
 

7 травня 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:  
 

• .... Вассиліу не приїде на матчі Євро-2012 в Україні 

• .... Ештон привітала відновлення вантажоперевезень через Придністров’я 

• .... Ціни промислового виробника у ЄС зростають 

• .... Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні 

• .... Кожен п’ятий європеєць, зайнятий неповний робочий день, хоче 
працювати більше 

• .... Єврокомісія прагне зменшити витрати на розповсюдження 
високошвидкісного Інтернету 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС  

12 травня – Фестиваль Європи – відкриті дні європейських інституцій, Брюссель 

http://europa.eu/festivalofeurope/  

24 травня – конференція «Східне партнерство для зростання»; організатор – 
Європейський інвестиційний банк. Захід відбудеться у Відні (Австрія) 

http://www.eib.org/projects/events/eastern-partnership-for-growth-vienna.htm 

  

Події в Україні  
29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» на тему хімічних 
речовин та асбесту, 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 (30 квітня – 7 травня) 
 

Відносини між Україною та ЄС 
Вассиліу не приїде на матчі Євро-2012 в Україні 
Андрулла Вассиліу (Єврокомісар з освіти, культури, багатомовності та молоді) не 
відвідає матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що проходитимуть в Україні.  

За словами Вассиліу, останнім часом було багато розмов щодо неучасті європейських 
політиків у континентальному футбольному форумі через політичну ситуацію в 
Україні.  

«Я поділяю цю стурбованість; через це я вирішила (як Єврокомісар, відповідальний 
за питання спорту): для мене було б недоцільно за теперішніх умов відвідувати будь-
які матчі, що відбудуться в Україні», – підкреслила Вассиліу. 

Утім, вона висловила сподівання, що футбольний турнір стане успішним, і вона 
зможе відвідати один з матчів, що відбудеться у Польщі.  
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Нагадаємо, що політикум країн-членів ЄС почав масово відмовлятися від відвідин 
матчів Євро-2012 через погіршення політичної ситуації в Україні. 3 травня 
Представництво ЄС в Україні також повідомило, що жоден з членів Європейської 
Комісії не приїде в Україну під час континентального футбольного турніру. 
Детальніше 

 

Зовнішні відносини 
Ештон привітала відновлення вантажоперевезень через 
Придністров’я 
Кетрін Ештон, Високий представник ЄС у справах зовнішніх відносин та безпекової 
політики, привітала відновлення вантажних залізничних перевезень через 
Придністров’я. Про це Ештон сказала у своїй заяві, оприлюдненій 2 травня.  

За її словами, «це перший важливий крок у напрямку поновлення довіри між 
сторонами». 

Ештон переконана: відновлення залізничного вантажного сполучення – «чудова 
новина для бізнесу та людей, які живуть по обидва береги Дністра». 

«Ми з нетерпінням чекаємо на наступні хороші новини, що свідчили б про зміцнення 
довіри [між сторонами конфлікту]», – підкреслила Ештон. На її думку, такими 
новинами могло б стати відновлення телекомунікацій через Дністер.  

Нагадаємо, що рух товарних потягів з Молдови через територію Придністров’я було 
зупинено у березні 2006 року. Причина – введення Україною нового митного режиму 
для невизнаної республіки; згідно з ним, увесь експорт має проходити оформлення у 
офіційних органах Молдови. 

Вантажне залізничне сполучення з Молдови через територію Придністров’я було 
відновлено 26 квітня 2012 року.  Детальніше 

 

Економіка 
Ціни промислового виробника у ЄС зростають 
У березні, у порівнянні з лютим, ціни промислового виробника у ЄС зросли на 0,6%.  

За даними Євростату, найвищі зростання цін промислового виробника були 
зафіксовані у Греції та Об’єднаному Королівстві (обидві по +1,2%), Литві (+1,1%), а 
також на Кіпрі (+1,0%).  

Своєю чергою, Швеція (-0,5%), Угорщина та Австрія (обидві по -0,1%) – країни, у яких 
було зареєстровано зменшення цього показника.  
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Нагадаємо, що у лютому, у порівнянні з січнем, ціни промислового виробника у ЄС 
також зросли – на 0,8%. Детальніше 

 

Зайнятість у ЄС 
Безробіття у ЄС залишається на стабільному рівні 
У березні, у порівнянні з лютим, рівень безробіття у ЄС не змінився і склав 10,2%. Такі 
дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед країн-членів, найнижчий рівень безробіття був зафіксований а Австрії (4,0%), 
Нідерландах (5,0%), Люксембурзі (5,2%) та Німеччині (5,6%); найвищий – в Іспанії 
(24,1%) та Греції (21,7% за січень поточного року). 

Загалом, у березні без роботи у ЄС залишалися 24,772 млн. людей (17,365 млн. з яких 
проживають у зоні євро). Детальніше   

 
Кожен п’ятий європеєць, зайнятий неповний робочий день, хоче 
працювати більше 
У ЄС із 42 млн. працівників, які зайняті неповний робочий день, 8,6 млн. (20,5%) 
мають бажання та змогу працювати більше. 

За даними Євростату, найбільша кількість таких працівників проживає у Греції (58% із 
загальної кількості зайнятих неповний робочий день), Латвії (57%), Іспанії (42%) та на 
Кіпрі (42%); найменша – у Нідерландах та Бельгії (обидві по 3%), Люксембурзі (9%) та 
Чеській Республіці (10%). 

Своєю чергою, 8,6 млн. людей (у віці від 15 до 74 років) мали змогу працювати, проте 
не шукали роботи. Натомість, 2,4 млн. людей знаходилися у пошуках роботи, але не 
мали змоги працювати. Детальніше 

 

Новітні технології 
Єврокомісія прагне зменшити витрати на розповсюдження 
високошвидкісного Інтернету 
Європейська Комісія започаткувала публічні консультації з метою виявлення способів 
зменшення витрат на розповсюдження високошвидкісного Інтернету в ЄС. 

За словами Неелі Крус (Єврокомісара з цифрових технологій), Єврокомісія прагне 
дізнатися передусім дізнатися, як можна скоротити витрати на інженерно-технічні 
роботи. 
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У Брюсселі підрахували – інженерно-технічні витрати становлять приблизно 80% від 
усіх витрат, що йдуть на прокладання високошвидкісного Інтернету. 

Публічні консультації триватимуть до 20 червня.  

За даними Єврокомісії, 10%-е збільшення у розповсюдженні швидкісного Інтернету 
стимулює зростання економіки на 1-1,5%. Детальніше 

 
Веб-сайт тижня 
Веб-сайт Європейської Комісії з інформаційного суспільства: 

http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm  

На цьому сайті ви дізнаєтесь про політику ЄС у секторі телекомунікацій та новітніх 
технологій, а також знайдете інформацію про проекти та ініціативи Євросоюзу у цій 
сфері 

 

Відео тижня 
Відео з особистої сторінки Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу в YouTube: 
Європейські Комісари (1958 – 2012 рр.) 

http://www.youtube.com/user/Barroso  

Відео представляє собою серію сюжетів, присвячених усім очільникам Європейської 
Комісії, – від Вальтера Хальштайна (першого Президента) до Жозе Мануеля Баррозу 
(Президента чинного) 

 

 

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. 

 

Упорядник: Костянтин Ромашко 

Редактор: Володимир Єрмоленко 
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Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков 

Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
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