
 

9 вересня 2013 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:  

 

 ....Лідери  ЄС:  саміт  G20  довів  свою  значущість  як  світовий  форум  з 

економічної співпраці 

 ....ЄС активно покращує доступ людей до питної води в усьому світі 

 ....Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зростають 

 ....Ціни промислового виробника у зоні євро зросли на 0,3% 

 .... ICapital:  ЄС  заохочує  європейські  міста  розвивати  «інноваційні 

екосистеми» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

10 вересня – конференція з нагоди старту інформаційної кампанії «Сильніші разом». 

Місце проведення: Київ, Національна філармонія України. 

Очікується,  що  у  заході  візьмуть  участь  Голова  представництва  ЄС  в  Україні  Ян 

Томбінський, посли країн‐членів ЄС, представники МЗС України, а також експерти з 

міжнародних відносин.  

Детальнішу інформацію можна отримати за телефонами: +38 (044) 536 15 08; 097 927 

00 02, або за такою адресою: Elvira.Garanina@wipr.com.ua 

10 вересня – фестиваль IT‐стартапів «Стрибок у майбутнє», Харків. Захід відбудеться у 

рамках проекту TEMPUS  

12  вересня  –  візит  Голови  Представництва  Європейського  Союзу  в  Україні  Яна 

Томбінського до Миколаєва 

13 вересня – засідання наглядової ради проекту Twinning «Надання допомоги Україні 

в  наближенні  законодавства  у  сфері  фітосанітарії  та  адміністративних  засад  до 

європейських стандартів». 

Місце  проведення:  Київ,  Представництво  Європейського  Союзу  в  Україні,  вул. 

Володимирська, 101 

17‐18 вересня – конференція з питань інвестицій у Донецьку. Захід, який є частиною 

серії конференцій з питань інвестицій, що проходять у країнах Східного партнерства, 

організовано East  Invest – регіональним інвестиційним проектом, який фінансується 

ЄС та покликаний розвивати економіку регіону Східного партнерства 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

9‐12 вересня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург. Очікується, що 

європейські  депутати  обговорять  також  питання  тиску  Росії  на  колишні  країни 

Радянського союзу через їхню євроінтеграційну політику   

11  вересня  –  традиційна  щорічна  промова  Президента  Європейської  Комісії  Жозе 

Мануела Баррозу «Нинішній стан Союзу» (State of the Union Address), Страсбург 

mailto:Elvira.Garanina@wipr.com.ua
http://www.leap2future.org/


 

 

15‐16  вересня  –  Європейські  дні  спадку  (European  Heritage  Days).  Захід, 

організований за підтримки Європейської Комісії та Ради Європи, має на меті підняти 

обізнаність жителів Європи щодо культурного багатства та розмаїття континенту  

16‐22 вересня – Європейський тиждень мобільності. Мета заходу – заохотити місцеву 

владу  європейських  міст  розвивати  раціональне  та  нешкідливе  для  довкілля 

використання автомобілів. Гасло цьогорічної кампанії: «Чисте повітря – це твій хід!»  

19 вересня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні  

26 вересня – Європейський день мов. Захід, який організовують спільно ЄС та Рада 

Європи з 2001 року, має на меті підвищити обізнаність громадськості щодо розмаїття 

мов, які існують у Європейському Союзі. Також він спрямований на те, аби заохотити 

якомога більшу кількість людей,  особливо школярів  та молодь,  до вивчення різних 

мов  

2 жовтня –  зустріч  Ради  керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні  

 

Новини тижня (2 – 9 вересня) 

 

Саміт «Великої двадцятки» 

Лідери ЄС: саміт G20 довів свою значущість як світовий форум з 
економічної співпраці  

У  контексті  проблем,  з  якими  зіштовхується  глобальна  економіка  протягом  п’яти 

останніх років, саміт країн «Великої двадцятки» (G20) довів свою цінність і значущість 

як головний світовий форум з економічної співпраці.  

На  цьому  наголосили  Президент  Європейської  Ради  Герман  Ван  Ромпей  та 

Президент  Європейської  Комісії  Жозе  Мануел  Баррозу,  підсумовуючи  результати 

саміту G20, що відбувся у Санкт‐Петербурзі 5‐6 вересня. Обидва високопосадовці на 

дводенній  зустрічі  лідерів  країн  «Великої  двадцятки»  представляли  Європейський 

Союз. 

«Усі  учасники  саміту  прагнуть  втілити  в  життя  наші  амбітні  зобов’язання  та 

продовжити  рух  у  напрямі  до  міцного  та  тривалого  економічного  зростання»,  – 

підкреслили Ван Ромпей і Баррозу. 

Саме тому країни, що брали участь у форумі, ухвалили Санкт‐Петербурзький план дій 

зі  зростання  та  зайнятості.  «Зважаючи  на  те,  що  глобальна  економіка  залишається 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm
http://www.mobilityweek.eu/home/
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/en-GB/Default.aspx


 

 

достатньо  слабкою,  усі  лідери  погодилися,  що  найбільшим  пріоритетом  зустрічі 

мають бути питання, які стосуються економічного зростання та зайнятості, особливо 

серед безробітної молоді», – пояснили мотиви ухвалення плану дій посадовці ЄС.  

У зв’язку  із цим, лідери країн «Великої двадцятки» підтримали  ідею справедливого 

оподаткування.  Вона  полягає  у  налагодженні  автоматичного  обміну  податковою 

інформацією між учасниками G20.  За  словами Ван Ромпея  і  Баррозу,  це дозволить 

бути  певним,  що  «компанії  та  особи  сплачують  ті  податки,  які  вони  мають 

сплачувати,  а  також  податки,  що  є  вкрай  важливими  для  інвестицій  у  майбутнє, 

особливо у ці скрутні часи».  

Посадовці ЄС висловили задоволення намірами країн G20 зробити фінансові системи 

більш  стійкими.  Також  вони  взяли  до  відома  бажання  учасників  саміту  рухатися 

вперед  у  питанні  фінансового  регулювання,  зокрема  через  розв’язання  проблеми 

тіньового  банкінгу.  Ван  Ромпей  і  Баррозу  пообіцяли,  що  Євросоюз  «слугуватиме 

прикладом» іншим країнам у цих питаннях. 

Окрім  того,  учасники  форуму  підтвердили  важливість  «відкритої,  вільної  та  чесної 

торгівлі,  як  важливого  джерела  економічного  зростання  та  розвитку»,  зазначили 

посадовці ЄС. Детальніше  

 

Міжнародна допомога 

ЄС активно покращує доступ людей до питної води в усьому світі 

З  2004  по  2012  рік  за  фінансової  підтримки  ЄС  70  млн.  людей  з  країн,  що 

розвиваються,  отримали  доступ  до  питної  води;  24  млн.  людей  отримали  змогу 

користуватися удосконаленими санітарно‐технічними спорудами.  

Загалом, за останні п’ять років (з 2008 по 2013 рік) ЄС виділив майже 2 млрд. євро на 

удосконалення  водних  і  санітарних  секторів  у  62‐ох  країнах.  У  такий  спосіб  9  з  10 

людей отримали доступ до питної води. 

У  період  з  2010  по  2015  року  у  Брюсселі  запланували  реалізувати  105  додаткових 

проектів з постачання питної води до 7,7 млн. людей у 35 країнах. Також, очікується, 

що  у  рамках  цих  проектів  2,8  млн.  людей  отримають  санітарно‐технічне 

устаткування, а майже 5 млн. людей візьмуть участь у освітніх програмах з підтримки 

гігієни.  

Однак, попри таку активність у розв’язанні цієї проблеми з боку ЄС, 2,5 млрд. людей 

у світі досі живуть у незадовільних санітарних умовах. 

Нагадаємо,  що  1‐6  вересня  у  Стокгольмі  пройшов  Всесвітній  тиждень  води.  Захід 

проводиться щороку Стокгольмським міжнародним водним інститутом з 1991 року. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-767_en.htm


 

 

Він  об’єднує  понад  200  організацій  з  усього  світу,  що  опікуються  проблемами, 

пов’язаними  із  водою  та  водними  ресурсами.  Гасло  цьогорічного  Тижня  –  «Водна 

співпраця – будуючи партнерство». Детальніше 

Більше інформації:  веб‐сторінка Всесвітнього тижня води  

 

Економіка 

Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зростають  

У липні, у порівнянні з червнем, обсяги роздрібної торгівлі у зоні євро (ЄС17) зросли 

на 0,1%; у ЄС у цілому (ЄС28) вони також зросли – на 0,2%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів, найбільші зростання обсягів роздрібної торгівлі були зафіксовані 

у  Латвії  та  Румунії  (обидві  по +2,1%)  та Франції  (+2,0%).  Водночас  Словенія  (‐3,4%), 

Німеччина (‐1,4%) та Швеція (‐1,3%) зазначили найбільших падінь цього показника. 

Загалом,  у  липні,  у  порівнянні  з  червнем,  обсяги  роздрібної  торгівлі  зросли  у 

дванадцяти,  впали  у  восьми  країнах‐членах  та  залишилися  на  стабільному  рівні  в 

Іспанії та Литві. Детальніше  

 

Ціни промислового виробника у зоні євро зросли на 0,3% 

Ціни  промислового  виробника  у  зоні  євро  (ЄС17)  у  липні,  у  порівнянні  з  червнем, 

зросли на 0,3%. У ЄС у цілому (ЄС28) за аналогічний період вони зросли на 0,4%. 

У  липні  2012  року,  у  порівнянні  з  липнем  поточного  року,  ціни  промислового 

виробника зросли на 0,2% у зоні євро та на 0,7% у ЄС. 

Згідно з даними Євростату, найбільші зростання цього показника були зареєстровані 

в  Об’єднаному  Королівстві  (+1,9%),  Греції  (+0,9%),  Нідерландах  (+0,7%),  Іспанії  та 

Португалії (обидві по +0,5%); найбільші падіння – в Естонії (‐5,0%), Словаччині (‐0,5%), 

на Кіпрі (‐0,4%) та у Хорватії (‐0,3%).  

У  річній  перспективі  (липень  2012  –  липень  2013  років),  країнами‐лідерами  за 

зростанням  цін  промислового  виробника  були  Естонія  (+8,4%),  Данія  (+5,1%)  та 

Об’єднане  Королівство  (+4,4%).  Водночас  Кіпр  (‐2,3%),  Болгарія  (‐1,8%)  та  Литва  (‐

1,4%) показали найбільші падіння цього показника. Детальніше  

 

Захист довкілля 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm
http://www.worldwaterweek.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-129_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-128_en.htm?locale=en


 

 

ICapital: ЄС заохочує європейські міста розвивати «інноваційні 
екосистеми» 

3 вересня Європейська Комісія розпочала конкурс серед європейських міст на звання 

«Столиці інновацій» (iCapital). 

Нагороду  здобуде  місто,  що  сприяє  розвитку  найпрогресивнішої  та  найкращої 

«інноваційної екосистеми», об’єднуючи  громадян,  громадські організації, науковців 

та представників бізнесу.  

Мойра  Ґейґн  Квін,  Єврокомісар  з  дослідницької  діяльності,  інновацій  та  науки, 

назвала  міста  «двигунами»  європейської  економіки.  «Ми  хочемо  заохотити  наші 

міста  до  самоорганізації  у  питаннях  інновацій  та  створення  мережі,  що  здатна 

ділитися найкращими думками заради майбутнього», – підкреслила Квін.  

Місто,  що  перемогло  у  змаганнях,  обере  незалежна  колегія  експертів;  результати 

конкурсу будуть оголошені навесні наступного року. Переможець отримає  грошову 

винагороду у розмірі 500 тис. євро.  

Останній термін подання заявок на участь у конкурсі – 3  грудня. Окрім країн‐членів 

ЄС, у конкурсі також можуть взяти участь такі держави: Ізраїль, Швейцарія, Норвегія, 

Ісландія, Ліхтенштейн, Туреччина, Македонія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Боснія та 

Герцеговина і Фарерські острови. Детальніше   

Більше інформації: веб‐сторінка конкурсу iCapital 

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка Президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея: 

http://www.european‐council.europa.eu/the‐president  

На  цій  сторінці  ви  можете  знайти  резюме  та  відео  з  виступів  і  заяв  Германа  Ван 

Ромпея,  а  також  ознайомитися  з  розкладом  Президента  Європейської  Ради  на 

наступні тижні та місяці 

 

Відео тижня 

Відео  з  візуального  сервісу Європейського Парламенту EuroparlTV:  екстрена  зустріч 

європейських депутатів  

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=86b26f2f‐ff60‐44af‐88ec‐a228012fde52  

Насильство в Сирії та Єгипті, а також торгівельний конфлікт між Росією та Україною – 

у центрі уваги екстреної зустрічі Комітету Європейського Парламенту із закордонних 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://www.european-council.europa.eu/the-president
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=86b26f2f-ff60-44af-88ec-a228012fde52


 

 

справ, що відбулася наприкінці серпня, майже за два тижні до початку першої після 

відпустки сесії Європарламенту   

 

 

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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