
 

5 листопада 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  Європарламенті  закликають  Росію  виконувати  свої  зобов’язання  у 

рамках СОТ 

 ....Державний борг Євросоюзу зростає 

 ....У ЄС набули чинності нові вимоги безпеки для нових автомобілів 

 ....Рада ЄС удосконалює політику Євросоюзу у сфері надання притулку 

 ....Єврокомісія  незабаром  запропонує  план  дій  з  впорядкування  індустрії 

азартних ігор 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

4‐10  листопада –  навчально‐ознайомлювальна  подорож до Німеччини,  присвячена 

питанням чистих вугільних технологій та зберігання і схоплювання діоксиду вуглецю  

Додаткова інформація: +38 044 390 80 10; vaclav.voracek@eeas.europa.eu  

6 листопада – форум і виставка «Енергоефективність 2012» 

6‐8  листопада  –  візит  моніторингової  місії  Європарламенту  на  чолі  з  Олександром 

Квасьнєвським та Петом Коксом в Україну  

Місце проведення: м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 

15 

Додаткова інформація: +38 044 390‐80‐10; gabriel.blanc@eeas.europa.eu 

8‐9  листопада  –  шоста  щорічна  конференція  зі  створення  організаційної 

інфраструктури 

Місце  проведення:  м.  Київ,  Національне  агентство  України  з  питань  державної 

служби, вул. Прорізна, 15 

Додаткова інформація: +38 044 390 80 10; volodymyr.kondrachuk@eeas.europa.eu 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

8  листопада  –  зустріч  Ради  керівників  Європейського  центрального  банку, 

Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина) 

12 листопада – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

19  листопада  –  зустріч  міністрів  закордонних  справ  країн‐членів  ЄС,  Брюссель. 

Очікується,  що  під  час  зустрічі  буде  розглянуто  питання  парламентських  виборів  в 

Україні  

22  листопада  –  зустріч  Ради  керівників  Європейського  центрального  банку, 

Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина) 

22‐23  листопада: «Саміт  рівності 2012»,  Нікосія  (Кіпр). Мета  заходу,  організованого 

Кіпром (країною‐головою у Раді міністрів ЄС), – підкреслити важливість проведення 

політики рівності щодо найбільш вразливих груп населення у важкі економічні часи 

26 листопада – зустріч Ради ЄС із загальних справ, Брюссель 

mailto:vaclav.voracek@eeas.europa.eu
mailto:gabriel.blanc@eeas.europa.eu
mailto:volodymyr.kondrachuk@eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/events/equality-summit-2012/index_en.htm


 

 

27‐28  листопада  –  Європейський  форум  зайнятості,  Брюссель.  Під  час  заходу 

учасники  розглянуть  питання,  пов’язані  із  зайнятістю  у  ЄС,  старінням робочої  сили, 

транскордонною мобільністю молоді, поліпшенням соціальної інтеграції тощо.  

28 листопада – Форум комітету регіонів, Брюссель    

29‐30 листопада – пленарна сесія Комітету регіонів, Брюссель  

6 грудня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні (Німеччина) 

6‐7 грудня – конференція «Заборгованість, зростання та макроекономічна політика», 

Франкфурт‐на‐Майні  (Німеччина).  Захід  організовано  Європейським  центральним 

банком  

 

Новини тижня (29 жовтня – 5 листопада) 

 

Зовнішня політика 

У Європарламенті закликають Росію виконувати свої зобов’язання 
у рамках СОТ 

Відносини між Євросоюзом  і  Росією надалі  поліпшуватимуться  через  вступ Москви 

до СОТ. Однак для цього Кремль має виконувати зобов’язання, взяті на себе у рамках 

членства в організації. 

Про  це  йдеться  у  резолюції,  ухваленій  під  час  пленарної  сесії  Європейського 

Парламенту, що відбулася наприкінці позаминулого тижня. 

Євродепутатів передусім непокоїть заборона Росії на імпорт домашньої худоби з ЄС; 

встановлення  преференційного  режиму  для  російських  виробників  у  сфері 

державних закупівель; запровадження сезонних імпортних мит на деякі види цукру; 

схема утилізації транспортних засобів. У Європарламенті відзначають: це – знак того, 

що Росія неповністю виконує свої зобов’язання у рамках СОТ.    

Окрім того, члени Європарламенту стурбовані тим, що Митний союз Росії, Казахстану 

і  Білорусі  може  порушувати  правила  СОТ,  і  відповідно  суперечити  зобов’язанням 

Москви  (оскільки  об’єднання  створює  додаткові  бар’єри  на  шляху  розвитку 

торгівельних відносин між ЄС та Росією). 

Зважаючи  на  це,  європейські  депутати  підкреслюють:  повне  дотримання  Росією 

правил  СОТ  і  поступове  виконання  своїх  зобов’язань  є  передумовою  подальших 

перемовин  з  ЄС  щодо  питань  нормативно‐правового  регулювання  (зокрема, 

державних закупівель, енергетики та інвестицій).  

http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.php
http://cor.europa.eu/en/news/forums/Pages/citizens-agenda-local.aspx
http://www.ecb.int/events/conferences/html/20121206_debt_growth_macroecon.en.html


 

 

Європарламентарі звернулися до Єврокомісії з проханням слідкувати за можливими 

введенням  Росією  дискримінаційних  заходів,  що  заважатимуть  розвитку 

двосторонньої торгівлі. Також Брюссель має забезпечити належне розв’язання будь‐

яких торгівельних суперечок з Москвою на двосторонньому рівні,  або вдаючись до 

використання захисних інструментів, дозволених правилами СОТ, наполягають члени 

Європарламенту. Детальніше   

 

Борг ЄС 

Державний борг Євросоюзу зростає 

У  другому  кварталі  2012  року,  у  порівнянні  з  першим  кварталом,  сукупний 

державний борг зони євро (ЄС17) по відношенню до ВВП зріс на 1,8% і склав 90,0%. 

У  ЄС  у  цілому  (ЄС27)  за  аналогічний  період  державний  борг  країн‐членів  по 

відношенню до ВВП зріс з 83,5% до 84,9%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

У кінці другого кварталу поточного року найбільший державний борг по відношенню 

до  ВВП  був  зафіксований  у  Греції  (150,3%),  Італії  (126,1%),  Португалії  (117,5%)  та 

Ірландії  (111,5%);  найменший  –  в  Естонії  (7,3%),  Болгарії  (16,5%)  та  Люксембурзі 

(20,9%). 

Загалом,  у  кінці  другого  кварталу  2012  року,  у  порівнянні  з  першим  кварталом, 

державний борг  зріс  у двадцяти,  впав у шести  і  залишився без  змін в одній країні‐

члені Євросоюзу. Детальніше  

 

Транспортна безпека 

У ЄС набули чинності нові вимоги безпеки для нових автомобілів  

Від  1  листопада  у  ЄС  набули  чинності  нові  вимоги  безпеки  для  нових 

автотранспортних засобів.  

Антоніо Таяні, Європейський Комісар з промисловості та підприємницької діяльності, 

переконує: ЄС тяжко працює над тим,  аби поліпшити безпеку європейських водіїв  і 

пасажирів.    «Нові  заходи  значно  підвищать  рівень  безпеки  завдяки  зниженню 

ймовірності виникнення аварій та їх наслідків», – підкреслив Єврокомісар. 

Згідно з правилами, нові автомобілі мають бути обладнані нагадувачами про ремені 

безпеки та простішими кріпленнями для дитячих сидінь. Також вони повинні містити 

вимірювачі  тиску  в  шинах  та  гарантувати  кращий  захист  пасажирів  від  можливих 

зсувів багажу під час дорожньо‐транспортних пригод. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121024IPR54373/html/Russia-must-meet-all-its-WTO-obligations-say-MEPs
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-150_en.htm?locale=en


 

 

Окрім  того,  у  нових  машинах  має  бути  передбачена  наявність  індикаторів 

перемикання  передач.  Це  потрібно  для  того,  аби  заощаджувати  пальне  та 

контролювати викиди парникових газів у атмосферу.  

Нові  вимоги  стануть  обов’язковими  для  усіх  нових  транспортних  засобів,  що 

продаватимуться на ринку ЄС з 2014 року. 

Нагадаємо, що до 2020 року Єврокомісія має на меті знизити смертність на дорогах 

ЄС на 50%. Детальніше   

 

Політика у сфері надання притулку 

Рада ЄС удосконалює політику Євросоюзу у сфері надання 
притулку  

Наприкінці  позаминулого  тижня  під  час  засідання  Ради  ЄС  з  питань  юстиції  та 

внутрішніх справ профільні міністри країн‐членів досягли згоди щодо директиви, яка 

визначає правила прийняття шукачів притулку. 

Метою  директиви  є  удосконалити  правове  становище  прохачів  міжнародного 

захисту, незалежно від країни‐члена ЄС, до якої вони звернулися по допомогу. 

Документом  також  передбачені  чіткіші  правила,  що  стосуються  затримання  і 

тримання  шукача  притулку  під  вартою;  прав  отримання  безкоштовної  юридичної 

допомоги; скорочення періоду очікування доступу до ринку праці; зобов’язань країн‐

членів  у  надання  допомоги  жертвам  тортур,  зґвалтувань  та  інших  серйозних  видів 

насильства тощо.   

Ця  директива  є  одним  з  п’яти  законодавчих  інструментів,  що  формують  Спільну 

європейську  систему  надання  притулку  –  зводу  законодавчих  норм,  покликаних 

гармонізувати політику країн‐членів у сфері надання притулку.  

Європейська Рада має на меті закінчити процедуру створення Спільної європейської 

системи надання притулку до кінця поточного року. 

У  2011  році  країни‐члени  отримали  більше  300  тисяч  офіційних  прохань  про 

отримання  притулку  (що на 16,2%  більше,  ніж  було  подано  роком  раніше).  У 2001 

році таких прохань було зареєстровано 425 тисяч. Детальніше 

Більше  інформації:    Докладніша  інформація  про  Спільну  європейську  систему 

надання притулку 

 

Індустрія азартних ігор 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1169_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/133193.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm


 

 

Єврокомісія незабаром запропонує план дій з впорядкування 
індустрії азартних ігор  

Європейська Комісія має на меті запропонувати новий план дій в  індустрії азартних 

ігор в Інтернеті.  

Його мета –  захищати права споживачів, боротися проти незаконних веб‐сайтів, що 

пропонують  послуги  у  сфері  азартних  ігор,  а  також  договірних  матчів  у  спорті, 

пов’язаних із грою на гроші.  

Також  документ  націлений  на  розв’язання  правової  невизначеності  у  правилах  і 

законодавствах країн‐членів, що регулюють гральний бізнес в Інтернеті. Він заохочує 

органи  країн‐членів,  які  здійснюють  контроль  над  індустрією  азартних  ігор, 

співпрацювати одне з одним.   

Окрім  того,  план  дій  має  гарантувати  відповідність  законодавств  країн‐членів,  що 

регулюють  ринок  ігор  на  гроші,  нормам  і  стандартам  ЄС.  Особливо  це  стосується 

можливості для компаній з однієї країни‐члени вільно здійснювати свою діяльність у 

іншій країні‐члені.   

Єврокомісія  також  має  на  меті  виступити  з  низкою  рекомендацій  щодо  боротьби 

проти договірних матчів у спорті, пов’язаних зі ставками. До них, зокрема, належать 

обмін  інформацією, стеження за підозрілою діяльністю, встановлення гарячих ліній, 

що використовуватимуться для повідомлень про випадки недоброчесної гри тощо.  

У Брюсселі  планують почати впроваджувати ініціативи плану дій з наступного року. 

У  2011  році  6,8  млн.  європейців  зробили  ставки  в  Інтернеті.  Того  ж  року  загальні 

прибутки  компаній,  які  працюють  у  сфері  азартних  ігор,  склали  9,3  млн.  євро. 

Очікується, що до 2015 року ця цифра може зрости до 13 млн. євро. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейської агенції з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency): 

https://www.easa.europa.eu/  

На цьому сайті ви знайдете інформацію про основні напрями роботи агенції, а також 

дізнаєтесь про стандарти авіаційної безпеки у ЄС  

 

Відео тижня 

Відео з візуального сервісу Європейського Парламенту (EuroparlTV):  

https://www.easa.europa.eu/


 

 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=08806d75‐e204‐42a1‐86f0‐

a0e7011882f4  

Європарламент дискутує  з приводу  транскордонного визнання дипломів  та досвіду 

роботи по всьому ЄС. Згідно зі статистикою, з восьмиста регламентованих професій у 

ЄС, лише сім автоматично визнаються у будь‐якій країні‐членів 

 

 

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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Європейського Союзу в Україні 
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