
 

18 березня 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:  

 

 ....Весняний саміт ЄС: реформи, зростання і молодіжне безробіття – у центрі 

уваги зустрічі лідерів країн‐членів 

 ....Кількість зайнятого населення у Євросоюзі зменшується 

 ....Еттінґер задоволений поступом в отриманні дозволів у сфері енергетичної 

інфраструктури 

 ....Єврокомісія опікується доступом неповносправних людей до залізничного 

транспорту 

 ....У  Брюсселі  занепокоєні  проблемою  можливого  зростання  ринку 

наркотиків 

 ....У ЄС заборонили продаж косметики, випробуваної на тваринах 

 ....Євродепутати  закликають  до  згуртованості  у  боротьбі  проти  корупції  у 

спорті 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

21 березня – презентація щорічного звіту про прогрес України щодо впровадження 

Європейської політики сусідства. Місце проведення: Представництво ЄС в Україні, м. 

Київ, вул. Володимирська, 101  

21 березня –  інформаційний день програми «Молодь у дії»  (Youth  in Action). Місце 

проведення: Представництво ЄС в Україні, м. Київ, вул. Володимирська, 101 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

19 березня –  конференція «Посттрейдингова  гармонізація  та фінансова  інтеграція в 

Європі».  Захід  організовано  спільно  Європейською  Комісією  та  Європейським 

центральним банком 

21 березня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

24‐26  березня  –  міжпарламентська  конференція  щодо  Спільної  зовнішньої  та 

безпекової  політики,  а  також  Спільної  безпекової  та  оборонної  політики,  Дублін. 

Захід відбувається раз на півроку. У ньому візьмуть участь депутати Європарламенту, 

парламентів  країн‐членів  та  країн‐кандидатів  на  вступ  до  ЄС,  представники 

європейський  країн‐членів  НАТО,  що  не  входять  до  складу  Євросоюзу,  Високий 

представник  ЄС  із  зовнішніх  справ  і  безпекової  політики,  а  також  Міністр 

закордонних справ Ірландії    

26 березня – конференція з питань наукової підтримки зростання та зайнятості у ЄС, 

Брюссель 

1 квітня – конференція «Зайнятість серед молоді та літні люди», Брюссель  

4 квітня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

9  квітня  –  День  Європейської  ініціативи  громадян,  Брюссель.  Захід  покликаний 

підбити підсумки дії першого року ініціативи  

10 квітня – конференція «Промислова політика в епоху глобалізації», Брюссель  

 

 

http://www.ecb.int/events/conferences/html/20130319_post_trade_harmonisation.en.html
http://www.ecb.int/events/conferences/html/20130319_post_trade_harmonisation.en.html
http://www.parleu2013.ie/meetings/interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and-security-policy-cdsp/?meetings=interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and
http://www.parleu2013.ie/meetings/interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and-security-policy-cdsp/?meetings=interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4330&dt_code=EVN&lang=en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2013


 

 

Новини тижня (11 – 18 березня) 

 

Саміт ЄС 

Весняний саміт ЄС: реформи, зростання і молодіжне безробіття – у 
центрі уваги зустрічі лідерів країн-членів 

Структурні  реформи  країн‐членів  ЄС,  стимуляція  зростання  і  зайнятості,  а  також 

молодіжне  безробіття  –  такі  основні  теми  розглядали  президенти  і  голови  урядів 

країн‐членів  ЄС  під  час  традиційного «весняного  саміту  Євросоюзу», що  відбувся  у 

Брюсселі 14‐15 березня. 

«Сьогодні, зважаючи на наші похмурі економічні перспективи і соціальну напругу, що 

зростає, ми дуже обережно поставилися до ситуації, що склалася», – прокоментував 

зустріч лідерів країн‐членів ЄС Герман Ван Ромпей, Президент Європейської Ради.  

За результатами саміту його учасники підтвердили бажання дотримуватися загальної 

економічної  стратегії.  Вона,  зокрема,  передбачає:  відновлення  та  збереження 

фінансової  стабільності;  гарантування  структурної  стійкості  сфери  державних 

фінансів;  невідкладну  боротьбу  проти  безробіття,  особливо  серед  молоді; 

проведення реформ з метою довготривалого зростання та конкурентоздатності.  

За словами Ван Ромпея, вдалося досягти «широкого консенсусу» щодо цієї стратегії. 

«Зростання  і  зайнятість  –  це  не  ті  речі,  які  уряди  можуть  просто  придбати  або 

покликати. Вони – наша найважливіша мета, а також результат, досягнення якого ми 

маємо прагнути», – підкреслив Президент Європейської Ради. 

Учасники  саміту  погодилися,  що  кожна  з  країн‐членів  має  окреслити  плани  своїх 

структурних  реформ,  беручи  до  уваги  вказівки,  розроблені  Європейською  Радою. 

Реформи,  на  переконання  президентів  і  голів  урядів,  мають  сприяти  зростанню, 

збільшенню робочих місць, конкуренції та корекції макроекономічних дисбалансів. 

Лідери  країн‐членів  ЄС  підкреслили  потребу  в  дотриманні  податково‐бюджетної 

консолідації. Однак не слід забувати про те, що витрати і доходи країн‐членів мають 

бути також спрямовані на стимуляцію зростання та активізацію зайнятості, нагадали 

вони. 

Також  серед  пріоритетів  структурних  реформ  йшлося  про  урізання  оподаткування 

робочої  сили,  удосконалення  системи  збору  податків,  а  також  боротьбу  проти 

ухиляння від сплати податків. 

Окрім  того,  учасники  зустрічі  розглянули  питання  молодіжного  безробіття.  Вони 

визнали його «найважливішою соціальною проблемою», що потребує розв’язання. У 

зв’язку із цим лідери ЄС зазначили, що   ініціатива «Схеми гарантій для молоді» (що 



 

 

мають на меті забезпечити молодих людей у віці до 25 років якісними пропозиціями 

щодо роботи, продовження навчання або стажування; пропозиції мають надходити 

протягом  чотирьох  місяців  після  закінчення  навчання  або  втрати  роботи)  має  бути 

запроваджена  якнайшвидше.  Наразі  ж  задля  боротьби  проти  молодіжного 

безробіття  країни‐члени  можуть  використовувати  кошти  з  наявних  структурних 

фондів. 

Не оминули увагою учасники саміту і питання міжнародних відносин. Зокрема, вони 

обговорили  відносини  між  Євросоюзом  і  Росією,  а  також  підтвердили  «повну 

залученість  ЄС  у  зусилля  міжнародної  спільноти,  спрямовані  на  припинення 

нестерпного насильства» в Сирії.  

«Єдиний шлях виходу  з  кризи –  це продовжувати боротися проти першопричини  її 

появи», –  підкреслив Ван Ромпей.  За його  словами,  рішення,  яких  вдалося досягти 

під час саміту, засвідчують, що разом можна зробити дуже багато. Детальніше   

Більше інформації: 

Висновки зустрічі Європейської Ради (саміту ЄС) 

Заява Германа Ван Ромпея за результатами саміту ЄС 

Заява Германа Ван Ромпея після першого дня саміту ЄС 

 

Зайнятість 

Кількість зайнятого населення у Євросоюзі зменшується 

В  останньому  кварталі  2012  року,  у  порівнянні  з  попереднім  кварталом,  кількість 

зайнятого населення у зоні євро (ЄС17) та у ЄС у цілому (ЄС27) зменшилася на 0,3% та 

0,2% відповідно. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед  країн‐членів  найбільші  зростання  зайнятості  у  четвертому  кварталі  були 

зафіксовані у Латвії (+0,8%), Люксембурзі (+0,6%), Польщі (+0,4%), Угорщині (+0,4%) та 

Австрії  (+0,2%);  найбільші  падіння  –  у  Литві  та  Польщі  (обидві  по  ‐0,2%),  а  також 

Болгарії (‐1,5%), Іспанії (‐1,4%) та на Кіпрі (‐1,3%).  

Загалом, в останньому кварталі минулого року 222,6 млн. людей у ЄС  (з яких 145,7 

млн. проживає у зоні євро) мали роботу.  

Протягом усього 2012 року зайнятість населення зменшилася на 0,7% у зоні євро та 

на 0,4% у ЄС. Детальніше  

 

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/leaders-endorse-eus-economic-priorities-for-2013?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136163.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136178.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-40_en.htm?locale=en


 

 

Енергетика 

Еттінґер задоволений поступом в отриманні дозволів у сфері 
енергетичної інфраструктури 

Ґюнтер Г.Еттінґер  (Єврокомісар з енергетики) привітав ухвалення Європарламентом 

Розпорядження  щодо  рекомендацій  для  транс’європейської  енергетичної 

інфраструктури. 

Розпорядження  передбачає  прозорішу  та  пришвидшену  процедуру  надання 

дозволів у сфері енергетичної  інфраструктури. Згідно з новими правилами, дозволи 

мають видаватися у термін, що не перевищує три з половиною роки.   

Еттінґер  назвав  нове  розпорядження  «вагомим  проривом,  що  надасть  відчутний 

поштовх  необхідній  інфраструктурі».  «Замість  того,  аби  чекати  на  дозвіл  12  років, 

девелопери, які займаються розвитком надважливої транскордонної інфраструктури 

– зокрема, трубопроводів або енергосистем, – отримуватимуть рішення менше, ніж 

за чотири роки». 

У  такий  спосіб  процедура  зменшить  адміністративні  витрати на реалізацію проекту 

по всій Європі у середньому на 30%.  

Вона  стосується  лише  проектів,  що  зачіпають  ключові  інфраструктурні  об’єкти  (так 

звані «проекти спільного інтересу»). Згідно із розпорядженням, такими проектами є 

транскордонні  ініціативи  або  ініціативи,  реалізація  яких  принесе  вигоду 

щонайменше двом країнам‐членам ЄС. Детальніше  

 

Права неповносправних людей 

Єврокомісія опікується доступом неповносправних людей до 
залізничного транспорту 

Європейська  Комісія  ухвалила  нові  правила,  покликані  полегшити  доступ  людей  з 

обмеженими фізичними можливостями до подорожей залізничним транспортом. 

Насамперед  правила  мають  на  меті  забезпечити  безперешкодний  доступ 

неповносправних людей до  інфраструктури  (квитків,  інформаційних табло,  туалетів, 

платформ  тощо)  та  залізничних  вагонів  (дверей,  туалетів,  простору  для  інвалідних 

візків тощо). 

За  словами  Сіма  Калласа  (Європейського  Комісара  з  транспорту),  ці  зміни 

засвідчують,  що  забезпечення  більшого  доступу  до  залізничного  транспорту 

«знаходиться  у  центрі  нашої  стратегії  з  розвитку  високоякісної  та  екологічно‐

раціональної транспортної системи у Європі».  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-218_en.htm


 

 

Згідно з підрахунками, майже кожна шоста особа у Європейському Союзі – загалом, 

приблизно 80 млн. людей – страждають на обмеження дієздатності різної тяжкості. 

Більше  третини  людей  у  віці  від  75  років  мають  вади,  що  тим  чи  іншим  чином 

обмежують їх повноцінне життя. Детальніше  

 

Проблема наркотиків у ЄС 

У Брюсселі занепокоєні проблемою можливого зростання ринку 
наркотиків 

Економічна  криза може мати  відчутний  вплив  на  ринок  наркотиків,  зокрема  через 

підвищення попиту на заборонені екземпляри.  

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому Європейською Комісією 13 березня. 

Також  очікується,  що  через  кризу  більша  кількість  молодих  людей  купуватиме  та 

навіть вирощуватиме власні наркотики (наприклад, канабіс) задля збагачення. Окрім 

того,  важкі  економічні  обставини  можуть  спровокувати  суттєві  скорочення 

бюджетних витрат, призначених для боротьби проти наркотиків. 

Дослідження  Єврокмісії,  зокрема,  показує,  що  розмір  ринку  канабісу  –  найбільш 

вживаного наркотику серед європейців – у 2010 році складав приблизно 7‐10 млрд. 

євро.   

Вівіан  Рединґ  (Єврокомісар  з  юстиції,  засадничих  прав  і  громадянства)  оцінила 

результати дослідження як «заклик до пробудження Європи». «Саме через такі дані 

пізніше  поточного  року  я  маю  намір  запропонувати  жорсткіше  законодавство  про 

обіг психоактивних речовин та заборонених наркотиків», – підкреслила Рединґ.  

Згідно  із  даними Європейського моніторингового  центру  з  наркотиків  і  наркоманії, 

кількість  нових  психоактивних  речовин  у  ЄС  зростає.  Окрім  того,  у  той  час,  коли 

вживання «старих наркотиків» – зокрема, кокаїну,  героїну, екстазі – залишається на 

стабільному  рівні,  ринок  нових  наркотиків  поповнюється  новими  екземплярами. 

Детальніше  

 

Здоров’я і благополуччя тварин 

У ЄС заборонили продаж косметики, випробуваної на тваринах 

Від 11 березня у ЄС набула чинності повна заборона на продаж косметичних засобів, 

що були випробувані на тваринах. 

Відтепер  косметика,  для  тестування  якої  були  використані  тварини,  не  може  бути 

реалізована на території Євросоюзу.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-212_en.htm?locale=en
http://www.emcdda.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-220_en.htm


 

 

Тоніо  Борґ  (Єврокомісар  з  охорони  здоров’я  та  захисту  прав  споживачів) 

переконаний: ця заборона надсилає важливий сигнал про те, яке значення ЄС надає 

благополуччю тварин.  

У  такий  спосіб  у  Євросоюзі  продовжуватимуть  роботу  з  пошуку  та  розвитку 

альтернативних  методів  тестування  косметики.  У  період  з  2007  по  2011  рік 

Європейська Комісія вже виділила на ці цілі 238 млн. євро.  

Іще одним завданням ЄС стане переконання торгівельних партнерів з усього світу у 

необхідності заборони тестування косметики на тваринах.   

Нагадаємо,  що  з  2004  року  у  Європі  діє  заборона  на  випробовування  готових 

косметичних  засобів  на  тваринах.  З  2009  року  набула  чинності  заборона  на 

тестування  окремих  косметичних  інгредієнтів  на  тваринах.  Заборонні  заходи 

запроваджувалися  поступово,  аби  надати  косметичній  галузі  час  для  розвитку 

альтернативних методів перевірки своєї продукції. Детальніше  

 

Спорт 

Євродепутати закликають до згуртованості у боротьбі проти 
корупції у спорті 

Країни‐члени ЄС мають активізувати спільні дії у напрямі боротьби проти корупції та 

договірних матчів у спорті. 

До  цього  закликали  європейські  депутати  під  час  засідання  Європарламенту,  що 

відбулося 14 березня. 

Євродепутати  переконані:  усі,  хто  веде  боротьбу  проти  «нечесної  гри»  у  спорті  – 

спортивні  організації,  поліція,  суди,  керівники  гральних  установ,  –  повинні  краще 

координувати свої дії.  

У  зв’язку  із  цим  у  Європарламенті  пропонують  країна‐членам  створити  спеціальні 

органи,  що  відповідатимуть  за  координацію  та  обмін  інформацією  про  корупцію  у 

спорті.  

Також європейські депутати спонукають країни‐члени встановити спільні покарання 

для осіб або організацій, що займаються договірними матчами. 

Нагадаємо,  що  на  початку  лютого  Європол  (поліційна  служба  ЄС)  представив 

результати масштабного розслідування з виявлення договірних футбольних матчів у 

Європі та інших частинах світу.  

Згідно  із  розслідуванням,  у  Європі  було  зіграно  понад  380  договірних  матчів.  Під 

підозрою  опинилися  матчі  кваліфікації  за  право  грати  у  фінальних  турнірах  Кубку 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-210_en.htm?locale=en


 

 

світу та Чемпіонату Європи, два матчі Ліги чемпіонів, а  також чисельні  топ‐двобої у 

національних європейських лігах.  

Окрім  того,  було  виявлено  300  підозрілих  матчів,  що  були  зіграні  в  Африці,  Азії, 

Південній та Центральній Америці. Детальніше 

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка «Люди з обмеженими можливостями» на сайті Єврокомісії: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm  

Ця сторінка пропонує огляд прав неповносправних людей у Євросоюзі, а також надає 

інформацію про закони, правила та норми, що гарантують дотримання цих прав 

 

Відео тижня 

Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії :  групове фото учасників саміту 

ЄС (14‐15 березня): 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I076575&sitelang=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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