
 

 

2 червня 2014 року 

Інформаційний вісник Представництва Європейського 
Союзу в Україні: новини ЄС 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції  серед  українських  органів  державної  та  місцевої  влади,  громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 

Новини минулого тижня:  

 

 ....ВВП Євросоюзу зростає 

 ....ЄС посилює безпеку енергопостачань 

 ....Hercule III – нова програма ЄС із боротьби проти шахрайства 

 ....Обсяги будівництва у Євросоюзі впали на піввідсотка 

 ....95% водоймищ у ЄС відповідають мінімальним вимогам якості 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

2‐8  червня  –  Євробус  з  акцією  «Good  morning,  Europe»,  що  включатиме 

інформаційно‐просвітницькі  активності,  проїдеться  Полтавою,  Черкасами, 

Кіровоградом і Кривим Рогом 

3  червня  –  підписання  угоди  про  надання  кредиту  від  ЄБРР  та  грантової  угоди  з 

фондом Е5Р у рамках впровадження проекту з централізованого теплопостачання у 

Луганську 

4 червня – прес‐тур для представників медіа та неурядових організацій до природно‐

заповідного фонду 

Контакти:  Анна  Голубовcька‐Онісімова,  тел.:  044 585‐66‐80  та  067 465‐70‐46;  e‐mail: 

anna.golubovska‐onisimova@sbs‐envir.org   

12  червня  –  презентація  освітніх  програм  ЄС  для  університетів  та  студентів; 

представлення діяльності інформаційного центру ЄС, Луцьк  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)   

3‐5  червня  –  конференція  під  назвою  «Зелений  тиждень  2014»,  Брюссель.  Захід  є 

найбільшою щорічною конференцією з питань політики Європейського Союзу у сфері 

охорони довкілля 

4  червня  –  Єврокомісія  опублікує  звіт  про  конвергенцію.  Його  мета  –  оцінити, 

наскільки  країни‐члени  готові  до  переходу  на  євро.  У  фокусі  цьогорічного  звіту  – 

Литва, яка висловила бажання запровадити єдину європейську валюту від 2015 року 

4‐5 червня – саміт «Великої сімки» (G7) у Брюсселі  

10 червня – Брюссельський економічний форум «Підтримка відновлення:  стратегії  і 

політики з економічного зростання та стабільності» 

11 червня – семінар щодо Форуму з океанської енергії, Дублін  

11  червня  –  Європейська  Комісія  виступить  із  пропозицією  щодо  зміцнення 

управління Європейським бюро з боротьби проти шахрайства (OLAF) 

11‐13 червня – конференція, присвячена питанням розвитку європейської космічної 

галузі, Прага  

mailto:anna.golubovska-onisimova@sbs-envir.org
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=15765&subweb=347&lang=en
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://www.european-space-solutions.eu/index.php?kat=home.html&anzeige=home.html
http://www.european-space-solutions.eu/index.php?kat=home.html&anzeige=home.html


 

 

12  червня  –  конференція  «WIRE  2014:  Тиждень  інноваційних  регіонів  у  Європі», 

Афіни.  Захід  слугує  платформою  для  діалогу  на  теми,  пов’язані  з  регіональними 

стратегіями, інноваціями та економічним зростанням  

16‐20 червня – Міжнародний тиждень безпеки товарів 2014, Брюссель  

 

Новини тижня (26 травня – 2 червня) 

 

Економіка 

ВВП Євросоюзу зростає  

Протягом  першого  кварталу  2014  року,  у  порівнянні  з  попереднім  кварталом,  ВВП 

зони євро (ЄС 18) – з урахуванням сезонних коливань – зріс на 0,2%. 

ВВП ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період зріс на 0,3%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

У четвертому кварталі 2013 року ВВП зони євро також зріс на 0,2%, ВВП ЄС – на 0,4%. 

Для  порівняння,  протягом  першого  кварталу  2014  року,  у  порівнянні  з  попереднім 

кварталом, ВВП США не змінився (після зростання на 0,7% у четвертому кварталі 2013 

року). Детальніше  

 

Енергетична безпека 

ЄС посилює безпеку енергопостачань 

Європейська  Комісія  запропонувала  нову  стратегію  у  сфері  безпеки  енергетичних 

постачань – Європейську стратегію з енергетичної безпеки.  

За  словами  Президента  Єврокомісії  Жозе Мануела  Баррозу,  ЄС  зробив  багато  для 

підвищення  енергетичної  безпеки  після  газової  кризи  2009  року.  «Однак  й  досі 

Євросоюз  залишається  вразливим.  Напруга  в  українському  питанні  знову  нагадала 

нам про цю проблему», – підкреслив Баррозу. 

Саме  через  сучасні  геополітичні  виклики  Єврокомісія  запропонувала  Стратегію  з 

енергетичної безпеки. «У сфері енергетичної безпеки Європа має  говорити  та діяти 

як єдиний організм», – запевнив високопосадовець.  

У  такий  спосіб  у  рамках  Стратегії  передбачені  такі  заходи:  завершення  створення 

внутрішнього  енергетичного  ринку  та  розбудови  решти  інфраструктурних  ланок; 

диверсифікація  країн‐постачальників  і  шляхів  постачання  енергоносіїв;  зміцнення 

http://www.wire2014.eu/
http://ec.europa.eu/consumers/events/ipsw_2014/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052014-AP/EN/2-15052014-AP-EN.PDF


 

 

механізмів,  які  використовуються  у  надзвичайних  ситуаціях,  та  посилення  захисту 

надважливих  інфраструктурних  об’єктів;  поліпшення  координації  енергетичних 

політик  країн‐членів  та  посилення  єдиної  позиції  ЄС  у  зовнішній  енергетичній 

політиці;  подальший  розвиток  енергетичних  технологій  та  підвищення 

енергоефективності.  

Окрім того, для уникнення можливого перебою з постачанням енергоносіїв цієї зими 

у  Брюсселі  пропонують  провести  так  звані  стрес‐тести.  Очікується,  що  вони 

відбудуться на регіональному та європейському рівнях у формі симуляції перебоїв з 

постачанням газу. Мета такого кроку – перевірити, наскільки енергетична система ЄС 

здатна впоратися із ризиками, пов’язаними із енергопостачанням, та – у разі потреби 

– створити ефективні механізми реагування на такі ситуації.  

Наразі  понад  50%  потреб  ЄС  в  енергетичній  сфері  забезпечуються  закордонними 

постачальниками. Зокрема, у 2012 році майже 90% нафти, 66% газу та 42% твердого 

палива,  що  споживаються  у  ЄС,  були  імпортовані  з  країн,  що  не  входять  до  його 

складу. Детальніше  

Більше інформації: Докладніше про безпеку енергопостачань в ЄС  

 

Боротьба проти шахрайства 

Hercule III – нова програма ЄС із боротьби проти шахрайства 

26  травня  Європейська  Комісія  ухвалила  першу  щорічну  робочу  програму  для 

ініціативи із боротьби проти шахрайства Hercule III. 

«Започаткування  Hercule  III  означає,  що  країни‐члени  ЄС  матимуть  серйозну 

фінансову підтримку для виявлення шахраїв та захисту грошей платників податків», – 

підкреслив  Європейський  Комісар  з  оподаткування  і  митного  союзу,  аудиту  і 

боротьби проти шахрайства Альґірдас Шемета. 

Тому,  за  його  словами,  завдяки  новій  ініціативі  з’явиться  можливість  розпочати 

багато корисних проектів у сфері боротьби проти шахрайства.  

Відтепер  країни‐члени  мають  право  подавати  заявки  на  отримання  фінансування. 

Вони, зокрема, можуть отримати до 80% коштів на дії, покликані зміцнити технічну та 

операційну  спроможність  правоохоронних  органів  у  боротьбі  проти  шахрайства.  В 

окремих  випадках  фінансування  може  сягати  90%  від  загального  кошторису  таких 

дій. 

Бюджет програми на поточний рік складатиме 13,7 млн.  євро. 10,3 млн.  євро з цієї 

суми  підуть  на  допомогу  країнам‐членам  у  купівлі  спеціального  обладнання  – 

наприклад, засобів для розслідування, рентгенівських сканерів або комп’ютерів.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-606_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-379_en.htm


 

 

Натомість  3,4  млн.  євро  буде  використано  на  організацію  тренінгів,  семінарів  та 

конференцій. Під час цих заходів поліційні та митні служби країн‐членів ЄС матимуть 

можливість поліпшити свої навички у боротьбі проти шахрайства. Детальніше 

Більше  інформації:    Веб‐сайт  Європейського  бюро  із  боротьби  проти  шахрайства 

(OLAF) 

 

Будівництво 

Обсяги будівництва у Євросоюзі впали на піввідсотка 

У березні, у порівнянні з лютим, обсяги будівництва у зоні євро (ЄС 18) впали на 0,6%. 

У ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період цей показник також впав – на 0,5%. 

Водночас у річній перспективі (березень 2014 року – березень 2013 року), за даними 

Євростату, обсяги будівництва зросли на 5,2% у зоні євро та на 5,3% у Євросоюзі. 

Серед  країн‐членів  ЄС  найбільші  місячні  падіння  обсягів  будівництва  були 

зареєстровані в Португалії (‐3%), Нідерландах (‐2,6%) і Німеччині (‐2,2%).  

Натомість найбільші зростання цього показника показали Румунія (+10,3%), Словенія 

(+8,9%) та Італія (+1,9%). Детальніше 

 

Довкілля 

95% водоймищ у ЄС відповідають мінімальним вимогам якості 

Понад 95%  води  на  європейських  пляжах,  а  також  у  річках  та  озерах  відповідають 

мінімальним вимогам якості.  

Про  це  йдеться  у  щорічному  Звіті  про  якість  води  для  купання,  який  готує 

Європейська агенція з питань навколишнього середовища. У ньому міститься аналіз 

22 тис. водоймищ по всьому ЄС, а також у Швейцарії та Албанії.  

Європейський  Комісар  з  охорони  довкілля  Янез  Поточнік  задоволений  високою 

якістю  європейських  вод  для  купання.  «Однак  ми  маємо  не  зупинятися  на 

досягнутому і прагнути забезпечення повного захисту наших вод для купання і пиття, 

а також наших водних екосистем», – зазначив Поточнік.  

Звіт, зокрема, визнає, що усі водоймища на Кіпрі та у Люксембурзі відмінної якості. 

На  Мальті,  у  Хорватії  та  Греції  –  понад  90%  водоймищ,  які  відповідають  усім 

стандартам якості.  

Водночас  на  іншому боці шкали –  Естонія,  Нідерланди,  Бельгія,  Франція,  Іспанія  та 

Ірландія.  У  цих  країнах  кількість  водоймищ  для  купання,  які  відповідають  усім 

мінімальним вимогам, не перевищує 6%. Детальніше  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-600_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-79_en.htm?locale=en
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-603_en.htm?locale=en


 

 

Більше  інформації:  Веб‐сайт  Європейської  агенції  з  питань  навколишнього 

середовища  

 

Веб-сайт тижня 

Дитячий куточок на порталі Europa: 

http://europa.eu/kids‐corner/index_en.htm 

Ця  сторінка  у  інтерактивний  спосіб  пояснює  молодому  поколінню,  що  таке 

Європейський Союз. Для вдалішого сприйняття молодим відвідувачам пропонуються 

ігри, невеличкі змагання, вікторини на різні теми, пов’язані з ЄС, – від прав і свобод 

людини до кількості країн‐членів Євросоюзу та єдиної європейської валюти   

 

Відео тижня 

Відео  з  аудіовізуальної  служби Європейської Пади/Ради ЄС:  прибуття лідерів ЄС на 

неформальний обід у Брюсселі 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/informal‐dinner‐of‐heads‐of‐state‐and‐

government‐may‐2014/arrivals4402714636416418827  

27  травня  у  Брюсселі  відбувся  неформальний  обід,  на  якому  були  присутні  голови 

урядів  або  держав  Європейського  Союзу.  Серед  питань,  які  розглядали  лідери  ЄС, 

була,  зокрема,  і  ситуація  в  Україні.  Із  зайвою  голів  урядів  або  держав  ЄС  щодо 

України можна ознайомитися за цим посиланням  

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

передруковані  (як  цілком,  так  і  окремо)  у  друкованих  та  електронних  ЗМІ,  а 

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції серед українських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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