
 

 

13 січня 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:  

 

 ....Безробіття у ЄС у листопаді сягнуло майже 11% 

 ....Єврокомісія має намір посилити відповідальність за зловживання на ринку 

 ....Перехід Латвії на євро відбувається за планом 

 ....Рига та Умео – «Європейські столиці культури» 2014 року 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

28‐30  січня  –  візит  делегації  Європейського  Парламенту  у  складі  12‐ох  депутатів  в 

Україну  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

13‐16 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

16‐17  січня  –  інтерактивний  захід,  організований  Європейською  Комісією  у 

партнерстві з Європейським економіко‐соціальним комітетом та містом Страсбург, з 

питань соціального підприємництва та соціальної економіки, Страсбург 

20 січня – зустріч міністрів закордонних справ країн‐членів ЄС, Брюссель  

27 січня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

30 січня – конференція, присвячена екологічно безпечному розвитку Чорного моря, а 

також зміцненню морської та воєнно‐морської співпраці, Бухарест    

3  лютого  –  семінар  Ради  директорів  Європейського  інвестиційного  банку  із 

представниками громадянського суспільства,  Люксембург 

3‐6 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург   

 

Новини тижня (8 – 13 січня) 

 

Економіка 

Безробіття у ЄС у листопаді сягнуло майже 11%  

У  листопаді  2013  року  рівень  безробіття  у  зоні  євро  (ЄС17)  становив  12,1%,  у  ЄС  у 

цілому (ЄС28) – 10,9%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед  країн‐членів  найнижчий  рівень  безробіття  було  зафіксовано  в  Австрії  (4,8%), 

Німеччині  (5,2%)  та  Люксембурзі  (6,1%);  найвищий  –  в  Греції  (27,4%  у  вересні)  та 

Іспанії (26,7%). 

http://www.amiando.com/BlackSeaStakeholdersConference.html
http://www.amiando.com/BlackSeaStakeholdersConference.html
http://www.eib.org/infocentre/events/all/eib-board-of-directors-seminar-with-civil-society-2014.htm
http://www.eib.org/infocentre/events/all/eib-board-of-directors-seminar-with-civil-society-2014.htm


 

 

Загалом, у листопаді у ЄС залишалися без роботи 26,553 млн. людей  (19,241 млн. з 

яких  проживає  у  зоні  євро).  У  порівнянні  з  жовтнем,  кількість  безробітних 

збільшилася на 19 тис. у ЄС та на 4 тис. у зоні євро.  

Для порівняння, рівень безробіття у США у листопаді, у порівнянні з жовтнем, впав на 

0,3% і склав 7,0%. Детальніше  

 

Боротьба проти ринкових махінацій 

Єврокомісія має намір посилити відповідальність за зловживання 
на ринку 

9 січня Комітет Європейського Парламенту з економічних справ і фінансової політики 

підтримав  пропозицію  Європейської  Комісії  із  введення  кримінальних  санкцій  за 

зловживання правилами діяльності на ринку. 

Згідно  з  новими  правилами,  для  протистояння  операціям  з  використання 

конфіденційної  інформації  та  махінаціям  на  ринку  країни‐члени  ЄС  повинні  будуть 

кваліфікувати  такі дії,  як кримінальний злочин. Винні  у ньому повинні будуть нести 

відповідальність у будь‐якій країні‐члені Євросоюзу.  

«Ми  маємо  забезпечити  цілісність  наших  ринків  та  захистити  гроші  наших 

громадян»,  –  підкреслили  Вівіан  Рединґ  (Єврокомісар  з  юстиції,  засадничих  прав  і 

громадянства)  і Мішель Барньє (Єврокомісар з внутрішнього ринку та сфери послуг), 

коментуючи рішення парламентського комітету.  

Нові  правила  дають  спільне  для  усіх  країн‐членів  визначення  таким  ринковим 

злочинам, як «інсайдерська торгівля», «незаконне розкриття інформації» та «ринкові 

маніпуляції».  Також  встановлюється  спільний  набір  кримінальних  санкцій,  що 

застосовуватимуться  проти  винних  у  ринкових  махінаціях.  Окрім  того,  юридичні 

особи повинні будуть нести відповідальність  за  зловживання правилами діяльності 

на ринку.  

Очікується,  що  Європейський  Парламент  під  час  пленарної  сесії,  яка  відбудеться  у 

лютому, схвалить пропозицію Єврокомісії. Детальніше  

 

Зона євро 

Перехід Латвії на євро відбувається за планом 

Перехід Латвії на єдину європейську валюту – євро – відбувається за планом. 

Про  це  свідчить  спеціальне  дослідження  Європейської  Комісії,  проведене  4  січня 

2014 року. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-4_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-6_en.htm?locale=en


 

 

Згідно  з  ним,  вже  на  четвертий  день  переходу  на  нову  валюту  дві  третини  усіх 

готівкових  платежів  у  магазинах  здійснювалися  у  євро.  Також  понад  третина 

опитаних  громадян  заявила,  що  у  гаманцях  зберігає  лише  євро  (зокрема,  35% 

латвійців тримають лише паперові євро, 34% – євроценти). 

Також дослідження свідчить про те, що загалом сфера роздрібної торгівлі Латвії дає 

раду  процесу  запровадження  євро.  Жодних  серйозних  проблем,  що  стосуються 

виникнення черг або проблем на касах, виявлено не було.  

Нагадаємо,  що  від  1  січня  Латвія  запровадила  євро.  Вона  стала  18‐ою  країною‐

членом Євросоюзу, яка перейшла на єдину європейську валюту.  

Нагадаємо  також, що  від  нового  року  євро  поступово  замінятиме  лати,  як  основну 

валюту Балтійської країни. Упродовж двох тижнів з дня запровадження євро обидві 

валюти  використовуватимуться  паралельно, що  дозволить  поступово  вивести  лат  з 

обігу. Детальніше 

Більше інформації: Національний веб‐сайт Латвії, присвячений переходу на євро  

  

Культура 

Рига та Умео – «Європейські столиці культури» 2014 року 

Поточного  року  Європа  матиме  два  міста‐володаря  титулу  «Європейської  столиці 

культури». Ними стали столиця Латвії Рига та шведське місто Умео. 

Андрулла  Вассиліу  (Єврокомісар  з  освіти,  культури,  багатомовності  та  молоді) 

назвала  титул  «Європейської  столиці  культури»  «фантастичною  історією  успіху,  що 

триває протягом майже 30 років». «Цей титул є унікальною можливістю використати 

культурні  надбання  міст  у  найкращий  спосіб  та  активізувати  їхній  довготривалий 

розвиток», – підкреслила Єврокомісар.  

Окрім  того,  вона  переконана:  володіння  цим  званням  також  сприяє  «розвитку 

туризму, створенню робочих місць та модернізації». 

Офіційно культурна програма в Ризі та Умео розпочнеться з 17 та 31 січня відповідно.  

Звання  «Європейської  столиці  культури»  було  започатковано  у  1985  році.  Першим 

його отримали Афіни. Відтоді цей титул присуджується новому європейському місту 

щорічно. Від 2011 року звання отримують два міста, що представляють різні країни. 

У  такий  спосіб  у  2015  році  Рига  та  Умео  передадуть  титул  «Європейської  столиці 

культури» чеському та бельгійському містам Пльзень і Монс. Наступного, 2016 року, 

ним володітимуть Сан‐Себастьян  (Іспанія)  та Вроцлав  (Польща). У 2017 році прийде 

черга кіпрського міста Пафос та данського міста Орхус.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-3_en.htm?locale=en
http://www.eiro.lv/en/sakums


 

 

Рига – це столиця Латвії та найбільше місто з‐поміж усіх міст Балтійських країн. Також 

воно має майже 800‐річну історію, що знаходить своє відображення на його красі та 

архітектурі. 

Умео – це невеличке місто на півночі Швеції  із населенням у майже 115 тис. людей 

(дані  за  2010  рік).  У  місті  знаходиться  один  з  найбільших  університетів  країни,  у 

якому навчається понад 30  тис.  студентів. Детальнішу  інформацію можна знайти за 

цим посиланням і за цим посиланням. 

Більше інформації: Веб‐сайт титулу «Європейська столиця культури» 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт бібліотеки Європейського сусідства: 

http://www.enpi‐info.eu/library/  

Бібліотека Європейського  сусідства –  це онлайн‐база даних  і  ключових документів, 

які регулюють відносини між ЄС та його країнами‐сусідами на Сході та Півдні. Ресурс 

дуже  зручний  у  користування,  адже  дозволяє  знаходити  необхідні  документи  за 

різними параметрами: за країною, за темою, за джерелом, за політикою, за датою та 

за  ключовими  словами.  Бібліотека  стане  у  нагоді  представникам  громадянського 

суспільства та медіа‐сектору, державним службовцям, викладачам ВНЗ, а також усім 

тим, хто цікавиться Європейською політикою сусідства 

 

Відео тижня 

Відео  з  візуальної  служби  Європейського  Парламенту  (EuroparlTV):  Що  на  порядку 

денному ЄС у 2014 році? 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news‐

room/content/20131220STO31629/html/Happy‐New‐Election‐Year‐2014  

Відеосюжет  присвячено  головним  питанням,  які  турбуватимуть  європейців  та 

розглядатимуться Європейським Парламентом протягом 2014 року   

 

 

 

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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1313_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1313_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131217STO31111/html/Heading-north-Ume%C3%A5-and-Riga-are-Europe%27s-Cultural-Capitals-for-2014
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://www.enpi-info.eu/library/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131220STO31629/html/Happy-New-Election-Year-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131220STO31629/html/Happy-New-Election-Year-2014


 

 

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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