
 

 

11 березня 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:  

 

 ....У Раді ЄС обговорили ідею створення Європейської прокуратури 

 ....Поточного  тижня  пройде  четвертий  раунд  торговельних  перемовин  між 

ЄС і США 

 .... Грузія: ЄС підтримує реформу державного фінансування та зміцнення ролі 

Парламенту країни 

 .... Інформацію про участь країн ЄПС у нових програмах ЄС можна шукати на 

новому ресурсі 

 ....Безробіття у Євросоюзі знаходиться на стабільному рівні 

 .... Громадяни  ЄС  бачать  зв’язок  між  боротьбою  проти  змін  клімату  і 

економічним зростанням 

 ....Кожен  четвертий  європеєць  зіштовхується  з  труднощами  у  користуванні 

Інтернетом 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

10 березня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

10‐12 березня – 10‐й європейський щорічний симпозіум «Фінанси ЄС 2014», Берлін  

10‐13 березня – сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

10‐14  березня  –  перемовини  між  ЄС  і  США щодо  Трансатлантичного  торговельно‐

інвестиційного партнерства 

14 березня – Європейський день захисту прав споживача. У рамках Дня відбудеться 

конференція «Захист прав споживачів та соціальне залучення у часи кризи», Салоніки 

(Греція) 

17 березня – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

18  березня  –  конференція  «Здоров’я  у  Європі:  зробімо  його  більш  чесним». 

Брюссель.  Мета  заходу  –  розглянути  проблеми  поліпшення  чесності  та  якості 

здоров’я в Європі, а також доступу до медицини 

20  березня  –  захід  «Інформаційний  день:  фінансування  туризму  з  боку  ЄС».  Захід 

присвячено найбільш важливим програмам Євросоюзу у сфері туризму 

20‐21 березня – зустріч Європейської Ради (саміт ЄС), Брюссель 

25‐27 березня – Європейський навчальний семінар щодо ядерних гарантій, Брюссель 

26 березня – саміт ЄС‐США, Брюссель 

27 березня – саміт «Транспорт: рушій європейської економіки», Брюссель 

31  березня  –  церемонія  нагородження  RegioStars  2014,  Брюссель.  Мета  –  заходу 

відзначити  кращі  приклади  регіонального  розвитку  та  підкреслити  оригінальні  та 

інноваційні проекти, що можуть привабити і надихати інші регіони  

  

Новини тижня (3 – 11 березня) 

 

Внутрішні процеси 

У Раді ЄС обговорили ідею створення Європейської прокуратури  

Рада  міністрів  ЄС  із  юстиції  та  внутрішніх  справ  провела  дебати  щодо  пропозиції 

Європейської Комісії зі створення Європейської прокуратури. 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/conferences/9th_European_Annual_Symposium_EU_Funds_2014_PR.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ecd-draft-programme-en.pdf
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20140318_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&lang=en&tpa_id=136&title=Info-Day%3A-EU-funding-for-tourism-
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/events/20140324_nuclear_safeguards_training_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2014-03-27-business-summit_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm


 

 

Міністри,  зокрема,  обговорили  ключові  питання,  що  містяться  у  пропозиції:  щодо 

організації діяльності прокуратури та розподілу її функцій. 

Загалом, пріоритетним завданням майбутнього органу повинно стати розслідування 

та притягнення до відповідальності винних у злочинах проти бюджету ЄС.  

«Окрім  нас,  ніхто  більше  не  захистить  бюджет  від  злочинців»,  –  підкреслив 

Європейський  Комісар  з  оподаткування  і  митного  союзу,  аудиту,  боротьби  проти 

шахрайства Альґірдас Шемета. 

Саме тому, на його переконання, спільний європейський бюджет потребує спільних 

правил  для  його  захисту.  І  дотримання  таких  правил має  гарантувати  Європейська 

прокуратура.  

За попереднім  задумом,  ця  інституція повинна мати децентралізовану  структуру  та 

бути інтегрованою у правові системи країн‐членів. Позивачі вестимуть розслідування 

у відповідній країні‐члені ЄС та використовуватимуть національне законодавство цієї 

держави. Прокуратура, своєю чергою, для забезпечення єдиного підходу по всьому 

ЄС, координуватиме усі їхні дії.  

Раніше  ідея  створення  Європейської  прокуратури  була  підтримана  різними 

комітетами Європейського Парламенту.  

Пропозиція Єврокомісії має бути також розглянута під час сесії Європарламенту, яка 

відбудеться  поточного  місця.  Аби  стати  законом,  вона  має  бути  одноголосно 

схвалена Радою міністрів ЄС. Детальніше  

Більше інформації: Докладніше про Європейську прокуратуру     

 

Відносини між ЄС і США 

Поточного тижня пройде четвертий раунд торговельних 
перемовин між ЄС і США 

У  понеділок,  10  березня,  у  Брюсселі  розпочалися  торговельні  переговори між  ЄС  і 

США щодо Трансатлантичного торговельно‐інвестиційного партнерства. 

Перемовини допоможуть  прокласти шлях до майбутньої  торговельно‐інвестиційної 

угоди, що сприятиме розвитку торгівлі між Євросоюзом і США. 

Очікується,  що  переговірники  з  обох  сторін  обговорять  широке  коло  питань,  які 

стосуються різних аспектів цієї угоди.  

У  рамках  перемовин  у  середу,  12  березня,  ЄС  проведе  низку  зустрічей  з  усіма 

зацікавленими  сторонами,  включаючи  представників  бізнесу  та  споживачів.  Мета 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-154_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/


 

 

цих  зустрічей  –  почути  думки  щодо  двосторонньої  угоди  від  якомога  більшої 

кількості зацікавлених сторін.  

14 березня керівники переговірних груп з обох сторін проведуть завершальну прес‐

конференцію за результатами перемовин.  

Нагадаємо,  що  13  лютого  2013  року  ЄС  та  США  домовилися  розпочати  внутрішні 

процедури,  необхідні  для  старту  перемовин  щодо  створення  Трансатлантичного 

торговельно‐інвестиційного партнерства. 

Мета  Трансатлантичної  торговельно‐інвестиційної  співпраці  –  лібералізувати 

торгівлю  та  інвестиції між  ЄС  та  США.  За  допомогою цієї  ініціативи  обидві  сторони 

сподіваються  не  лише  усунути  тарифи  та  відкрити  ринки  для  інвестицій,  послуг  і 

державних  закупівель,  але  й  узгодити  норми  і  технічні  стандарти,  що  наразі  є 

найбільшими бар’єрами на шляху трансатлантичної торгівлі. 

Згідно із дослідженнями, ця ініціатива здатна збільшити експорт ЄС до США на 28%; 

це  дозволить  експортерам  товарів  і  послуг  заробляти щороку  додаткові 187  млрд. 

євро.  Окрім  того,  остаточна  угода між  Євросоюзом  і  Сполученими Штатами  зможе 

приносити  європейським  сім’ям  із  чотирьох  осіб  у  середньому  545  євро  чистого 

доходу щороку.  

Більше  інформації:  Меморандум  про  початок  перемовин  щодо  створення 

Трансатлантичного торговельно‐інвестиційного партнерства між ЄС та США  

 

Східне партнерство 

Грузія: ЄС підтримує реформу державного фінансування та 
зміцнення ролі Парламенту країни   

У вівторок, 4 березня, у Тбілісі Штефан Фюле (Європейський Комісар з розширення та 

Європейської політики сусідства) підписав дві фінансові угоди.  

Вони  стосуються  підтримки  реформи  державного фінансування  Грузії  та  зміцнення 

ролі та можливостей Парламенту країни. 

На  підтримку  впровадження  першої  угоди  (яка  стосується  реформи  державного 

фінансування)  буде  виділено  21  млн.  євро.  Ці  кошти  мають  сприяти  розвитку 

належного управління та підзвітності державного сектору Грузії. Також вони повинні 

зробити  внесок  у  поліпшення  ефективності  планування  та  здійснення  урядових 

витрат.  

За  словами  Фюле,  ця  угода  «створює  новий  механізм,  що  дозволить  Парламенту 

здійснювати  рекомендації  щодо  державного  бюджету».  «У  зв’язку  із  цим 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=869
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=869


 

 

проводитиметься  інформування  населення  та  проходитимуть  консультації  із 

громадянським суспільством», – додав він.  

Друга  угода  передбачає фінансування  у  розмірі 1,5  млн.  євро.  ЇЇ  мета –  допомогти 

Парламенту у напрямі розвитку системи урядового нагляду, зміцнити спроможності 

законодавчого  органу  у  сфері  вироблення  політики  та  у  процесі  європейської 

інтеграції. 

Коментуючи  залученість  ЄС  у  цю  програму,  Фюле  зазначив,  що  вона  є  «чітким 

свідченням про інтерес Брюсселя у зміцненні демократії в Грузії».  

«Дуже  важливо  мати  сильний  і  функціональний  Парламент  –  особливо,  у  складні 

часи, коли деякі наші сусіди повністю нехтують міжнародним правом і нормами», – 

підкреслив Єврокомісар. Детальніше  

 

Інформацію про участь країн ЄПС у нових програмах ЄС можна 
шукати на новому ресурсі   

Відтепер інформація та презентації нових програм, у яких можуть брати участь країни 

Європейської  політики  сусідства,  доступні  на  сайті  Європейської  служби  зовнішньої 

дії. 

Нещодавно,  у  контексті  підготовки  нового  бюджету  ЄС,  відбувся  перегляд  програм 

Євросоюзу  (які,  зокрема,  складаються  з  таких  флагманських  ініціатив,  як  Erasmus+ 

або  Horizon2020).  Країни  Європейської  політики  сусідства  мають  право  участі  (у 

певних формах) у низці з цих програм. 

У зв’язку із цим 3 грудня 2013 року у Брюсселі відбулася інформаційна зустріч. Вона 

була присвячена питанням участі країн Європейської політики сусідства у програмах 

ЄС на період 2014‐2020 років.  

Під час зустрічі,  зокрема, було зроблено огляд змісту нових програм та обговорено 

умови участі у них.  

Нагадаємо,  що  у  Європейській  політиці  сусідства  беруть  участь  шістнадцять  країн: 

Алжир,  Вірменія,  Азербайджан,  Білорусь,  Єгипет,  Грузія,  Ізраїль,  Йорданія,  Ліван, 

Лівія, Молдова, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс та Україна.  

 

Безробіття 

Безробіття у Євросоюзі знаходиться на стабільному рівні    

Рівень  безробіття  у  зоні  євро  (ЄС  17)  з  жовтня  2013  року  по  січень  2014  року  не 

змінювався і складав 12%.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-211_en.htm?locale=en
http://eeas.europa.eu/enp/eu-programmes/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/eu-programmes/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/eu-programmes/pdf/6-erasmus-presentation_en.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/eu-programmes/pdf/14-horizon-2020-presentation_en.pdf


 

 

У  ЄС  у  цілому  (ЄС  28)  безробіття  за  аналогічний  період  також  знаходилося  на 

стабільному рівні і складало 10,8%. 

За даними Євростату, найнижчий рівень безробіття було зафіксовано в Австрії (4,9%), 

Німеччині  (5%)  та  Люксембурзі  (6,1%);  найвищий  –  в  Греції  (28%  у  листопаді  2013 

року) та Іспанії (25,8%). 

Загалом, у січні 26,231 млн. людей у ЄС не мали роботи (19,175 млн. з них живе у зоні 

євро).  У  порівнянні  з  груднем  2013  року,  кількість  безробітних  у  ЄС  та  у  зоні  євро 

зросла на 17 тис. осіб. Детальніше  

 

Захист довкілля 

Громадяни ЄС бачать зв’язок між боротьбою проти змін клімату і 
економічним зростанням  

Четверо  з  п’яти  європейців  вважають,  що  боротьба  проти  змін  клімату  та  більш 

ефективне  використання  енергії  здатні  сприяти  зростанню  економіки  та  активізації 

зайнятості. 

Про це йдеться у спеціальному дослідженні Євробарометру, що було опубліковано 3 

березня. 

«Опитування  підтверджує:  більшість  європейців  чекають,  що  їхні  політики  не 

зволікатимуть із розв’язанням проблем, пов’язаних зі змінами клімату, – підкреслила 

Коні  Гедеґард,  Єврокомісар  з  питань  клімату.  –  Громадяни  розуміють,  що  ці 

проблеми не зникнуть самі по собі у той час, поки влада займатиметься питаннями 

подолання економічної кризи». 

Також дев’ять з десяти європейців, згідно із дослідженням, вважають зміни клімату 

серйозною проблемою.  

Переважна  більшість  європейців  підтримують  розробку  планів  дій  щодо  розвитку 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії на рівні країн‐членів.  

Окрім  того, 50%  громадян  ЄС  заявили,  що  за  останні  півроку  вдавалися  до  певних 

кроків,  націлених  на  боротьбу  проти  змін  клімату.  Найбільш  поширені  з  них: 

зменшення  і  переробка  відходів  (69%  європейців)  та  спроби  зменшення 

використання одноразових виробів (51%).  

Дослідження проводилося у листопаді‐грудні 2013 року. Детальніше 

Більше інформації: Результати опитування громадської думки щодо змін клімату    

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-30_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-201_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf


 

 

Користування Інтернетом  

Кожен четвертий європеєць зіштовхується з труднощами у 
користуванні Інтернетом  

24%  європейських користувачів  Інтернету скаржаться, що надавачі послуг блокують 

їх,  коли  вони  намагаються  переглянути  відео,  послухати  музику  або  скористатися 

іншими програмами у всесвітній мережі.  

Про  це  йдеться  у  дослідженні  Євробарометру  –  європейської  служби  виявлення 

громадської думки. 

Реагуючи на такі дані, Неелі Крус (Єврокомісар з цифрових технологій) нагадала, що її 

головне завдання: «захищати споживачів, гарантуючи одночасно відкритий Інтернет 

по  всій  Європі».  Окрім  того,  за  її  словами,  важливо  захищати  права  споживачів  у 

сфері користування Інтернетом і розвивати інновації у доступі до всесвітньої мережі. 

Дослідження показує, що 23% європейців зіштовхуються з проблемами, намагаючись 

завантажити матеріали у Facebook, блогах чи форумах за допомогою своїх мобільних 

пристроїв.  19%  громадян  ЄС  мають  проблеми,  граючи  в  онлайн‐ігри    на  своїх 

настільних комп’ютерах.  

Окрім того, 60% користувачів не знають про швидкість свого Інтернету. Водночас 26% 

тих,  хто має  такі  дані,  кажуть, що  вони  недоотримують  ту швидкість  Інтернету,  що 

зазначена у їхніх контрактах з надавачем послуг. 40% респондентів заявили, що мали 

проблеми зі з’єднанням Інтернету. Детальніше 

Більше  інформації:  Дослідження  Євробарометру  «Сприйняття  швидкості  Інтернету 

споживачами та надання послуг» 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт ініціативи EURAXESS: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm  

EURAXESS  –  це  загальноєвропейська  ініціатива,  що  надає  підтримку  і  доступ  до 

різноманітної  інформації  для  дослідників,  які  бажають  розвивати  свої  кар’єри  в 

Європі. Сайт, своєю чергою, містить інформацію про робочі місця та різні служби для 

науковців,  а  також  розповідає  про  їхні  права  та  містить  посилання,  де  усі  охочі 

дослідники зможуть знайти нові можливості для свого професійного зростання   

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-136_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consumers-perception-internet-speed-and-service-provision
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consumers-perception-internet-speed-and-service-provision
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm


 

 

Відео тижня 

Координаційна зустріч лідерів ЄС – Президента Європейської Комісії Жозе Мануела 

Баррозу,  Президента  Європейської  Ради  Германа  Ван  Ромпея,  Високого 

представника  ЄС  із  закордонних  справ  і  безпекововї  політики  Кетрін  Ештон  –  з 

Прем’єр‐міністром України Арсенієм Яценюком. Зустріч відбулася у рамках засідання 

голів держав і урядів ЄС, присвяченому Україні, що відбулося у Брюсселі 6 березня:  

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/meeting‐of‐eu‐heads‐of‐state‐or‐

government‐on‐ukraine/coordination‐meeting‐with‐prime‐minister‐of‐ukraine  

 

 

 

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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