
 

5 червня 2012 року 
Вісник для журналістів: 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:  

 

• .... У Києві представлено посібник з Євро-2012 для вболівальників 

• .... Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо економічних реформ у ЄС 

• .... Три комітети Європарламенту відкинули угоду ACTA 

• .... ЄС має спростити умови в’їзду на свою територію – опитування 

• .... Омбудсмен надав допомогу 22 тисячам громадян ЄС 

• .... Європарламент незадоволений гендерним дисбалансом у зарплатнях 

• .... Латвія – країна-лідер за ростом цін на побутову електроенергію 

• .... Дослідження: майже третина громадян ЄС курять 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС   

6 червня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт-
на-Майні  

11-14 червня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

17-19 червня – 3-й щорічний Форум зі Стратегії ЄС для Балтійського регіону. Захід 
слугує платформою для дискусій на теми співпраці та економічного зростання у 
регіоні Балтійського моря. Очікується, що у Форумі візьмуть участь понад 800 
учасників – політиків, бізнесменів, науковців та представників громадянського 
суспільства. Захід відбудеться у Копенгагені (Данія) 

 

Події в Україні  
2 червня – 1 липня: робота Європейського містечка в Києві.  

29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» на тему хімічних 
речовин та азбесту, Київ 

Контактна особа: Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Контактна особа: Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu 

 

 

Новини тижня (28 травня – 4 червня) 
 
Євро-2012 
У Києві представлено посібник з Євро-2012 для вболівальників 

У п’ятницю, 1 червня, у Києві відбулася презентація планів прикордонних, митних та 
правоохоронних органів з інформування громадськості щодо Чемпіонату Європи з 
футболу. 

Захід було організовано Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM). У рамках заходу також було презентовано «Посібник з перетину кордонів 
та безпеки до чемпіонату УЄФА Євро 2012». 
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Посібник містить важливі поради з перетину кордонів, інформацію про предмети, 
заборонені для використання на стадіонах, контактні дані посольств країн-учасниць 
футбольного турніру тощо. 

Він був розроблений спільно польськими та українськими відомствами для 
футбольних уболівальників. 

Для зручності посібник розділено на дві частини – з актуальною інформацією щодо 
України та Польщі. 

Посібник можна завантажити російською та англійською мовами.  

 

Економіка 
Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо економічних реформ у 
ЄС 

Європейська Комісія ухвалила пакет рекомендацій щодо бюджетних заходів та 
економічних реформ у країнах-членах ЄС.  

Рекомендації орієнтовані на кожну країну-члена окремо та на зону євро у цілому. Їх 
ухвалено для зміцнення фінансової стабільності, стимулювання економічного 
зростання та створення робочих місць у країнах-членах Євросоюзу. 

За словами Жозе Мануела Баррозу (Президента Єврокомісії), незважаючи на те, що 
рекомендації стосуються кожної окремої країни ЄС, вони «утворюють частину 
цілісного підходу до відновлення балансу європейської економіки». 

На думку Баррозу, ЄС вже досяг певного прогресу у процесі виходу з кризи; зокрема, 
можна спостерігати за певними покращеннями у сфері державних фінансів. 

У рекомендаціях зазначається, що рівень безробіття (зокрема, серед молоді) 
залишається серйозною проблемою для Європи. Саме тому потрібно якнайшвидше 
підвищувати продуктивність праці та забезпечити кращу відповідність кваліфікацій 
робітників потребам ринку праці.  

Чимало країн-членів ЄС вдалися до структурних реформ, включаючи реформування 
сфери зайнятості. У Єврокомісії переконані: вони мають допомогти підвищити 
конкурентоздатність та виправити макроекономічні дисбаланси у Європі. 

Окрім того, Єврокомісія радить державам ЄС стимулювати економічне зростання, 
створювати можливості для розвитку бізнесу і робочих місць у сфері послуг, 
енергетичному секторі та цифровій економіці.  

З рекомендаціями (щодо кожної держави ЄС окремо) можна ознайомитися за цим 
посиланням.  
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Три комітети Європарламенту відкинули угоду ACTA 
Три комітети Європейського Парламенту - з громадянських свобод, промисловості та 
правових питань - відмовилися підтримати Торгівельну угоду про боротьбу проти 
підробленої продукції (ACTA).  

Позиція трьох комітетів є дорадчою і не має обов’язкової сили для Комітету з 
міжнародної торгівлі, який ухвалить своє рішення 21 червня. Позиція саме цього 
комітету відіграватиме вирішальну роль для рішення про ратифікацію чи 
нератифікацію угоди усім Європейським Парламентом.  

Нагадаємо, що Торгівельна угода про боротьбу проти підробленої продукції (ACTA) є 
міжнародним документом, який ЄС та 22-і його країни підписали у січні 2012 року. 
Угода націлена на боротьбу проти підробленої продукції; один із її аспектів 
стосується порушення права інтелектуальної власності в інтернеті.  

На думку критиків угоди, у ній містяться ризики істотного обмеження свободи 
користувачів інтернету та втручання в їхній приватний простір. У ЄС угода набуде 
чинності тільки у разі її ратифікації в Європарламенті. Детальніше  

 

Міграція 

ЄС має спростити умови в’їзду на свою територію – опитування 
57% громадян ЄС вважають, що ЄС має спростити умови в’їзду на свою територію для 
громадян країн з-поза його меж. 67% європейців думають, що можливість 
подорожувати в ЄС без внутрішніх прикордонних перевірок є важливим надбанням 
євроінтеграції.  

Про це свідчать результати спеціального опитування Євробарометра (соціологічної 
служби ЄС), оприлюднені 1 червня.  

За даними опитування, 53% європейців вважають, що імміграція збагачує країни ЄС 
культурно та економічно. 68% респондентів думають, що легальні мігранти мусять 
мати такі самі права, як і громадяни країни, в якій вони проживають.  

60% визнають, що іммігранти можуть стикатися зі складнощами інтеграції, 
спричиненими дискримінацією. 80% вважають, що ЄС має надавати притулок та 
захист тим, хто цього потребує.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120529IPR45936/html/ACTA-rejected-by-three-EP-committees�


 

 

42% респондентів дотримуються думки, що ЄС має стимулювати міграцію з країн з-
поза його меж, аби в такий спосіб боротися проти демографічних проблем та нестачі 
працівників; натомість 46% громадян Євросоюзу цієї думки не поділяють.  

Результати опитування було оприлюднено одночасно зі статистичною інформацією 
про міграційну ситуацію в Європейському Союзі. За даними доповіді, у ЄС 
проживають 20,2 мільйонів громадян країн з-поза меж Союзу, що становить близько 
4% всього населення ЄС та 9,4% від загальної кількості мігрантів в усьому світі.  

У 2010 році середньоєвропейський рівень зайнятості мігрантів у віці між 20 та 64 
роками складав 58,5% - на 10% нижче, ніж рівень зайнятості серед усього населення 
ЄС (68,6%).  

Доповідь також свідчить про те, що у 2011 році консульські органи ЄС видали 12,7 
мільйонів Шенґенських віз. Першість серед їхніх отримувачів мають громадяни 
Російської Федерації (40,7%), України (8,7%), Китаю (8,1%) та Туреччини (4,7%). 
Детальніше 

 

Захист прав громадян ЄС 
Омбудсмен надав допомогу 22 тисячам громадян ЄС  

У 2011 році омбудсмен ЄС (уповноважений з прав людини) Нікіфорос Діамандурос 
допоміг у розв’язанні проблем двадцяти двом тисячам громадян ЄС. Окрім цього, 
завдяки його діяльності були знайдені шляхи вирішення нагальних питань 
європейських компаній, неурядових організацій та різних об’єднань та асоціацій.  

Допомога полягала у розгляді скарг, відповідях на інформаційні запити, або 
консультуванні у онлайн-режимі.  

У 2011 році Діамандурос отримав 2 тис. 510 скарг; це на 157 запитів менше, ніж 
надійшло на адресу омбудсмена у 2010 році.  

Найбільше скарг – 361 – надійшло з Іспанії. Німеччина (308 скарг) та Польща (223) 
посіли за цим показником друге та третє місця. 

Найбільше запитів, відправлених на адресу омбудсмена у 2011 році, стосувалися 
питань недостатньої прозорості органів влади Євросоюзу (включаючи відмови у 
наданні документів або інформації). Детальніше   
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Права жінок 
Європарламент незадоволений гендерним дисбалансом у 
зарплатнях 

Європейський Парламент закликав Європейську Комісію удосконалити 
законодавство ЄС з метою подолання розриву у заробітних платнях між чоловіками 
та жінками. 

Свою позицію європейські депутати виклали у резолюції, ухваленій наприкінці 
позаминулого тижня.  

За словами Едіт Бауер (представниці Європейської народної партії та авторки 
резолюції), за останні сорок років країни-члени ЄС не досягли істотного поступу в 
боротьбі за скорочення різниці у зарплатнях між жінками та чоловіками. 

У зв’язку із цим європейські депутати запропонували можливість введення санкцій 
проти роботодавців, які не докладають зусиль з подолання дисбалансу у заробітних 
платнях. Санкції можуть бути накладені у вигляді штрафів, адміністративних стягнень 
та позбавлень державних пільг і субсидій, зазначають у Європарламенті.  

Наразі жінки у ЄС заробляють у середньому на 16,4% менше за чоловіків. За даними 
Євростату, найбільший розрив у зарплатнях зафіксовано в Австрії, Німеччині, 
Словаччині, Чеській Республіці та на Кіпрі; найменший – у Бельгії, Італії, Словенії та на 
Мальті. Детальніше 

 

Енергетика 
Латвія – країна-лідер за ростом цін на побутову електроенергію 

У другій половині 2011 року, у порівнянні з другою половиною 2010 року, Латвія 
показала рекордне зростання цін на побутову електроенергію серед усіх країн-членів 
ЄС. Ціни на електроенергію (у національній валюті) у цій країні зросли на 27%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Досить відчутно ціни на побутову електроенергію підскочили (у національних 
валютах) на Кіпрі (+19%), у Португалії та Іспанії (обидві по +13%), а також в 
Об’єднаному Королівстві (+12%).  

Єдине падіння цін було зафіксовано у Люксембурзі – побутова електроенергія у цій 
країні подешевшала на 5%. 

Загалом, у другій половині 2011 року, у порівнянні з другою половиною 2010 року, 
ціни на побутову електроенергію у ЄС зросли на 6,3%. Детальніше 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120523IPR45701/html/Gender-pay-gap-Parliament-calls-for-stiffer-sanctions�
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Охорона здоров’я 
Дослідження: майже третина громадян ЄС курять  

28% громадян ЄС (у віці від 15 років) курять; 70% курців (або колишніх курців) 
призвичаїлися до цієї звички у віці до 18 років. 

Такі дані подає Євробарометр – центр регулярних опитувань громадської думки у 
країнах-членах Європейського Союзу. 

Коментуючи результати дослідження, Джон Даллі (Єврокомісар з охорони здоров’я 
та прав споживачів) висловив занепокоєння, що багато європейців почали курити до 
настання повноліття.  

Однак дослідження свідчить і про інший аспект ситуації: половина громадян ЄС 
ніколи не курили. Окрім того, 61% теперішніх курців вже намагалися позбутися цієї 
шкідливої звички.  

33% курців (або колишніх курців) зізналися, що написи на пачках цигарок, що 
попереджають про шкоду куріння, певним чином вплинули на їхнє ставлення до цієї 
звички.   

Щороку у ЄС фіксують 700 тис. випадків передчасної смерті через куріння. 

З іншими результатами дослідження можна ознайомитися за цим посиланням. 

 

Веб-сайт тижня 
Веб-сайт омбудсмена ЄС:  

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces  

На цьому сайті ви зможете дізнатися про головні обов’язки європейського 
омбудсмена, а також ознайомитися з основними справами, щодо яких знадобилася 
допомога уповноваженого з прав людини ЄС.  

 

Відео тижня 
Відео з візуальної служби Європейського Парламенту: Європейська громадянська 
ініціатива  

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=9ee022f1-fbb4-40c0-a488-
a0610092bbc1  

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf�
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http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=9ee022f1-fbb4-40c0-a488-a0610092bbc1�


 

 

Відео детально розповідає про те, як працює новостворена Європейська 
громадянська ініціатива – механізм, покликаний заохочувати людей до впливу на 
законодавчі ініціативи Європейського Союзу. 

 

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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