
 

16 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:  

 

 ....ВВП Євросоюзу зріс майже на піввідсотка 

 ....Зайнятість у ЄС знаходиться на стабільному рівні 

 ....У Європарламенті опікуються проблемами молодіжного безробіття 

 ....Євродепутати вимагають цілеспрямованої реакції на застосування хімічної 

зброї в Сирії 

 ....Єврокомісія прагне покращити використання водних шляхів ЄС 

 ....Платня  за  роумінг  має  бути  скасована  до  2015  року,  вважають  у 

Європарламенті 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

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 

20  вересня  –  офіційна  церемонія  із  внесення  Херсонеса  (Севастополь)  у  спадщину 

UNESCO 

23  вересня  –  завершальна  подія  проекту  Twinning  «Підвищення  ефективності  та 

якості управління адміністративних судів в Україні», Київ 

24  вересня  –  конференція  з  безпеки  дорожнього  руху,  Донецьк.  Конференція 

відбудеться  у  рамках  проекту  ЄС  «Підтримка  впровадження  транспортної  стратегії 

ЄС» 

26‐27  вересня  –  науково‐практична  конференція  «Заклад,  дружній  до  сім’ї»,  Суми. 

Мета конференції – поширення досвіду сприяння гендерній рівності через створення 

у  вищих  навчальних  закладах  України  рівних  можливостей  для  здобуття  професії 

молодими  матерями‐студентками.  Конференція  відбудеться    рамках  проекту  ЄС 

«Рівні можливості в отриманні професії молодими матерями‐студентками у закладах 

вищої освіти» 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

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  

http://leleka.sumdu.edu.ua/en/
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


 

 

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

на‐Майні  

7‐10 жовтня – Відкриті дні 2013. Відкриті дні – це щорічна чотириденна подія, під час 

якої  міста  та  регіони  ЄС  показують  свій  потенціал  у  стимулюванні  зайнятості  та 

економічного зростання 

10 жовтня – Європейський день проти смертної кари 

14 жовтня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Люксембург  

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

на‐Майні  

 

Новини тижня (9 – 16 вересня) 

 

Економіка 

ВВП Євросоюзу зріс майже на піввідсотка  

У другому кварталі, у порівнянні з попереднім кварталом, ВВП зони євро (ЄС17) зріс 

на 0,3%, а ЄС у цілому (ЄС27) – на 0,4%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед  країн‐членів,  найбільше  зростання  ВВП  було  зафіксовано  у  Португалії  –    на 

1,1%. Далі йдуть Німеччина, Литва, Фінляндія та Об’єднане Королівство (ВВП усіх цих 

країн зросло на 0,7%). 

Водночас  Кіпр  (‐1,4%),  Словенія  (‐0,3%),  Італія  та  Нідерланди  (обидві  по  ‐0,2%)  – 

країни‐лідери за падінням цього показника. 

Для порівняння, ВВП США у другому кварталі, у порівнянні з першим кварталом, зріс 

на 0,6%. Детальніше  

 

Зайнятість у ЄС 

Зайнятість у ЄС знаходиться на стабільному рівні 

У другому  кварталі,  у  порівняні  з  першим  кварталом,  рівень  зайнятості  у  зоні  євро 

(ЄС17) впав на 0,1%.  

Водночас рівень зайнятості у ЄС у цілому (ЄС27) за аналогічний період не змінився. 

У порівнянні з другим кварталом минулого року, рівень зайнятості у зоні євро впав на 

0,1%, а у ЄС – на 0,4%. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://hub.coe.int/web/coe-portal/event-files/our-events/european-day-against-death-penalty
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-04092013-BP/EN/2-04092013-BP-EN.PDF


 

 

Серед  країн‐членів  найбільші  зростання  зайнятості  продемонстрували  Естонія 

(+1,5%),  Литва  і  Португалія  (обидві  по +0,8%),  а  також Люксембург  (+0,7%)  і  Чеська 

Республіка  (+0,5%).  Найбільші  падіння  цього  показника  були  зафіксовані  на  Кіпрі  (‐

2,1%), в Іспанії (‐0,5%), Нідерландах та Словенії (обидві по ‐0,4%). Детальніше    

 

Боротьба проти молодіжного безробіття 

У Європарламенті опікуються проблемами молодіжного 
безробіття 

Під  час  пленарної  сесії  Європарламенту,  що  відбулася  11  вересня,  європейські 

депутати  закликали  до  розробки  всеохопної  стратегії  із  боротьби  проти  безробіття 

серед молоді. 

Вони  впевнені,  що  розв’язання  проблеми  молодіжного  безробіття  не  можна 

обмежувати лише запровадженням ініціативи «Схеми гарантій для молоді».  

«Окрім  цієї  ініціативи,  заходи  із  боротьби  проти  молодіжного  безробіття  мають 

спиратися  на  всеохопну  стратегію»,  –  підкреслила  Йоанна  Катаржина 

Скржидлевська,  представниця  Європейської  народної  партії.  За  її  словами,  така 

стратегія має містити заходи із підтримки малих і середніх підприємств, заохочення 

молоді  до  занять  підприємництвом  та  зменшення  випадків,  коли  молодь  залишає 

шкільне навчання.   

Також  у Європарламенті  закликали пристосувати  системи навчань  у  країнах‐членах 

до сучасних вимог ринку.  

Окрім  того,  на  думку  європейських  депутатів,  ЄС  має  усіляко  підтримувати  якісне 

професійне навчання і стажування, особливо транскордонне. 

Нагадаємо, що мета «Схем гарантій для молоді» – забезпечити молодих людей (осіб 

у віці до 25 років, які легально проживають на території країни‐члена, та нещодавніх 

випускників  ВНЗ  до  30  років)  якісними  пропозиціями  щодо  роботи,  продовження 

навчання або стажування. Ці пропозиції мають надходити протягом чотирьох місяців 

після закінчення навчання або втрати роботи. Детальніше  

 

Конфлікт у Сирії 

Євродепутати вимагають цілеспрямованої реакції на застосування 
хімічної зброї в Сирії  

Використання хімічної зброї в Сирії є воєнним злочином проти людства. Така ситуація 

вимагає чіткої та цілеспрямованої реакції з можливістю застосування стримувальних 

заходів.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-133_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130906IPR18864/html/Youth-unemployment-ensure-good-quality-traineeships-say-MEPs


 

 

Про  це  йдеться  у  резолюції,  яку  депутати  Європейського  Парламенту  ухвалили  12 

вересня.  

Вони  засудили  масове  вбивство  мирного  населення  за  допомогою  застосування 

хімічної зброї, що відбулося 21 серпня на околицях Дамаску. Депутати закликали до 

вжиття необхідних заходів, аби уникнути використання хімічної зброї у майбутньому. 

Такий вид зброї має бути якнайшвидше вилучено,  передано міжнародній  спільноті 

та ліквідовано, йдеться у резолюції. 

Водночас  Росія  та  Китай,  як  постійні  члени  Ради  Безпеки  ООН,  мають  виробити 

спільну  позицію  щодо  цієї  ситуації  та  віднайти  дипломатичні  шляхи  вирішення 

сирійського конфлікту.  

Євросоюз,  своєю  чергою,  має  активізувати  гуманітарну  підтримку  сирійських 

біженців.  У  зв’язку  із  цим  важливо,  аби  усі  сторони  конфлікту  полегшили  доступ 

гуманітарної та інших видів допомоги до постраждалих.  

У Європарламенті переконані: довгострокове вирішення цього конфлікту може бути 

досягнуте  лише  за  допомогою  всеохопного  політичного  процесу,  який  підтримає 

міжнародна  спільнота.  Окрім  того,  Президент  Сирії  Башар  аль‐Асад  має  піти. 

Детальніше  

 

Водні ресурси ЄС 

Єврокомісія прагне покращити використання водних шляхів ЄС 

10  вересня  Європейська  Комісія  виступила  з  новими  пропозиціями,  покликаними 

збільшити  вантажоперевезення  по  європейським  річкам  і  каналам.  Пропозиції 

покликані  насамперед  реалізувати  невикористаний  потенціал  внутрішніх  водних 

шляхів ЄС.  

Сім Каллас  (Єврокомісар з  транспорту)  вважає, що перевезення вантажу по воді на 

рівні  п’ятисот  тон  щороку  –  недостатнє.  «Ми  маємо  допомогти  індустрії  водного 

транспорту  ЄС  стати  у  довгостроковій  перспективі  високоякісним  сектором»,  – 

підкреслив Каллас.   

Аби досягти цього Європейська Комісія пропонує такі заходи: усунути вузькі місця на 

воді  (маленького  розміру  шлюзи,  мости,  фарватери  тощо);  сприяти  інноваціям  і 

розвивати  екологічно  безпечний  водний  транспорт;  покращувати  зв’язки  з  іншими 

формами  транспортування  (особливо,  з  дорожніми  і  залізничними);  інвестувати  у 

кваліфіковану робочу силу. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130906IPR18834/html/Deterrent-measures-against-Syria-must-not-be-excluded-say-MEPs


 

 

Загальна протяжність внутрішніх водних шляхів Європейського Союзу складає 37 тис. 

кілометрів. Щороку  через  внутрішні  водні шляхи  ЄС  транспортується 140  мільярдів 

тонно‐кілометрів. Детальніше  

Більше інформації: детальніша інформація про пропозиції Єврокомісії  

 

Роумінг  

Платня за роумінг має бути скасована до 2015 року, вважають у 
Європарламенті  

Платня  за  дзвінки  з  мобільного,  надсилання  текстів  або  завантаження  даних  у 

роумінгу мають бути скасовані до 2015 року. У  такий спосіб цінова розбіжність між 

роумінгом і тарифами національного оператора має бути нівельована.  

На  цьому  наголосили  європейські  депутати  під  час  засідання  Європарламенту,  що 

відбулося 12 вересня. 

За словами Йенса Роде (члена Альянсу лібералів і демократів заради Європи), через 

високі тарифи за роумінг щоразу більше людей змушені вимикати свої смартфони  і 

планшети,  коли  подорожують  по  ЄС.  «Ми  хочемо  покінчити  з  цим  сегментованим 

ринком, який не відповідає викликам глобальної конкуренції», – підкреслив Роде. 

Саме  великі  цінові  розбіжності  у  використанні  мобільного  зв’язку  у  рідній  країні‐

члені  ЄС  та  закордоном  (в  іншій  країні‐члені)  заважають  створенню  єдиного 

телекомунікаційного ринку, переконані європейські депутати.     

Нагадаємо, що від першого липня 2013 року у ЄС відбулося зниження цін на роумінг 

даних  на  36%.  У  такий  спосіб  вартість  мегабайту  (під  час  завантаження  даних  або 

користування Інтернетом) становить 0,45 євро. Загалом, роумінг даних у Євросоюзі у 

2013 році, у порівнянні з 2007 роком, подешевшав на 91%. 

Окрім того, у липні поточного року у ЄС подешевшали дзвінки та СМС‐повідомлення. 

Зокрема, максимальна вартість вихідного дзвінка не перевищує 0,24 євро за хвилину 

(без  урахування  ПДВ);  за  вхідний  дзвінок  сплачують  щонайбільше  0,07  євро  (без 

урахування ПДВ). СМС повідомлення коштує 0,08 євро  (також без урахування ПДВ). 

Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка Президента Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу: 

http://ec.europa.eu/commission_2010‐2014/president/index_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-824_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-824_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130910IPR19552/html/MEPs-call-for-end-to-roaming-fees-by-2015
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm


 

 

На цій сторінці ви можете знайти резюме,  відео та фото з виступів,  заяв  і  зустрічей 

Баррозу,  а  також  ознайомитися  з  розкладом  Президента  Європейської  Комісії  на 

наступні тижні та місяці 

 

Відео тижня 

Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії: «Нинішній стан Союзу» 

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=331  

Сюжет присвячено щорічній промові Президента Європейської Комісії Жозе Мануела 

Баррозу  «Нинішній  стан  Союзу»  (State  of  the  Union  Address),  виголошеної  ним  у 

Європейському Парламенті 11 вересня  

 

 

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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