
 

 

5 травня 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:  

 

 ....Державний борг зони євро і ЄС у цілому зріс майже на 2% 

 ....Фюле:  Європа  переживає  найсерйознішу  кризу  від  закінчення  Другої 

світової війни 

 ....Дослідження: майже три чверті молоді вважають членство у ЄС перевагою 

 ....Європейське  бюро  із  боротьби  проти шахрайства  прозвітувало  про  свою 

діяльність у 2013 році 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

5 травня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

8 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

9 травня – День Європи 

9‐11 травня – Європейський молодіжний захід 2014, Страсбург. У заході, гасло якого 

– «Ідеї для кращої Європи», візьмуть участь тисячі європейців у віці від 16 до 30 років   

12 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

15‐16  травня –  зустріч президентів  і  голів  урядів  країн‐членів ЄС  (саміт Євросоюзу), 

Брюссель 

19‐20 травня – Європейський день моря 2014  

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

найбільшою щорічною конференцією з питань політики Європейського Союзу у сфері 

охорони довкілля 

 

Новини тижня (28 квітня – 5 травня) 

 

Економіка 

Державний борг зони євро і ЄС у цілому зріс майже на 2% 

Наприкінці 2013 року, у порівнянні з кінцем 2012 року, державний борг зони євро (ЄС 

18) по відношенню до ВВП зріс на 1,9% і склав 92,6%. 

Державний борг ЄС  у цілому  (ЄС 28)  по  відношенню до ВВП  за  аналогічний період 

також зріс на 1,9% і досяг позначки у 87,1%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів ЄС найнижчі рівні державного боргу по відношенню до ВВП були 

зареєстровані  в  Естонії  (10%),  Болгарії  (18,9%),  Люксембурзі  (23,1%),  Латвії  (38,1%), 

Румунії (38,4%), Литві (39,4%) та Швеції (40,6%). 

Водночас  у  16  країнах‐членах  рівень  державного  боргу  по  відношенню  до  ВВП 

перевищував 60%. Серед лідерів – Греція (175,1%), Італія (132,6%), Португалія (129%), 

Кіпр (111,7%) і Бельгія (101,5%). Детальніше 

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23042014-AP/EN/2-23042014-AP-EN.PDF


 

 

 

Східне партнерство 

Фюле: Європа переживає найсерйознішу кризу від закінчення 
Другої світової війни 

Ми,  у  Європі,  переживаємо  найсерйознішу  кризу  з  часу  закінчення  Другої  світової 

війни. Ми стаємо свідками економічного тиску, небезпек і секретних дій, покликаних 

розпалити протести і нестабільність. 

На  цьому  наголосив  Штефан  Фюле  (Європейський  Комісар  з  розширення  і 

Європейської  політики  сусідства)  після  5‐ої  щорічної  зустрічі  міністрів  закордонних 

справ Вишеградської четвірки з питань Східного партнерства, яка відбулася минулого 

тижня у Будапешті.  

«Тому наразі саме час показати ще міцнішу, рішучішу та непохитну прихильність до 

Східного партнерства», – підкреслив Фюле.  

Він  переконаний:  Євросоюз  демонструє  таку  прихильність.  Зокрема,  від  28  квітня 

громадяни Молдови,  які мають біометричні паспорти, можуть подорожувати до ЄС 

без віз.  

Також,  за  його  словами,  у  наступні  місяці  планується  завершити  підписання  Угоди 

про асоціацію, включно із положеннями про створення глибокої та всеохопної зони 

вільної  торгівлі,  з  Україною.  Подібні  Угоди  Брюссель  також  прагне  підписати  з 

Грузією і Молдовою. На виконання цих Угод ЄС виділить Тбілісі та Кишиневу 60 млн. 

євро, додав Єврокомісар.  

Фюле  вважає,  що  підписання  і  впровадження  Угод  про  асоціацію  з  Україною  та 

іншими  державами  «закріпить  невідворотність  політичної  асоціації  та  економічної 

інтеграції» цих країн з ЄС.  

«Наші  країни‐партнери  на  Сході  мали  важке  минуле.  Однак  вони  заслуговують  на 

інше  майбутнє.  І  ми  готові  допомогти  їм  планувати  своє  майбутнє»,  –  підсумував 

Фюле. 

Більше  інформації:  Повний  текст  заяви  Штефана  Фюле  після  зустрічі  міністрів 

закордонних справ Вишеградської четвірки з питань Східного партнерства  

 

 

 

 

 



 

 

 

Членство у ЄС 

Дослідження: майже три чверті молоді вважають членство у ЄС 
перевагою 

70% молодих людей у ЄС сприймають членство у Європейському Союзі як перевагу у 

глобалізованому світі.  

Такий  головний  лейтмотив  дослідження  Євробарометру  –  європейської  служби 

виявлення громадської думки.   

Сім  з  десяти  європейців  розглядають  членство  їхньої  країни  у  Євросоюзі  як  сильну 

сторону у контексті глобалізації. 44% сприймають участь у європейських виборах, які 

відбудуться 22‐25 травня, як найліпший інструмент для участі у публічному житті ЄС.  

У  зв’язку  із  цим  половина  молоді  переконана:  Європейський  Парламент  повинен 

захищати права людини. Водночас 40% опитаних вважають, що Європарламент має 

також стояти на захисті свободи слова та ґендерної рівності.  

Окрім того, думки молодих європейців щодо ролі соціальних медіа у демократизації 

розділилися.  46%  респондентів  вважають,  що  їхній  розвиток  веде  до  прогресу 

демократії,  41%  –  переконують  у  тому,  що  соціальні  медіа  становлять  загрозу 

демократичному суспільству.  

Дослідження  проводилося  у  період  з 13  березня  по 2  квітня.  Усього  було  опитано 

13,437 європейців у віці від 16 до 30 років з усіх країн‐членів Євросоюзу. Детальніше 

Більше інформації: Аналітичне узагальнення дослідження Євробарометру    

 

Боротьба проти шахрайства 

Європейське бюро із боротьби проти шахрайства прозвітувало 
про свою діяльність у 2013 році  

У  2013  році  Європейське  бюро  із  боротьби  проти  шахрайства  (OLAF)  досягло 

значного успіху у боротьбі проти шахрайства по всій Європі. 

На цьому наголошується  у щорічному  звіті  Бюро  за  результатами діяльності  у 2013 

році. 

Виступаючи  на  щорічній  прес‐конференції,  присвяченій  презентації  звіту, 

Генеральний директор Бюро Джованні  Кесслер  пообіцяв  і  надалі  проводити  якісну 

слідчу роботу та просувати вперед політику ЄС у сфері боротьби проти шахрайства. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140425STO45159/html/Survey-70-of-young-people-see-EU-membership-as-an-asset-in-a-globalised-world
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/youth/eb_395_synthesis_youth_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2013/olaf_report_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2013/olaf_report_2013_en.pdf


 

 

«Ми  також  і  надалі  активно  підтримуватимемо  плани  Єврокомісії  зі  створення 

Європейської  прокуратури.  Цей  проект  є  ключовою  частиною  нашого  бачення 

кращого захисту фінансових інтересів ЄС», – підкреслив Кесслер. 

У  звіті,  зокрема,  наголошується, що Бюро отримало найбільшу кількість  інформації, 

що  могла  представляти  потенційний  інтерес  для  слідства,  –  1294  повідомлень.  У 

такий спосіб у 2013 році,  у порівнянні з 2009 роком,  кількість отриманої  інформації 

такого характеру збільшилася на 35%.  

У зв’язку  із цим Бюро  ініціювало найбільшу кількість розслідувань – 253. Це на 58% 

більше  за  дані  2009  року.  Також  у  2013  році  було  завершено  293  розслідування, 

середня  тривалість  яких,  у  порівнянні  з  попередніми  роками,  зменшилася  до  21,8 

місяців. 

Окрім  того,  торік  організація  рекомендувала  повернути  до  бюджету  ЄС  402,8  млн. 

євро.  Тепер ці  кошти можуть бути використані для фінансування різних проектів  та 

зниження навантаження на платників податків у Євросоюзі.     

Нагадаємо,  що  Європейське  бюро  з  боротьби  проти  шахрайства  було  створено  у 

квітні 1999 року та почало функціонувати з 1 червня того ж року. Бюро було створено 

як незалежна слідча агенція Європейського Союзу, відповідальна за боротьбу проти 

шахрайства та корупції, які зачіпають фінансові інтереси ЄС. Детальніше  

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

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка EU Aid Explorer на порталі Європейської Комісії: 

https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/  

Єврокомісія  створила  нову  сторінку  –  EU  Aid  Explorer,  –  що  надає  чітку,  повну  та 

правильну  інформацію  і  дані  щодо  гуманітарної  допомоги  та  допомоги  задля 

розвитку, що  їх ЄС надає різним країнам світу. На  сторінці,  зокрема, можна  знайти 

інформацію  про  діяльність  різних  донорів  та  суми,  які  Євросоюз  надавав  тим  чи 

іншим країнам у рамках своєї гуманітарної політики  

 

Відео тижня 

Відео  з  аудіовізуальної  служби  Європейської  Комісії:  архівні  кадри  церемонії 

розширення ЄС 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=96470&sitelang=en  

http://europa.eu/rapid/press-release_OLAF-14-1_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=96470&sitelang=en


 

 

1  травня  у  Євросоюзі  відзначили 10  річницю  з  найбільшого  розширення  ЄС  за  всю 

історію – саме у цей день 2004 року до Союзу приєдналося 10 нових країн. На відео 

представлено  архівні  кадри  десятирічної  давнини  із  церемонії  розширення,  яка 

відбулася  у  Європейському  Парламенті  у  Страсбурзі.  Заяву  Президента  Єврокомісії 

Жозе Мануела Баррозу з нагоди 10‐річчя з дня возз’єднання ЄС можна знайти 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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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-142_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-142_en.htm?locale=en
http://www.internews.ua/
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