
 

 

14 липня 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:  

 

 ..... Фюле: фінансова підтримка з боку ЄС залежатиме від реформ 

 ..... ЄС закликає Україну посилити прозорість медіа-власності 

 ..... Хто буде новим Президентом Єврокомісії? 

 ..... Шульц хоче «європеїзації» національної політики 

 ..... Ельмар Брок залишається головою комітету ЄП з закордонних справ 

 ..... Населення ЄС за рік зросло на мільйон 

 ..... «Горизонт 2020»: 20 мільярдів євро на дослідницьку діяльність у Європі 

 ..... Комісар очікує зростання частки газу в європейському транспорті 

 

 

 



 

 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

14 липня: 6-й раунд трансатлантичного торгово-інвестиційного діалогу  

15 липня – голосування Європарламенту щодо кандидатури Жана-Клода Юнкера на 

посаду нового Президента Єврокомісії. 

15 липня: початок консультацій щодо захисту географічних назв для 

несільськогосподарських товарів 

16 липня: засідання Європейської Ради (зустріч голів держав або урядів країн ЄС). 

Серед пунктів порядку денного – обговорення ситуації в Україні.   

 

Події в Україні  

15 липня, 19.00: відкриття фото-виставки проекту «Підтримка транспортної стратегії 

України». На виставці зібрані фото переможців любительського конкурсу «Обличчя 

сучасного транспорту в Україні», який проект провів у співпраці з Міністерством 

інфраструктури. Більше: http://transport-ukraine.eu/ 

15 липня, 19:00, Галерея M-17 (вул. Горького, 102/104) 

Контактна особа: Ірина Саїдова, +38044 277 2463, +38068 838 1818 

 

Новини тижня (7-14 липня) 

 

Відносини ЄС-Україна 

Фюле: фінансова підтримка з боку ЄС залежатиме від реформ 

Фінансова підтримки України з боку Європейського Союзу «буде пов’язана з 

реформаторськими зусиллями та залежатиме від них».  

Про це заявив Штефан Фюле, Європейський Комісар з розширення та політики 

сусідства, виступаючи на зустрічі високого рівня з міжнародної підтримки України. 

Зустріч відбулася 8 липня.  

http://transport-ukraine.eu/
tel:%2B38044%20277%202463
tel:%2B38068%20838%201818


 

 

За словами Комісара, ЄС продовжує підтримувати реформи, які вже почали 

здійснюватися в Україні. ЄС також спонукає українську владу «здійснити подальші 

кроки в бік конституційної реформи, децентралізації та судової реформи».  

Комісар звернув увагу на важливість швидкої ратифікації Угоди про асоціацію. 

«Швидка ратифікація Угоди Україною створить можливості для її негайного 

попереднього застосування», - наголосив він. 

Комісар також нагадав про те, що ЄС надав Україні підтримку розміром у 11,1 

мільярдів євро на наступні сім років. Крім того, в квітні було створено «Групу 

підтримки Україні», а в червні міністри закордонних справ ЄС погодилися спрямувати 

до України місію у рамках спільної європейської безпекової та оборонної політики. 

Очікується, що місія почне свою роботу влітку.  

Докладніше: повний текст промови Фюле 

 

ЄС закликає Україну посилити прозорість медіа-власності 

ЄС закликає Україну посилити прозорість власності над медіа-активами, а також 

ухвалити законодавство щодо свободи зібрань відповідно до міжнародних 

стандартів та завершити розробку антидискримінаційного законодавства.  

Про ці та інші питання йшлося на засіданні Діалогу з прав людини між ЄС та 

Україною, який відбувся 4 липня в Києві.  

Діалог відбувається в контексті поглиблення відносин між двома сторонами в рамках 

Східного партнерства та майбутнього виконання Угоди про асоціацію. Докладніше  
 

 

Політика  

Хто буде новим Президентом Єврокомісії? 

10 липня Жан-Клод Юнкер, відомий європейський політик, зустрівся з депутатами 

Європарламенту.  

Під час зустрічей з представниками головних політичних груп Юнкер прагнув здобути 

підтримку своєї кандидатури на посаду нового Президента Європейської Комісії. 

Держави ЄС номінували Юнкера на цю посаду наприкінці червня.  

15 липня у Європарламенті відбудеться голосування щодо призначення нового 

очільника Єврокомісії. Для призначення Юнкеру потрібні голоси 376-и депутатів 

Європарламенту. Докладніше 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-532_en.htm?locale=en
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140704_02_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140709IPR51970/html/Jean-Claude-Juncker-strives-to-win-hearts-and-minds-in-Parliament


 

 

 

Шульц хоче «європеїзації» національної політики 

Мартін Шульц, голова минулого складу Європейського Парламенту, закликає до 

«європеїзації» національної політики країн ЄС.  

За його словами, сьогодні інформації про ЄС доходить до європейців через фільтр 

національної політики. Жодне радикальне збільшення інформування громадян не 

досягне більшої поінформованості, якщо сама національна політика не 

будуватиметься навколо європейських тем, сказав він в інтерв’ю веб-сайту 

Європарламенту, опублікованому 10 липня.  

Водночас Шульц звертає увагу на критичні процеси всередині ЄС, зокрема на «дедалі 

більший розрив між багатими та бідними». «Чимало людей перебувають у непевних 

робочих умовах, тимчасом як дуже багаті люди стають ще багатшими», - говорить 

політик.   

Шульц переконує, що європейська політика має ставати більш демократичною та 

наближатися до людей. Можливе призначення Жана-Клода Юнкера на посаду 

Президента Єврокомісії відображатиме волю європейських громадян, які віддали 

першість правоцентристським силам, об’єднаним у Європейській народній партії, 

вважає він. Докладніше    

 

Ельмар Брок залишається головою комітету ЄП з закордонних 

справ   

Відомий німецький політик Ельмар Брок, який часто коментує події в Україні, 

залишається головою комітету Європарламенту з закордонних справ. Брок 

представляє право-центристську Європейську народну партію.  

Комітет з правових питань очолить інший активний коментатор подій в Україні чех 

Павел Свобода.  

Комітет з промисловості, науки та енергетики очолить колишній Президент 

Європарламенту поляк Єжи Бузек. Комітет з міжнародної торгівлі працюватиме під 

керівництвом німця-соціаліста Бернда Ланґе.  

Нагадаємо, що нові склади комітетів та їхні керівники формуються в результаті 

виборів до Європейського Парламенту, що відбулися 25 травня.  

Докладніше: інфографіка з керівниками головних комітетів 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140709STO52052/html/Martin-Schulz-bringing-Europe-closer-to-the-people
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20140709PHT51988/20140709PHT51988_original.jpg?epbox%5breference%5d=20140708STO51808


 

 

 

 

 

Демографія  

Населення ЄС за рік зросло на мільйон 

За 2013 рік населення ЄС зросло приблизно на один мільйон осіб, свідчить Євростат.   

У січні 2014 року воно складало 507,4 мільйони людей, порівняно з 505,7 

мільйонами у січні 2013 року. Реальні зміни складають близько мільйону: 80 тисяч 

унаслідок природного приросту і 700 000 унаслідок міграції.  

Решта (близько мільйону) – результат статистичних відмінностей, передусім в 

підрахуванні даних Італії.  

Загалом протягом 2013 року в ЄС народилося 5 мільйонів немовлят, що складає 10 

новонароджених на кожну тисячу громадян.  

Найбільші показники народжуваності – в Ірландії (15 немовлят на тисячу осіб), 

Франції (12,3), Великій Британії (12,2) та Швеції (11,8). Найнижчі – у Португалії (7,9), 

Німеччині (8,5), Греції (8,5) та Італії (8,5).  

Населення зростало в Люксембургу (+1,9%), Мальті (0,76%), Швеції (0,68%), і падало 

на Кіпрі (-1,3%), Латвії (-0,7%), Литві (-0,5%) та Ірландії (-0,5%). Докладніше 

 

Наука та дослідження  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-108_en.htm?locale=en


 

 

«Горизонт 2020»: 20 мільярдів євро на дослідницьку діяльність у 

Європі 

ЄС започаткував сім програм підтримки дослідницької діяльності у Європі, що 

працюватимуть у рамках ініціативи «Горизонт 2020». Загальний бюджет програм, що 

складається з внесків ЄС, держав-членів ЄС та приватних компаній, складає 19,5 

мільярдів євро.  

Цими коштами ЄС підтримує науку та дослідницьку діяльність у семи галузях 

протягом наступних семи років. 7,3 мільярди виділені з бюджету ЄС; 12,2 мільярди 

йдуть від держав Євросоюзу та приватних компаній.  

Бюджет першого раунду конкурсів складає 1,13 мільярди євро коштів ЄС, які 

доповнюватимуться подібною сумою від приватного сектора.  

Конкурси стосуються семи галузей, серед яких: 1) інноваційна медицина; 2) паливні 

елементи та водень; 3) чисте небо (зменшення шкідливих викидів авіатранспорту); 4) 

біоекономіка; 5) електронні компоненти та системи; 6) поліпшення якості 

залізничних мереж та транспорту; 7) розвиток спільного європейського неба 

(простору авіаперевезень над європейським континентом).  

Нагадаємо, що програма «Горизонт 2020» є глобальною ініціативою ЄС, 

спрямованою на підтримку європейської науково-дослідницької галузі. Ідея 

програми полягає в тому, щоб істотно збільшити європейський дослідницький 

потенціал у найближчі сім років.  

Нагадаємо також, що на початку липня асоційованими країнами програми стали 

балканські країни та Молдова. Асоційований статус дає підприємствам та 

інституціям країни право брати участь у конкурсах програми на таких самих умовах, 

що й інституції держав ЄС. Докладніше 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-468_en.htm?locale=en


 

 

Комісар очікує зростання частки газу в європейському транспорті 

У найближчі роки в Європі може зростати частка електроенергії, водню та газу у 

загальній структурі автомобільного палива.  

Про це заявив Єврокомісар з транспорту Сіім Каллас, виступаючи 8 липня в Брюсселі.  

«Ми знаємо, що природний газ, наприклад, відіграватиме ключову роль у 

дорожньому та морському транспорті. Він ставатиме найбільш привабливою 

альтернативою нафтовому паливу (наприклад, дизелю), який досі сьогодні 

використовується більшістю вантажівок у ЄС», - наголосив він.  

Поки що інфраструктура для автомобілів, що працюватимуть на електроенергії, водні 

чи газу, є незначною; але спільна робота державних та приватних інвесторів може 

змінити ситуацію, вважає Комісар.   

Каллас також вважає пріоритетним розвиток технологій регазифікації скрапленого 

газу та сконденсованого газу. Інфраструктура в цих сферах має бути сформована до 

2020-2025 року, говорить він. «Європа терміново потребує збільшення станцій 

[регазифікації] скрапленого газу. Саме тому нова директива ЄС прагне створити 

умови для їхнього будівництва в головних морських, річкових та канальних портах, а 

також для вантажівок, що їздять головними автомагістралями», - наголосив Комісар.  

Він також нагадав, що 70% газу, який споживає ЄС, є імпортним, і що 39% цього 

імпорту припадає на Росію. «Це тривожний рівень залежності – і ми можемо 

подивитися на нещодавні події в Україні, аби зрозуміти, в якому середовищі 

енергетичної ненадійності ми живемо», - говорить Комісар.  Докладніше  

 

Веб-сайт тижня 

Веб-сайт головування Італії в Раді ЄС  

http://italia2014.eu/en 

1 липня естафета головування в Раді ЄС перейшла до Італії. Рим виконуватиме цю 

роль наступні півроку. Після цього (1 січня 2015 року) головування перейде до Латвії 

 

Відео тижня 

Технології 5G: що це?  

Дивіться 4-хвилинне відео, де коротко роз’яснюється суть нових технологій: 

https://www.youtube.com/watch?v=bfNmiYtG9Cg 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-535_en.htm?locale=en


 

 

 

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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