
 

 

8 вересня 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:  
 

• ..... ЄС вимагає виведення "сил, що незаконно діють на території України" 

• ..... Інформацію про нові санкції буде оприлюднено цього тижня 

• ..... Європарламент планує швидко схвалити Угоду про асоціацію з Україною 

• ..... Юнкер представляє свої пропозиції до нового складу Єврокомісії 

• ..... Платіжний баланс ЄС: профіцит у 12 мільярдів 

 
 
 
 
 

 



 

 

Анонси подій: 
 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 
12 вересня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель 

15-18 вересня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

22 вересня: Єврокомісія опублікує результати дослідження про вплив програми 
Erasmus на європейську освіту 

 

Події в Україні  
11-13 вересня: візит Президента Єврокомісії Жозе-Мануеля Баррозу до Києва 

11-12 вересня: візит Президента Європарламенту Мартіна Шульца до Києва 

11-13 вересня: візит Єврокомісара з розширення та політики сусідства Штефана Фюле 
до Києва 

8-11 вересня: візит місії Групи підтримки України на чолі з Петером Балашем до 
Києва 

  

Новини тижня (1-8 вересня) 

 

Зовнішня політика ЄС 

ЄС вимагає виведення "сил, що незаконно діють на території 
України" 
У заяві речника Високого представника ЄС з закордонних справ наголошується на 
важливості виведення незаконних збройних формувань з території України.  

"Постійний моніторинг російсько-українського кордону та виведення незаконних 
збройних формувань і сил, що незаконно діють на території України", повинні стати 
"невід’ємною частиною" рішення щодо припинення вогню, - йдеться в заяві.  

ЄС також сподівається, що досягнуте у Мінську перемир'я буде "першим кроком на 
шляху до сталого політичного вирішення, яке базуватиметься на повазі до 
суверенітету та територіальної цілісності України". Докладніше 

 

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140905_04_en.pdf


 

 

 

Інформацію про нові санкції буде оприлюднено цього тижня 
Держави ЄС ухвалили рішення про новий пакет обмежувальних заходів, 
спрямованих проти Росії та суб'єктів, які причетні до порушення територіальної 
цілісності України.  

Про це повідомили Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент 
Європейської Комісії Жозе Мануел Баррозу.  

За їхніми словами, новий пакет обмежувальних заходів було схвалено 5 вересня на 
засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER). Детальну інформацію 
про список індивідів та компаній, на які накладені санкції, буде оприлюднено цього 
тижня.  

За словами президентів інституцій ЄС, було вжито заходи, "пов’язані з доступом до 
ринку капіталів, обороною, товарами подвійного призначення та з чутливими 
технологіями". Окрім цього, було презентовано новий список осіб, що підпадають 
під санкції і що включає "нове керівництво в Донбасі, уряд Криму, а також росіян, що 
відповідальні за прийняття рішень, та олігархів". 

Очікується, що санкції буде спрямовано проти експорту до ЄС "товарів подвійного 
значення" (тобто тих, що можуть використовуватися і в цивільних, і у військових 
цілях). Вони також розширять обмеження запозичень з європейського ринку капіталу 
на всі державні компанії Росії, та зменшать максимальний строк обігу боргових 
зобов'язань російських державних компаній з 90 днів до 30 днів.  

Інформація про точний список індивідів та організацій, яких долучено до санкційного 
списку, буде оприлюднено в Офіційному віснику Європейського Союзу. Докладніше 

 

Європарламент планує швидко схвалити Угоду про асоціацію з 
Україною 
Комітет з закордонних справ Європейського Парламенту планує схвалити Угоду про 
асоціацію між ЄС та Україною в понеділок, 8 вересня.  

Рішення є частиною "швидкого підходу" до ратифікації Угоди усім Європейським 
Парламентом.  

Під час засідання комітету з закордонних справ, керівниця італійського зовнішнього 
відомства і майбутній Високий представник ЄС з закордонної політики Федеріка 
Могеріні говорила про кінець "стратегічного партнерства" ЄС та Росії.  

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-273_en.htm?locale=en


 

 

Водночас комітет здійснив пресинг на Могеріні та італійське головування в ЄС за 
позицію Італії щодо російсько-української кризи. Докладніше 

 

Внутрішня політика ЄС  

Юнкер представляє свої пропозиції до нового складу Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер, новопризначений президент Європейської Комісії, представив свої 
пропозиції щодо нового складу цієї інституції ЄС.  

Пропозиції від Юнкера надійшли після його розмов з кандидатами.  

Порівняно зі попереднім складом, на посадах Єврокомісарів залишаться Кристаліна 
Георгієва (Болгарія), Йоганес Ган (Австрія), Сесилія Мальмстрьом (Швеція), Гюнтер 
Еттінгер (Німеччина) та Марош Шевчовіч (Словаччина). Решта облич будуть новими.  

Рада Європейського Союзу має дати згоду на список нових Комісарів. Після цього та 
після публікації списку в Офіційному віснику ЄС, Юнкер оприлюднить своє бачення 
розподілу місць у новій Єврокомісії. Наступним кроком має бути згода 
Європарламенту на весь складу Колегії Комісарів. Докладніше 

 

Економіка  

Платіжний баланс ЄС: профіцит у 12 мільярдів 
У другому кварталі 2014 року профіцит платіжного балансу ЄС (ЄС-28) склав 12 
мільярдів євро.  

Попри значний обсяг профіциту, він істотно менший, ніж рік тому (47,5 мільярдів 
євро у другому кварталі 2013 року) чи в попередніх кварталах.  

Найбільше доходів Євросоюзу приносить торгівля послугами (+47,6 мільярдів євро), 
тимчасом як у торгівлі товарами присутній негативний баланс (-1,5 мільярдів). 
Докладніше  

 
Веб-сайт тижня 
Сторінка про санкції ЄС щодо Росії  

Сторінка містить огляд санкцій Європейського Союзу щодо Росії, а також осіб та 
інституцій, задіяних в анексію Криму та конфлікт на Донбасі 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140904IPR58901/html/EP-committees-press-Italian-Presidency-on-response-to-Ukraine-crisis
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-965_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-134_en.htm?locale=en
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm


 

 

  

Відео тижня 
Сайт європейського телеканалу "Європа через супутник" містить кілька відео щодо 
ключових подій минулого тижня, які українські ЗМІ можуть вільно використовувати в 
своїх репортажах.  

Серед цих відео:  

Саміт НАТО 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092366  

Заява Президента Єврокомісії Баррозу щодо України  

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092329  

Нарізка відео щодо російського ембарго на європейські сільськогосподарські товари  

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=97514 

 

 

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 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092366
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092329
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=97514
http://www.internews.ua/

	Події в ЄС (або за участі ЄС)
	12 вересня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель
	15-18 вересня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург
	22 вересня: Єврокомісія опублікує результати дослідження про вплив програми Erasmus на європейську освіту
	Події в Україні
	ЄС вимагає виведення "сил, що незаконно діють на території України"
	Інформацію про нові санкції буде оприлюднено цього тижня
	Європарламент планує швидко схвалити Угоду про асоціацію з Україною
	Юнкер представляє свої пропозиції до нового складу Єврокомісії
	Платіжний баланс ЄС: профіцит у 12 мільярдів


	Сторінка про санкції ЄС щодо Росії

