
 

4 листопада 2013 року 

Інформаційний вісник Представництва Європейського 
Союзу в Україні: новини ЄС 

 

Всі  матеріали  цього  Вісника  ЄС  можуть  бути  вільно  використані  та 

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

також у будь‐яких інших інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук  цих  матеріалів  має  містити  посилання  на  Представництво 

Європейського Союзу в Україні. 

Представництво  всіляко  вітає  якнайбільше  поширення  його  інформаційної 

продукції  серед  українських  органів  державної  та  місцевої  влади,  громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 

 

Новини минулого тижня:  

 

 ....Рада ЄС подовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі 

 ....Приштина‐Белград:  ЄС  виділяє  додаткові  15  млн.  євро  на  нормалізацію 

відносин між сторонами 

 ....Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні 

 ....Країни‐члени скорочують витрати на освіту 

 ....У ЄС  впорядковують  правила  роботи  сезонних  трудівників  з  країн  з‐поза 

меж Союзу 

 ....Сирія:  Єврокомісія  виділяє  85  млн.  євро  на  допомогу  ураженим 

конфліктом 

 ....Топографічне  дослідження:  40%  території  ЄС  вкрито  лісами;  5%  складає 

штучний ареал 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні   

5  листопада –  Стартап‐подія  у  рамках  кампанії  з  підвищення  суспільної  обізнаності 

Програми  із  попередження,  готовності  та  реагування  на  природні  та  техногенні 

катастрофи  у  країнах  Східного  партнерства  (PPRD  East).  Захід  відбудеться  у  місті 

Новоселиця, Чернівецької області.  

Веб‐сайт Програми: http://euroeastcp.eu/en/ 

Більше інформації: +380 (66) 120147; vkuznietsov@eptisa.com 

6‐8 листопада – ХІІ Форум з питань небезпечних хімічних речовин і пестицидів. 

Місце проведення: Міжнародний конгрес‐центр «Український дім», Київ. 

Веб‐сайт Програми: http://hchforum.com/index.php  

Більше  інформації: larisapetriv@gmail.com,  eces.mm@gmail.com, 

mikhail.malkov@fao.org , mikhail.malkov@envisec.org 

7  листопада  –  Міжнародна  конференція  з  гармонізації  норм  і  стандартів 

законодавства з питань енергоефективності у будівельному секторі, Київ 

Конференція  відбудеться  у  рамках  програми  INOGATE  «Ініціатива  з 

енергозбереження  в  будівлях  в  країнах  Східної  Європи  і  Центральної  Азії»   (проект 

ESIB). 

Більше інформації: +380 (97) 6659012; otson.esib@gmail.com   

12  листопада  –  Заключна  конференція  проекту  Twinning  «Підтримка  посилення 

регуляторної та правової спроможності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання  у  сфері  зв’язку  та  інформатизації  України  щодо  регулювання  сектору 

телекомунікацій». 

Більше інформації: +380 (44) 3908010, +380 (44) 3908015; vira.rybak@eeas.europa.eu 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

5‐7 листопада – конференція «Рішення для європейського космосу», Мюнхен 

6‐7 листопада – пленарна сесія Європейського Парламенту , Брюссель 

7  листопада  –  засідання  ради  керівників  Європейського  центрального  банку, 

Франкфурт‐на‐Майні  



 

 

6‐8  листопада  –  конференція  з  питань  інформаційних  і  комунікаційних  технологій, 

Вільнюс   

11 листопада – зустріч країн‐членів зони євро, Брюссель 

12‐13  листопада  –  Конференція  про  засадничі  права,  Вільнюс.  Тема  цьогорічного 

заходу – боротьба проти злочинів на ґрунті ненависті в ЄС  

14 листопада – зустріч країн‐членів зони євро, Люксембург 

18  листопада  –  Брюссельський  форум  про  податки.  Поточного  року  форум 

відбудеться уже всьоме. Головна тема цьогорічного заходу – ефективна система ПДВ 

18‐21 листопада – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

21  листопада  –  зустріч  Ради  керівників  Європейського  центрального  банку, 

Франкфурт‐на‐Майні  

22 листопада – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

29  листопада  –  конференція  «Сімейне  фермерство:  діалог  щодо  екологічно 

безпечного та життєздатного фермерства у Європі та світі», Брюссель 

25‐30 листопада – Європейський тиждень малих і середніх підприємств 

25 листопада – 1 грудня – Європейський тиждень робототехніки 

 

Новини тижня (28 жовтня – 4 листопада) 

 

Зовнішня політика 

Рада ЄС подовжила обмежувальні заходи щодо Білорусі  

29  жовтня  Рада  Європейського  Союзу  подовжила  обмежувальні  заходи  щодо 

Білорусі до 31 жовтня 2014 року. 

У  Раді  ЄС  пояснюють  своє  рішення  тим,  що  «не  всіх  політичних  в’язнів  було 

звільнено,  а  також  жодного  з  колишніх  ув’язнених  не  було  реабілітовано».  Окрім 

того,  на  думку  міністрів  ЄС,  ситуація  з  дотриманням  прав  людини,  верховенством 

права та демократичними принципами у Білорусі не поліпшилася.  

Водночас Брюссель не відмовляється від «політики критичної взаємодії з Мінськом, 

спрямованої  на  забезпечення  прав  людини,  верховенства  права  і  демократичних 

принципів».  



 

 

Загалом,  було  оновлено  перелік  осіб  і  організацій,  щодо  яких  застосовувалася 

заборона на подорожі до ЄС або рахунки яких було заморожено. Наразі 232 особи та 

25 організацій Білорусі є суб’єктами санкцій Євросоюзу. 

Нагадаємо, що після численних порушень на президентських виборах у грудні 2010 

року  та  жорстокого  придушення  зібрання  громадян,  які  протестували  проти 

результатів  волевиявлення,  ЄС  висловив  свою  занепокоєність  ситуацією  з  правами 

людини та верховенством права у Білорусі.  

31  січня 2011  року Рада ЄС  ухвалила Висновки,  які,  з‐поміж усього  іншого,  вводять 

обмежувальні заходи проти осіб та організацій, причетних до порушень на виборах і 

придушення  мирного  зібрання  громадян.  Щоразу  після  цього  список  тих,  хто  є 

суб’єктом санкцій ЄС, оновлювався. Детальніше   

 

Приштина-Белград: ЄС виділяє додаткові 15 млн. євро на 
нормалізацію відносин між сторонами  

Європейська  Комісія  виділить  додаткові  15  мільйонів  євро  на  підтримку 

впровадження  «Першої  угоди  про  принципи»  –  документа,  покликаного 

нормалізувати відносини між Косово і Сербією.  

Кошти  надійдуть  у  рамках  фінансового  механізму  Євросоюзу  під  назвою 

«Передвступний інструмент» (Pre‐Accession Assistance). 

Коментуючи  виділення  додаткових  коштів,  Штефан  Фюле  (Єврокомісар  з 

розширення і Європейської політики сусідства) зазначив, що ЄС має показувати своє 

серйозне  ставлення  до  процесу  нормалізації  відносин  між  двома  сторонами.  Це 

потрібно робити передусім заради «миру, стабільності та добробуту регіону», додав 

він. 

Фінансування буде спрямовано насамперед на підтримку сербських громад у Косово 

–  особливо  тих,  які  проживають  на  Півночі  краю.  Гроші  підуть  на  проекти  з 

інфраструктури, сфери державного управління, сільського та регіонального розвитку, 

а також працевлаштування та захисту довкілля. 

15  мільйонів  євро  буде  виділено  додатково  до  65‐70  мільйонів  євро  фінансової 

допомоги, яку Євросоюз запланував надати Косово поточного року. 

Нагадаємо, що 19 квітня 2013 року між Косово і Сербією було укладено «Першу угоду 

про  принципи»,  яка  регулює  нормалізацію  відносин  між  двома  сторонами.  Угода 

була досягнута у рамках діалогу між Приштиною та Белградом за сприяння Високого 

представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон. 

Угода,  зокрема,  передбачає  реалізацію  таких  пріоритетів:  організацію  місцевих 

виборів  у  Косово,  запланованих  до  проведення  3  листопада  поточного  року; 



 

 

створення  асоціації  косовсько‐сербських  громад;  інтеграцію  поліційних  структур  та 

судової  системи  Північного  Косово  у  правове  та  управлінське  поле  усього  краю. 

Детальніше   

Більше  інформації: Докладніша  інформація про фінансову підтримку Косово з боку 

Євросоюзу 

 

Безробіття 

Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні  

Рівень безробіття у зоні євро (ЄС 17) та ЄС у цілому (ЄС 28) у вересні, у порівнянні з 

серпнем, не змінився і склав відповідно 12,2% і 11,0%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед  країн‐членів  найнижчий  рівень  безробіття  було  зафіксовано  в  Австрії  (4,9%), 

Німеччині (5,2%) та Люксембурзі (5,9%); найвищий – у Греції (27,6% у липні) та Іспанії 

(26,6%). 

Загалом, у вересні у ЄС залишалися без роботи 26,872 млн. людей (19,447 млн. з них 

проживає у зоні євро).  

У порівнянні з серпнем кількість безробітних збільшилася на 61 тисячу осіб у ЄС та 60 

тисяч осіб у зоні євро. Водночас у річній перспективі (вересень 2012 – вересень 2013 

років) кількість людей, які не мають роботи, збільшилася на 978 тисяч і 996 тисяч у ЄС 

і зоні євро відповідно. Детальніше  

 

Освіта 

Країни-члени скорочують витрати на освіту 

Шістнадцять країн‐членів ЄС скоротили витрати на освіту у 2008‐2011 роках. Шість із 

них продовжили скорочення у 2012 році. 

На цьому наголошується у цьогорічному Моніторингу стану освіти та виховання, який 

було опубліковано Європейською Комісією 30 жовтня. 

Коментуючи  презентацію  документа,  Андрулла  Вассиліу  (Єврокомісар  з  освіти, 

культури,  багатомовності  та  молоді)  назвала  його  «безцінним».  За  її  словами,  він 

дозволяє  країнами‐членам  порівнювати  досягнення  одне  одного  у  сфері  освіти, 

спонукаючи  у  такий  спосіб  робити  ефективні  інвестиції  у  модернізацію  освітніх 

систем.  



 

 

Моніторинг  також  свідчить  про  низьке  працевлаштування  нещодавніх  випускників. 

Зокрема,  наразі  лише  76%  колишніх  студентів  змогли  знайти  роботу;  у  2008  році 

таких було 82%.  

Окрім  того,  кожен  п’ятий  представник  трудового  населення  ЄС  із  дипломом  про 

закінчення  вищої  освіти  зайнятий  на  роботі,  яка  зазвичай  потребує  нижчої 

кваліфікації.  Такі  цифри  говорять  про  невідповідність  знань,  здобутих  під  час 

навчання, навичкам, які пропонує ринок праці. 

Водночас  кількість  тих,  хто  полишає  школу  або  університет  не  довчившись,  

зменшується. Наразі кількість «нездійснених випускників» складає 12,7%. У Брюсселі 

сподіваються скоротити кількість недовчених до 2020 року до 10%. Детальніше 

Більше інформації: Моніторинг стану освіти та виховання за 2013 рік     

 

Права робітників 

У ЄС впорядковують правила роботи сезонних трудівників з країн 
з-поза меж Союзу  

29  жовтня  Європейський  Парламент  і  Рада  ЄС  досягли  згоди щодо Директиви  про 

сезонних робітників.  

У Європарламенті запевняють: Директива покращить умови проживання та праці для 

сезонних робітників з країн, що не є членами ЄС.  

За словами Клода Мораеса (представника групи Прогресивного альянсу соціалістів і 

демократів),  нові  правила  «здійснюватимуть  управління  тимчасовою  легальною 

міграцією та захищатимуть працівників від експлуатації». 

Сесілія  Мальмстрьом  (Єврокомісар  з  внутрішніх  справ)  привітала  згоду,  досягнуту 

між  Європарламентом  і  Радою  ЄС.  Вона  нагадала,  що  сезонні  робітники,  які 

приїжджають до ЄС з інших країн, що не є його членами, «роблять серйозний внесок 

у розвиток європейської економіки». 

«Директива  гармонізує  умови потрапляння  та перебування  у ЄС  і  права робітників, 

які приїжджають до Євросоюзу на сезонні роботи», – підкреслила Мальмстрьом. 

Згідно  із  Директивою,  будь‐яке  прохання  про  в’їзд  на  територію  ЄС  для  сезонної 

роботи  має  підкріплюватися  контрактом  на  роботу  або  листом‐пропозицією  про 

роботу. У них мають бути зазначені основи трудової діяльності працівника (зокрема, 

заробітна платня, робочі години, в окремих випадках – місце проживання тощо). 

За  новими  правилами,  сезонні  робітники‐громадяни  країн  з‐поза  меж  ЄС 

прирівнюються  у  правах  до  громадян  країн‐членів.  Це  стосується  насамперед 

мінімального працездатного віку, заробітної платні, робочих годин, відпусток, питань 



 

 

охорони  здоров’я  та  безпеки  праці.  Тим  паче,  такі  робітники  матимуть  змогу 

об’єднатися у профспілки і володіти у майбутньому доступом до соціального захисту, 

пенсій, освіти тощо.  

Окрім того, кожна країна‐член сама визначатиме максимальний термін перебування 

сезонних  робітників.  Він  може  становити  від  п’яти  до  дев’яти  місяців  протягом 

дванадцятимісячного  періоду.  Робітники,  своєю  чергою,  матимуть  змогу 

подовжувати свої контракти або змінювати працедавців.  

Очікується,  що  європейські  депутати  розглянуть  Директиву  під  час  пленарної  сесії, 

яка відбудеться наступного року.  У разі  ухвалення,  країни‐члени ЄС матимуть два з 

половиною роки, аби перенести нові правила у свої законодавства.  

За підрахунками Європейської Комісії, щороку до ЄС приїжджає сто  тисяч сезонних 

робітників з країн, що не є членами Євросоюзу. Більше інформації можна знайти за 

цим посиланням і за цим посиланням.  

 

Ситуація в Сирії 

Сирія: Єврокомісія виділяє 85 млн. євро на допомогу ураженим 
конфліктом 

Європейська  Комісія  виділила  додаткові  85  мільйонів  євро  на  заходи,  покликані 

пом’якшити наслідки збройного протистояння в Сирії.  

Кошти,  виділені  Єврокомісією,  підуть  на  допомогу  населенню,  яке  живе  в  Сирії, 

сирійським  біженцям,  країну‐сусіду  Йорданії,  а  також  сирійським  студентам,  які 

навчаються у Європі. 

Коментуючи виділення коштів, Штефан Фюле  (Європейський Комісар з розширення 

та  Європейської  політики  сусідства)  запевнив:  ЄС  продовжує  підтримувати 

сирійський  народ.  «Наше  фінансування  спрямоване  на  забезпечення  дітей  регіону 

освітою та задоволення основних потреб усіх  груп населення, уражених кризою», – 

підкреслив Фюле. 

Зокрема,  40  мільйонів  євро  із  загального  пакету  допомоги  буде  використано 

всередині  самої  країни.  За  допомогою  них  планується  забезпечити  населення 

доступом  до  медичного  лікування,  освіти,  психологічної  допомоги  тощо.  Також  ці 

кошти  використають  на  фінансування  проектів  з  навчання  вразливих  дітей  і 

покращення  умов  життя  для  жінок,  молодих  людей  і  людей  з  обмеженими 

можливостями. 

Ще  40  мільйонів  євро  мають  покрити  витрати  Йорданії  на  утримання  півмільйона 

сирійських біженців на своїй території.  



 

 

Решта коштів – 5 мільйонів євро –  буде виділено на програму   Erasmus Mundus. Ці 

гроші  мають  сприяти  збільшенню  кількості  сирійських  студентів  у  європейських 

університетах. 

Загалом, Євросоюз є найбільшим міжнародним донором у рамках конфлікту в Сирії. 

З  початку  збройних  протистоянь  у  цій  країні  Європейська  Комісія  та  країни‐члени 

мобілізували понад 1,9 мільярдів євро на допомогу постраждалим.  

Згідно з даними ООН, жертвами понад дворічного збройного конфлікту в Сирії стали 

щонайменше  60  тисяч  людей.  2,5  млн.  людей  в  середині  країни  втратили  свої 

домівки. Детальніше  

 

Географія 

Топографічне дослідження: 40% території ЄС вкрито лісами; 5% 
складає штучний ареал   

Ліси та інші землі, вкриті лісом, складають майже 40% усієї території Європейського 

Союзу.  Водночас  штучний  ареал  (будівлі,  автомагістралі,  залізничні  шляхи  тощо) 

займає лише 5% території Євросоюзу. 

Такими  є  найголовніші  результати  масштабного  топографічного  дослідження 

Євростату.  Вони  ґрунтуються  на  даних,  отриманих  завдяки  проекту  Європейської 

Комісії  з  використання  землі  та  покриття  території  (LUCAS),  що  використовується 

Євростатом. 

Дослідження  також  свідчить:  чверть  території  ЄС  вкрита  сільгоспугіддями;  п’ята 

частина – пасовищами і луками.  

Серед країн‐членів найбільш лісистими є країни Північної Європи – більше половини 

території Швеції, Фінляндії, Естонії та Латвії вкрито лісами. Відсоток земель, вкритих 

лісом, у Словенії також доволі високий – він складає 60% від загальної площі країни.  

Найбільший  відсоток  орних  земель  зафіксовано  в  Данії  (49%  від  загальної  площі 

країни), Угорщині (47%), Румунії (36%),Чеській Республіці та Польщі (обидві по 34%).  

Водночас  Ірландія  –  єдина  країна‐член  ЄС,  дві  третини  території  якої  займають 

природні та сільськогосподарські пасовища і луки. Далі йдуть Об’єднане Королівство 

(40%), Нідерланди (38%), Люксембург (37%) і Бельгія (32%). 

Районами,  де  ведеться  активна  забудова,  та  іншими  штучним  ареалом  вкрита 

третина території Мальти. У Бельгії таких районів 13%; у Люксембурзі та Нідерландах 

– 12%. Детальніше  

Більше інформації: Докладніша інформація про LUCAS на сторінці Євростата  



 

 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт  зі  статистичного  дослідження  використання  землі  та  покриття  території 

(LUCAS): 

http://www.lucas‐europa.info/NewsBASE/content_eftas_lucas01/frame_deutsch.php  

Проект LUCAS, що використовується Євростатом, слугує для спостереження за зміною 

використання  земель  в  Європі.  Топографічні  дослідження  типу  LUCAS  проводяться 

Євростатом  кожні  три  роки;  перше  таке  дослідження  було  проведено  у  2006  році. 

Воно охоплює усі країни‐члени ЄС  

 

Відео тижня 

Відео  з  візуальної  служби  Європейського  Парламенту  (EuroparlTV):  як  працює 

Європейський Союз? 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=61a6781e‐1e6c‐4e36‐a9b3‐

9f1600a1deb8  

Цей  відео‐сюжет  покликаний  пояснити  принципи  роботи  Європейського  Союзу  та 

розмежування  функцій  його  трьох  основних  інституцій:  Європейської  Комісії, 

Європейської Ради та Європейського Парламенту  

 

 

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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