
 

14 січня 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:  

 

 ....Баррозу  окреслив  пріоритети  спільної  роботи  ЄС  та  ірландського 

головування 

 ....East Invest запрошує до участі у «Академії лобіювання» 

 ....Ціни промислового виробника у Євросоюзі падають 

 ....У ЄС прагнуть стимулювати розвиток підприємництва 

 ....Рівень безробіття у зоні євро зріс на 0,1% 

 ....Європейці спонукають до активніших дій із поліпшення якості повітря 

 ....CRIMGO: ЄС започатковує нову ініціативу в Гвінейській затоці 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

14‐17 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

20  січня  –  офіційна  церемонія  старту  культурної  програми  у  словацькому  місті 

Кошице,  яке  цьогоріч  отримало  титул  «Європейської  столиці  культури».  В 

урочистостях візьме участь Єврокомісар з освіти, культури, багатомовності та молоді 

Андрулла  Вассиліу.  Іще  одним  містом,  що  отримало  це  звання,  став  Марсель, 

Франція 

21 січня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

28  січня  –  конференція  з  приводу  досягнень  у  розвитку  стандартизації 

інтелектуальних енергосистем , Брюссель    

31  січня  –  церемонія  вручення  премії  RegioStars,  Брюссель.  Метою  конкурсу  є 

виявлення корисного досвіду та найкращих знань у сфері регіонального розвитку, а 

також  пошук  оригінальних  та  інноваційних  проектів,  які  могли  б  знадобитися  у 

регіональному управлінні   

4‐7 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

7‐8  лютого  –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів  ЄС  (саміт  Євросоюзу), 

Брюссель 

11 лютого – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

 

Новини тижня (8 – 14 січня) 

 

Внутрішні процеси 

Баррозу окреслив пріоритети спільної роботи ЄС та ірландського 
головування 

Відновлення  фінансового  сектору,  забезпечення  бюджетної  консолідації, 

проведення економічних реформ та здійснення точкових  інвестицій –  такі завдання 

мають  ставити  перед  собою  Євросоюз  та  Ірландія  під  час  свого  піврічного 

головування у Раді міністрів ЄС. 

На  цьому  наголосив  Жозе  Мануел  Баррозу  (Президент  Єврокомісії),  виступаючи  у 

Дубліні після зустрічі з представниками ірландського головування у Раді ЄС. 

http://www.kosice2013.sk/en/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/events/20130128_smartgrids_standardization_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/events/20130128_smartgrids_standardization_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm


 

 

За  словами Баррозу,  сьогодні  Євросоюз  увійшов  у нову фазу  кризи.  Проте,  на його 

думку, наразі ЄС знаходиться у кращій ситуацій, ніж рік тому. 

«Сценарій  кінця  світу,  згідно  з  яким  зона  євро  мала  розпастися,  не  відбувся.  Ми 

показали  скептикам, що  готові  зробити  усе  необхідне для  збереження  стабільності 

нашої єдиної валюти», – підкреслив Баррозу. 

Він  привітав  факт  того,  що  досягнення  стабільності,  стимулювання  зростання  та 

створення робочих місць стали пріоритетами головування Ірландії у ЄС.  

«Однак ми не можемо розслаблятися. Попереду нас залишається ще багато роботи», 

– відзначив Баррозу.  

На його переконання, потрібно передусім забезпечити молодь роботою, завершити 

створення  єдиного  наглядового  механізму  та  досягти  згоди  щодо  бюджету  ЄС.  У 

довготривалій  перспективі  слід  зміцнити  довіру  до  єдиної  європейської  валюти, 

проводити  подальшу  інтеграцію  (особливо  у  зоні  євро),  а  також  зберегти цілісність 

єдиного ринку та Європейського Союзу у цілому, зазначив Президент Єврокомісії.  

У  зв’язку  із  цим,  Баррозу  висловив  сподівання,  що  Ірландія  та  Єврокомісія  є 

однодумцями.  «Ми  погоджуємося  з  пріоритетами,  ми  погоджуємося  з  тим,  що 

потрібно поєднувати амбіції та реалізм, і ми зосереджені на досягненні результатів», 

– підсумував Президент Єврокомісії. 

Нагадаємо, що від 1‐го січня 2013 року головування в Раді міністрів ЄС перейшло до 

Ірландії.  Дублін  виконуватиме  функції  країни‐голови  протягом  наступних  шести 

місяців – до 1 липня 2013‐го року, після чого Ірландію змінить Литва. 

Більше інформації: 

Повний текст промови Жозе Мануела Баррозу у Дубліні 

Веб‐сайт головування Ірландії у Раді ЄС 

 

Східне партнерство 

East Invest запрошує до участі у «Академії лобіювання» 

Проект  East  Invest  оголошує  прийом  заявок  на  участь  у  «Академії  лобіювання». 

Заняття проходитимуть 19‐22 лютого у Брюсселі.  

«Академія  лобіювання»  складатиметься  з  серії  курсів,  спрямованих  на  зміцнення 

адвокаційних  та  репрезентаційних  навичок  організацій  з  підтримки  бізнесу.  Курси 

проводитимуть  досвідчені  керівники  Східного  альянсу  з  країн  ЄС,  а  також  місцеві 

експерти.  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-8_en.htm
http://eu2013.ie/


 

 

Учасники  академії  розглянуть  широке  коло  питань.  Зокрема  такі:  важливість 

лобіювання для організацій з підтримки бізнесу; стратегії та інструменти лобіювання; 

стосунки з медіа та комунікаційна робота; потенційна роль організацій з підтримки 

бізнесу у створенні глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі тощо.  

Також  учасники матимуть можливість  відвідати  Європарламент.  Там  вони  зможуть 

ознайомитися з роботою Euronest (Парламентської асамблеї Східного партнерства).  

У  заняттях «Академії  лобіювання»  зможуть  взяти  участь 25  провідних  спеціалістів  з 

організацій  з  підтримки  бізнесу,  які  займаються  лобіюванням.  Спеціалісти  мають 

представляти  країни‐учасниці  Східного  партнерства  (Азербайджан,  Білорусь, 

Вірменію, Грузію, Молдову та Україну).  

Усі охочі запрошуються до заповнення заявки на участь (її можна завантажити тут). ЇЇ 

слід  надіслати  на  адресу:  tikhonova@eurochambres.eu  з  копією  на  адресу 

координаційного центру відповідної країни (для України – це: lkv‐dpi@ucci.org.ua). 

Останній термін подачі заявок – 20 січня.  

Нагадаємо,  що  East  Invest  –  це  регіональний  інвестиційний  проект,  покликаний 

розвивати економіку регіону Східного партнерства. Його фінансування здійснюється 

Європейським Союзом. 

Головна  мета  ініціативи  – підтримка  економічного  розвитку  та  поліпшення  умов 

діяльності  малих  та  середніх  підприємств  країн‐учасниць  Східного  партнерства. 

Також  цей  проект  націлений  на  налагодження  зв’язків  між  державними  та 

приватними організаціями ЄС та регіону Східного партнерства. 

Більше інформації: 

Ця новина на сайті ENPI‐Info 

Детальніша інформація про умови відбору та участі у «Академії лобіювання» 

Веб‐сайт проекту East Invest 

 

Економіка 

Ціни промислового виробника у Євросоюзі падають 

У  листопаді  2012  року,  у  порівнянні  з  жовтнем  того  ж  року,  ціни  промислового 

виробника у зоні євро (ЄС17) та у ЄС у цілому (ЄС27) впали на 0,2%.  

У листопаді минулого року, у порівнянні з листопадом 2011 року, ціни промислового 

виробника у зоні євро виросли на 2,1%; у ЄС – на 1,9%.  

Такі дані родає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.    

http://www.east-invest.eu/uploads/EI%20Academy%20on%20Advocacy_%20Feb.%202013_%20Participants%20Application%20Form.doc
mailto:tikhonova@eurochambres.eu
mailto:lkv-dpi@ucci.org.ua
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=31698&id_type=1&lang_id=450
http://www.east-invest.eu/newsroom/20/19/Recruiting-participants-to-the-East-Invest-Lobby-Academy-19-22-February-2013-Brussels-Belgium
http://www.east-invest.eu/newsroom/20/19/Recruiting-participants-to-the-East-Invest-Lobby-Academy-19-22-February-2013-Brussels-Belgium


 

 

Серед  країн‐членів,  у  листопаді,  у  порівнянні  з  жовтнем,  найбільші  падіння  цін 

промислового  виробника  були  зафіксовані  у  Греції  (‐0,9%),  Литві,  Угорщині  та 

Португалії  (усі  країни по  ‐0,6%).  Своєю чергою,  найбільші  зростання показали Данія 

(+0,7%), Бельгія (+0,6%) та Ірландія (+0,4%). 

У річній перспективі (листопад 2012 року – листопад 2011 року) найбільшого падіння 

цін  промислового  виробника  зазнала  лише  Швеція  (‐1,6%).  Водночас  Болгарія 

(+6,4%),  Кіпр  (+5,6%),  Бельгія  та  Румунія  (обидві  по  +5,3%)  –  країни‐лідери  за 

зростанням цього показника. Детальніше  

 

Підприємництво 

У ЄС прагнуть стимулювати розвиток підприємництва  

9  січня  Єврокомісія  представила  новий  план  дій  з  підтримки  підприємців  та 

проведення корінних змін у підприємницькій культурі Європи.  

За  словами  Антоніо  Таяні  (Єврокомісара  з  промисловості  та  підприємницької 

діяльності),  головною метою плану дій є «зробити підприємництво привабливою та 

доступною перспективою для європейського громадянина».  

Також  Таяні  зазначив,  що  зростання  кількості  підприємців  сприятиме  створенню 

нових робочих місць, підвищенню конкуренції та розвитку інновацій.   

У  плані  дій  наголошується  на  ключовій  ролі  освіти  та  підготовки  у  вихованні  нових 

поколінь підприємців.  Також документ містить конкретні  заходи, що мають на меті 

допомагати розвивати підприємців серед молоді, жінок, мігрантів, осіб похилого віку 

та безробітних. 

Планом  також  передбачені  заходи  зі  сприяння  запуску  власних  справ  та  бізнесу. 

Окрім того, документ полегшує доступ до фінансування та надає другий шанс чесним 

підприємцям, які збанкрутували.  

Через  кризу  за  останні  три  роки  кількість  охочих  стати  підприємцем  скоротилася  з 

45% до 37%. Проте, незважаючи на економічні негаразди, четверо з десяти осіб у ЄС 

не проти створити власну справу. Детальніше  

 

Зайнятість 

Рівень безробіття у зоні євро зріс на 0,1% 

У листопаді 2012 року рівень безробіття у зоні євро  (ЄС17)  склав 11,8%. Це на 0,1% 

більше, ніж було зафіксовано у жовтні того ж року. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-2_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_en.htm?locale=en


 

 

Водночас у ЄС у цілому (ЄС27) рівень безробіття у листопаді, у порівнянні з жовтнем, 

не змінився і склав 10,7%. 

Серед країн‐членів, найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,5%), 

Люксембурзі  (5,1%),  Німеччині  (5,4%)  та  Нідерландах  (5,6%);  найвищий  –  в  Іспанії 

(26,6%) та Греції (26,0% за вересень). 

За даними Євростату, у листопаді 26 млн. 61 тис. людей у ЄС (з яких 18 млн. 820 тис. 

проживає  у  зоні  євро)  залишалися  без  роботи.  У  порівнянні  з  жовтнем,  кількість 

безробітних зросла на 154 тис. людей у ЄС та на 113 тис. у зоні євро.  

Для порівняння, рівень безробіття у США становив 7,8%; у Японії – 4,1%. Детальніше  

 

Захист довкілля 

Європейці спонукають до активніших дій із поліпшення якості 
повітря 

Чотири  з п’яти  європейців  (79%)  вважають, що ЄС має докладати  значніших  зусиль 

для розв’язання проблем, пов’язаних із забрудненням повітря.  

Про  це  йдеться  у  дослідженні  Євробарометру  «Ставлення  європейців  щодо  якості 

повітря».  

Коментуючи  результати  дослідження,  Янез  Поточнік  (Єврокомісар  із  довкілля) 

пообіцяв дослухатися до побажань громадян ЄС та переглянути політику  із протидії 

забрудненням повітря вже поточного року.  

Згідно із дослідженням, більшість європейців (56%) переконані, що за останні десять 

років якість повітря значно погіршилася. Зокрема, в  Італії  такої думки дотримується 

81% людей; на Кіпрі, у Франції, Греції, Угорщині, Румунії та Іспанії з цим погоджується 

70‐75% людей.  

Через це сім з десяти європейців (72%) незадоволені діями органів державної влади 

із  поліпшення  якості  повітря.  Окрім  того,  шість  з  десяти  жителів  Європи  (59%) 

заявляють,  що  вони  недостатньо  поінформовані щодо  питань,  пов’язаних  із  якістю 

повітря. Детальніше  

Більше інформації: Дослідження Євробарометру «Ставлення європейців щодо якості 

повітря» 

 

Місії ЄС 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-4_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-6_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm%20-%20360
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm%20-%20360


 

 

CRIMGO: ЄС започатковує нову ініціативу в Гвінейській затоці 

У  Європейському  Союзі  оголосили  про  створення  нової  ініціативи,  покликаної 

гарантувати безпеку морських шляхів уздовж Гвінейської затоки, – CRIMGO. 

На Гвінейську затоку наразі припадає відповідно 13%  та 6%  імпорту нафти  і  газу до 

ЄС. Однак одну  з найбільших загроз не лише  імпорту,  але й безпеці  усього регіону 

становлять піратство,  збройні  пограбування,  а  також  торгівля наркотиками,  зброєю 

та людьми.   

Саме тому метою CRIMGO стане допомога владі країн Західної і Центральної Африки 

в поліпшенні безпеки на основних маршрутах морського перевезення. Місія зробить 

свій внесок у підготовку кадрів для берегової охорони, а також сприятиме створенню 

мережі для обміну інформацією між країнами та установами регіону.  

Коментуючи  створення  нового  проекту,  Андріс  Пібалґс  (Єврокомісар  з  політики 

розвитку),  зауважив, що,  гарантуючи безпеку водних артерій регіону, ЄС допомагає 

розвивати торгівлю та активізувати зростання у регіоні.  

Проект  розпочне  свою  роботу  у  січні.  Він  охоплюватиме  сім  прибережних  країн: 

Бенін,  Камерун,  Екваторіальну  Гвінею,  Габон,  Нігерію,  Сан‐Томе  і  Принсіпі,  а  також 

Того.  

На впровадження проекту Брюссель виділить 4,5 млн. євро. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європолу: 

https://www.europol.europa.eu/  

На  цьому  сайті  ви  знайдете  інформацію  про  роботу  та  основні  функції  Європолу  – 

європейського  правоохоронного  органу.  Його  мета  –  робити  Європу  безпечнішою, 

допомагаючи  країнам‐членам  ЄС  боротися  проти  міжнародної  злочинності  та 

тероризму  

 

Відео тижня 

Відео  із  аудіовізуальної  служби  Єврокомісії:  церемонія  старту  Європейського  року 

громадян 2013 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075811&sitelang=en  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-14_en.htm?locale=en
https://www.europol.europa.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075811&sitelang=en


 

 

Сюжет присвячено церемонії  старту  у ЄС Європейського року  громадян. Церемонія 

відбулася 10 січня у Дубліні,  Ірландія. У ній взяв участь Президент Єврокомісії Жозе 

Мануел Баррозу 

 

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 

Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков 

Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз‐Україна» за підтримки Представництва 

Європейського Союзу в Україні 

 

 

http://www.internews.ua/

	Події в ЄС (або за участі ЄС)
	Баррозу окреслив пріоритети спільної роботи ЄС та ірландського головування
	East Invest запрошує до участі у «Академії лобіювання»
	Ціни промислового виробника у Євросоюзі падають
	У ЄС прагнуть стимулювати розвиток підприємництва 
	Рівень безробіття у зоні євро зріс на 0,1%
	Європейці спонукають до активніших дій із поліпшення якості повітря
	CRIMGO: ЄС започатковує нову ініціативу в Гвінейській затоці


