results.
26
Commission Recommendation of 23.6.2021 on building a Joint Cyber Unit - C(2021)
4520 final. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-building-jointcyber-unit. Цей документ є частиною більш широкого пакету документів, що стосуються
кібербезпеки в ЄС.
25
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ЄК пропонує створити Спільний кібервідділ шляхом
поступового та прозорого процесу у чотири етапи, у співпраці з
державами-членами та різними суб'єктами, що діють у цій галузі.
Передбачається до 30 червня 2022 року перейти до етапу
оперативної роботи нового підрозділу, а до 30 червня 2023 року
повністю завершити його створення. При цьому Агентство
Європейського Союзу з кібербезпеки / European Union Agency for
Cybersecurity (ENISA) виконуватиме функції секретаріату
підготовчого етапу.
Інвестиції, що необхідні для створення Спільного
кібервідділу, будуть забезпечуватися, в основному, за допомогою
Програми цифрової Європи / Digital Europe Programme
(DIGITAL)27. Фінансуватимуть побудову фізичної та віртуальної
платформи, встановлення та підтримання безпечних каналів
зв'язку, а також вдосконалення можливостей виявлення кіберзагроз.
Додаткове забезпечення, особливо для розвитку спроможності
держав-членів в галузі кіберзахисту, може надходити з
Європейського оборонного фонду / The European Defence Fund
(EDF)28.
Про створення Спільного кібервідділу вперше було
оголошено в політичних рекомендаціях, викладених президентом
Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка акцентувала на
потребі пришвидшити обмін інформацією між державами-членами,
що сприятиме покращенню спільного захисту29. Зауважувалось про
те, що спільноти, які є учасниками забезпечення кібербезпеки –
громадськість, правоохоронні органи, дипломатія, ІТ, приватний
бізнес – занадто часто працюють окремо. Втім, завдяки Спільному
кібервідділу вони матимуть віртуальну та фізичну базу для
співпраці: відповідні органи та установи ЄС разом з державамичленами будуть поступово створювати європейську платформу
солідарності та допомоги для протидії масштабним кібератакам.
Рекомендація ЄК від 23 червня 2021 року є важливим кроком на
27

The Digital Europe Programme (DIGTAL) and European Digital Innovation Hubs
(EDIH). URL: https://eufundingoverview.be/funding/digital-europe-programme.
28
The European Defence Fund (EDF). URL: https://ec.europa.eu/defence-industryspace/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en.
29
Ursula von der Leyen. A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political
guidelines
of
the
Commission
2019-2024.
URL:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf.
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шляху до завершення створення європейської системи управління
кризисною ситуацією в галузі кібербезпеки та реалізує концепцію
Стратегії кібербезпеки щодо сприяння безпечній цифровій
економіці та суспільству30.

30

The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. Joint communication to the European
Parliament and the Council. Brussels, 16.12.2020 JOIN(2020) 18 final. URL:https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
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