
 

18 червня 2012 року 

Вісник для журналістів: 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:  

 

 .... ЄС забороняє експорт деяких товарів до Сирії 

 .... Ештон: новий президент Сербії підтримуватиме зобов’язання країни 

 .... Баррозу і Ромпей говорять про реформи 

 .... Євростат: США є головним інвестором в економіку ЄС 

 .... В ЄС вирівнюється торгівельний баланс 

 .... В ЄС буде нова директива з енергоефективності 

 .... Комісар Еттинґер вітає директиву про енергоефективність 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

18‐19 червня – саміт Великої двадцятки у Лос‐Кабосі, Мексика. 

18‐19  червня  –  засідання  Комітету  з  питань  закордонних  справ  Європарламенту. 

Очікується  дискусія  щодо  ситуації  в  Україні  та  відносин  між  Україною  та  ЄС 

(орієнтовно – 18‐го червня о 17.00 за брюссельським часом).  

19 червня – Єврокомісія представить Стратегію протидії контрабанді людьми, 2012‐

2016. 

21 червня – Євробарометр представить огляд громадської думки «Європейці та їхні 

мови» – про ставлення громадян ЄС до багатомовності, вивчення іноземних мов та 

перекладу. 

27 червня (дата може змінитися) – Єврокомісія запропонує зміни до кримінального 

права, націлені на покращення захисту фінансових інтересів ЄС. 

 

Події в Україні  

2  червня  –  1  липня  –  робота  Європейського  містечка  в  Києві  (під  Аркою  дружби 

народів).  

18  ‐ 23  червня –  заходи  ініціативи «Стала  енергетика»  в  Європейському містечку  в 

Києві 

29  червня  –  конференція  громадської  організації  «Мaмa  86»  на  тему  хімічних 

речовин та азбесту, Київ 

Контактна особа: Jean‐Francois.Moret@eeas.europa.eu  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Контактна особа: Jean‐Francois.Moret@eeas.europa.eu 
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Новини тижня (11-18 червня) 

 

Зовнішня політика ЄС 

ЄС забороняє експорт деяких товарів до Сирії 

Рада  Європейського  Союзу  вирішила  розширити  санкції  проти  Сирії,  заборонивши 

експорт деяких категорій товарів.  

Йдеться передусім про товари, що можуть бути використані для внутрішніх репресій: 

обладнання  та  спорядження,  що  використовується  для  захисних  цілей,  наприклад, 

протигази  чи  захисні  жилети;  хімічні  речовини,  що  можуть  бути  використані  для 

виробництва  токсичних  речовин;  патогенні  мікроорганізми  (тобто  деякі  віруси, 

бактерії та токсини).  

Крім того, експорт деяких категорій товарів вимагатиме авторизації: йдеться ще про 

певну  низку  хімічних  речовин  і  токсинів,  лабораторне  обладнання  та  інструменти 

хімічного  виробництва;  технології  та  програмне  забезпечення,  що  потрібні  для 

розробки,  виробництва  чи  використання  товарів,  які  вимагають  авторизації  для 

експорту в Сирію.   

ЄС  також заборонив експорт низки дорогих «люксових»  товарів,  зокрема люксових 

машин,  літаків  та  яхт;  дорогого  взуття;  дорогого  алкоголю  тощо.  У  такий  спосіб 

Брюссель намагається спрямувати санкції  конкретно на панівні верстви сирійського 

суспільства, пов’язані з режимом Башара Аль‐Асада. Докладніше  

 

Ештон: новий президент Сербії підтримуватиме зобов’язання 
країни 

14  червня  Високий  представник  ЄС  Кетрін  Ештон  зустрілася  з  новообраним 

президентом Сербії Томіславом Ніколічем.  

ЄС  сподівається,  що  Сербія  «продовжуватиме  рух  у  європейському  напрямі»  та 

наголошує  на  своїй  підтримці  сербських  зусиль,  –  заявила  керівниця  європейської 

дипломатії.  

Ніколіч, за словами Ештон, підтвердив, що «всі угоди, які досі були досягнуті в діалозі 

ЄС із Приштиною, будуть повною мірою виконані». Президент Сербії також завив, що 

його  уряд  продовжуватиме  працювати  на  забезпечення  стабільності  та  поступу  в 

усьому регіоні.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/130994.pdf


 

 

Нагадаємо, що Томіслав Ніколіч переміг на президентських виборах, що відбулися 20 

травня.  У  другому  турі  він  набрав  трохи  більше  50%  тих,  хто  прийшов  на  вибори, 

випередивши попереднього президента країни Бориса Тадіча (47%). Докладніше 

 

Економіка 

Баррозу і Ромпей говорять про реформи 

Напередодні саміту Великої двадцятки у мексиканському Лос‐Кабосі  (18‐19  червня) 

Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Європейської Комісії 

Жозе Мануел Баррозу спрямували спільного листа до лідерів держав ЄС.  

У  ньому  вони  виступили  з  пропозиціями  тих  кроків,  що  потрібні  ЄС  для  виходу  з 

кризи. Однією з головних тем стало створення економічного союзу в ЄС: за словами 

посадовців, «ми перебуваємо у процесі подальшого зміцнення нашого економічного 

союзу, аби зробити його відповідним до наявного монетарного союзу».  

Лідери ЄС  також наголошують на  своєму бажанні, «щоби  Греція  залишилася в  зоні 

євро, водночас дотримуючись своїх зобов’язань».  

Важливу  роль  для  виходу  з  кризи,  на  їхню думку,  відіграватиме  Єдиний  ринок  ЄС. 

«Європейська  Комісія  робитиме  нові  пропозиції  для  завершення  побудови 

внутрішнього  ринку  у  сфері  послуг  та  інфраструктурних  галузей»,  де  інтеграція між 

різними країнами ЄС залишає бажати кращого.  

Крім того, Європейському інвестиційному банку було запропоновано збільшити свій 

капітал, аби фінансувати нові проекти у різних країнах ЄС.  

Баррозу  та  Ромпей  також  говорять  про  «початок  процесу  боротьби  проти 

макроекономічних  дисбалансів  всередині  ЄС,  яка  дозволить  підвищити 

конкурентоздатність  та  збалансувати  економічне  зростання».  Саме  розбіжності  у 

рівні  розвитку  та  конкурентоздатності  різних  країн  експерти  називають  однією  з 

причин нинішньої кризи.  

Президенти  також  висловлюють  сподівання,  що  інші  представники  Великої 

двадцятки  візьмуть  на  себе  відповідальність  щодо  «стимулювання  стабільного  і 

гармонійного відновлення економіки». Докладніше 

 

Євростат: США є головним інвестором в економіку ЄС 

За  даними  Євростату  (статистичної  служби  ЄС),  головним  інвестором  в  економіку 

Євросоюзу  є  США  (115  мільярдів  євро  у  2011  році),  за  якими  йдуть Швейцарія  (34 

мільярдів),  фінансові  офшори  (16  мільярдів),  Канада  (7  мільярдів),  Гонконг  (6 

мільярдів), Японія та Бразилія (по 5 мільярдів).  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/130458.pdf


 

 

Головними  пунктами  призначення  європейських  інвестицій  є,  знову  ж,  США  (111 

мільярдів), фінансові офшори (59 мільярдів), Швейцарія (32 мільярдів), Бразилія (28 

мільярдів), Китай (18 мільярдів), Канада та Індія (по 12 мільярдів).  

Натомість з Росії у 2011 році ЄС забрав свої інвестиції на суму в 2 мільярди євро.  

Головним  європейським  інвестором  за  межі  Союзу  є  Люксембург  (110  мільярдів 

євро), за яким йдуть Сполучене Королівство (89 мільярдів), Німеччина (34 мільярди), 

Франція  (21  мільярд),  Іспанія  (19  мільярдів)  та  Бельгія  (16  мільярдів).  Крім  того, 

Люксембург  є  найбільшим  приймачем  інвестицій  з‐поза  меж  ЄС  (86  мільярдів),  за 

яким йдуть Швеція (16 мільярдів), Сполучене Королівство (14 мільярдів), Франція (12 

мільярдів) та Німеччина (11 мільярдів).  

Інвестиції  з  ЄС  перевищують  інвестиції  з‐поза  його  меж  на  145  мільярдів  євро. 

Докладніше 

 

В ЄС вирівнюється торгівельний баланс 

Статистичні  дані  квітня  свідчать,  що  протягом  року  в  ЄС  став  трохи  вирівнюватися 

зовнішньоторгівельний баланс.  

У  цілому  ЄС  він  у  квітні  продовжував  бути  негативним  (‐12  мільярдів  євро),  але 

меншим, ніж рік тому (‐17,2 мільярди у квітні 2011‐го року).  

У зоні євро (17  із 27 країн ЄС) він був позитивним (5,2 мільярди); водночас рік тому 

він був дефіцитним (‐4,5 мільярдів).  

Найкращий торгівельний баланс продовжує залишатися у Німеччини (+45 мільярдів), 

Нідерландів  (+11,8 мільярдів)  та  Ірландії  (+10,3 мільярдів). Найбільший дефіцит –  у 

Сполученого Королівства  (‐37,1 мільярдів), Франції  (‐21,6 мільярдів)  та  Іспанії  (‐10,7 

мільярдів).  

ЄС вдалося скоротити дефіцит торгівельного балансу з Китаєм (‐34 мільярди у січні‐

березні  2012  року,  порівняно  з  ‐38,9  мільярдами  за  аналогічний  період  минулого 

року)  і  Японією  (‐3,3  мільярди,  порівняно  з  ‐6,3  мільярдами);  однак  дефіцит 

залишився приблизно незмінним у відносинах з Росією (‐26,7 мільярдів).  

Найбільший  профіцит  ЄС має  у  торгівлі  зі  США  (+18,1  мільярдів  євро), Швейцарією 

(+11,5 мільярдів) та Туреччиною (+5,6 мільярдів). Докладніше 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/88&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/92&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Енергетика 

В ЄС буде нова директива з енергоефективності 

Рада  ЄС  та  Європейський  Парламент  дійшли  попередньої  згоди  щодо  нової 

директиви ЄС про енергетичну ефективність.  

Директива визначає чіткі кроки, що вестимуть до досягнення стратегічної мети ЄС – 

зменшення (до 2020 року) споживання енергії економікою Союзу на 20%.  

Вона  також  встановлює  чіткі  орієнтири  для  кожної  країни  ЄС  щодо  обсягів 

первинного  чи  кінцевого  споживання  енергії,  заощадження  енергії  чи 

енергомісткості. Відповідно до мети ЄС, у 2020 році загальне річне споживання має 

не перевищувати 1474 мільйонів тон нафтового еквіваленту первинної енергії та 1078 

мільйонів тон нафтового еквіваленту кінцевої енергії.  

Крім  того,  відповідно  до  директиви,  з 1  січня 2014  року  в 3%  усіх  будівель,  якими 

володіють  центральні  уряди,  мають  проводитися  ремонтні  роботи,  націлені  на 

більше заощадження енергії. Докладніше  

 

Комісар Еттинґер вітає директиву про енергоефективність 

Єврокомісар  з  енергетики  Ґюнтер  Еттинґер  привітав  домовленість,  досягнуту  між 

Європейським  Парламентом  та  Радою  Міністрів  ЄС  щодо  нової  європейської 

директиви про енергоефективність.  

«Уперше в нас є юридично обов’язковий механізм покращення енергоефективності», 

– заявив він.  

За його словами, цей механізм «зменшить ціну, яку ми платимо за енергію, водночас 

стимулюючи зростання та створення нових робочих місць».  

Нагадаємо, що однією з цілей енергетичної політики ЄС є зменшення (до 2020 року) 

споживання енергії на 20%, у порівнянні з 1990 роком. Докладніше 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сторінка «Європейського містечка» у Києві 

http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/070612_kiev_europeanvillage_en.htm 

Від 2  червня  до 1  липня  в  центрі  Києва  (під  Аркою дружби  народів)  працюватиме 

«Європейське  містечко».  Його  мета  –  розповісти  українцям  більше  про  Європу,  а 

європейцям, що приїжджають на Євро‐2012, – про Україну.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/131014.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/433&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/070612_kiev_europeanvillage_en.htm


 

 

Програма роботи містечка теж міститься на сайті; з нею можна ознайомитися за цим 

посиланням.  

 

Відео тижня 

Відео «Енергетична гра» з EUTube – сторінки ЄС на YouTube.  

http://www.youtube.com/watch?v=wVoqVGYhOLY&feature=plcp 

Кліп  у  доступній  формі  розповідає  про  енергетичну  політику  ЄС  останніх  років  – 

політику, що ставить наголос на диверсифікації, сполученнях між різними країнами, 

відновлювальних  джерелах  енергії,  конкуренції  між  різними  гравцями  та  боротьбі 

проти змін клімату.  

 

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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