Йорг Хельмут,
член Бундестага Геманії
Шановна професор Діденко Н.Г.,
Пані та панове,
Дякую за запрошення на конференцію!

Як член німецько-української депутатської групи я був в жовтні 2015
року в Києві, Дніпропетровську та Львові. Поїздка мала бути сигналом
конструктивної співпраці Бундестагу Германії з Верховною Радою та повинна
була підтримувати Україну на шляху її реформування.
Парламентська група була утворена в перший раз в 1994 році з метою
підтримання контактів Бундестагу з колишньою радянською республікою, яка
вже 3 роки була незалежною.
Депутати хочуть поєднувати і поглиблювати парламентські обміни, які
вже існують та складаються з численних поодиноких двосторонніх контактів
між членами парламенту.
Україна не тільки географічно належить до Європи! Наші люди
поєднують в собі одні й ті ж цінності. Українці неодноразово висловлювали
своє прагнення до демократії та правової держави, свободи і належного
державного управління - часто з європейським прапором у руці. Нашою
спільною метою є у подальшому наблизити Україну до європейськіх та
євроатлантичих структур.
Наша спільна мета полягає в тому, щоб повернути мир Україні. Ми
багато працюємо для урегулювання довготривалого конфлікту в Донбасі.
При здійсненні мінських угод Німеччина і Франція, в якості посередників
в Нормандському процесі, роблять значний внесок до деескалації та
стабілізації.
Ми розраховуємо, щоб далекоглядний процес реформ в Україні буде вдалим.
Європейські майбутні перспективи для України можуть бути тільки тоді, коли
політика, суспільство і економіка будуть модернізовані, корупція подолана і
існуватиме правова безпека для інвесторів. Шлях не простий, іноді болісний.
Але багато кроків вже пройдено, багато позитивних результатів вже досягнуто.
Нас обнадіює, що українське громадянське суспільство стало важливою
частиною політичного процесу. Більше прозорості та істотні перетворення
зроблять соціальну згуртованість та стійкість змін міцнішими.
Звичайно, цей процес завжди буде супроводжуватися невдачами – нам
також в перші роки після возз'єднання Німеччини було не легко. Але

далекосяжні реформи вже мають вплив і є стимулом для продовження
розпочатого.
Німеччина й далі з великою участю буде підтримувати Україну у
необхідних реформах. Угода про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС є більш
потужним двигуном реформ і модернізації. Принципове політичне рішення вже
прийнято, найближчим часом безвізова подорож до Європи може бути
відмінною можливістю.
Співпраця між Німеччиною і Україною також значно посилилась в
економічній, культурній і соціальній сферах. Численні міста-побратими,
відкриття Німецько-Української торгової палати в Києві в жовтні 2016 року і
німецько-український 2017/2018 рік мови всього лише кілька прикладів серед
багатьох, які показують глибину і різноманітність наших відносин. Метою
німецько-українського року мови є розширенням існуючого співробітництва
між освітніми та культурними установами двох країн і ініціювання нових
довгострокових партнерських відносини і проектів. Спільні заходи будуть
відкриті для широкої публіки.
Для фракції ХДС (Христиансько-демократичний союз) / ХСС
(Христиансько-соціальний союз) міжнародний обмін і освітня програма
Erasmus+ мають особливе значення, тому що вони дають ідеальну можливість
для послідовного запобігання стійкого Євро-скептицизму. Завдяки пограмі
Erasmus+ Європа повинна стати «впізнаваною» для кожної окремої людини. Це
відноситься і до молодих людей, чи то студенти, учні або група активістів, яка
працює з молоддю, а також для дорослих, які працюють в якості фахівців і
викладачів в різних галузях освіти. Коаліційні партії виступають за те, щоб
програма Erasmus+ надалі розвивалась. В рамках наявних ресурсів, наступне
покоління програм Erasmus+ повинно бути обладнане з більш високим та
необхідним загальним бюджетом, так як і у всіх програмних областях Erasmus+
виробничі квоти протистоять набагато більшому попиту.
Болонський процес успішно створив європейську систему вищої освіти та
підвищення мобільності у сфері вищої освіти і наукових досліджень.
Копенгагенський процес ініціював європейські кваліфікаційні рамки і
покращив прозорість системи освіти в Європі. З подальшим розвитком
європейської освітньої програми Erasmus до Erasmus + в січні 2014 в першу
чергу повинна була стати можливою та поширитись трансєвропейська
мобільність на рівні ЄС для всіх школярів, викладачів, майстрів та учнів,
студентів до почесних діячів в області молодіжної освіти та освіти для
дорослих. Для підвищення загальної мобільності в ЄС, бюджет Erasmus + за
період 2014 до 2020 року був збільшений на 40 відсотків в порівнянні з
попереднім періодом до 14,7 млрд євро. Підтримка надається більше ніж
чотирьом мільйонам людей і 125.000 установ, в тому числі двом мільйонам
студентів, 650.000, які професійно навчаються і проходять стажування за

кордоном і 500.000 молодих людей в якості добровольців, більш ніж 25.000
стратегічних партнерів від навчальних закладів та 800.000 викладачам з усіх
областей діяльності. Крім того Erasmus + також робить свій внесок в реалізацію
нової стратегії федерального уряду з питань інтернаціоналізації освіти, науки і
досліджень.
Урядові коаліції вимагають захистити від зловживання кошти, які
передбачені на фінансовий період 2014-2020 для Еразмус+, та забезпечити
трансєвропейську мобільність для всіх областей програми Еразмус+ на
європейському рівні, враховуючи окремі області освіти в збалансованих
відносинах і створити додаткові стимули для її розвитку. Важлива функція
Erasmus + повинна підтримувати можливість для більш тісної співпраці та
міжнародного обміну саме також з не європейськими державами з
Європейського простору вищої освіти, зокрема, зі Східної Європи.
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