
 

22 липня 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:  

 

 ....Ештон стурбована обвинувальним вироком російським опозиціонерам 

 ....Річна інфляція у Євросоюзі поволі зростає 

 ....У ЄС проходять консультації з питань виробництва і споживання їжі 

 ....У Європарламенті підтримали жорсткіші правила боротьби проти паління 

 ....Рада  ЄС  досягла  згоди  щодо  нового  Європейського  морського  і 

риболовецького фонду 

 ....Ціни на нерухомість у ЄС впали на 1,4% 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

24  липня  –  Європейська  Комісія  представить  звернення  «На  шляху  до  більш 

конкурентного та ефективного оборонного і безпекового сектору», Брюссель  

25 липня – конференція з питань єдиного ринку ЄС, Брюссель  

1 серпня ‐ зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму  

 

Новини тижня (15 – 22 липня) 

 

Зовнішні відносини  

Ештон стурбована обвинувальним вироком російським 
опозиціонерам  

Кетрін  Ештон  (Високий  представник  ЄС  із  зовнішніх  справ  і  безпекової  політики) 

висловила  стурбованість  у  зв’язку  із  обвинувальним  вироком,  винесеним  

Кіровським  судом,  російським  опозиціонерам  Олексію  Навальному  та  Петру 

Офіцерову. 

У  заяві,  оприлюдненій  речником  Ештон  18  липня,  підкреслюється,  що 

«обвинувачення  проти  них  не  було  обґрунтовано  під  час  суду».  «Це  рішення,  з 

урахуванням  процедурних  недоліків,  викликає  серйозні  питання  щодо  ситуації  з 

верховенством права в Росії», – наголошується у заяві.  

У  такий  спосіб  Ештон  сподівається  на  перегляд  обвинувальних  вироків  проти 

опозиціонерів під час подачі апеляції.  

Нагадаємо, що Олексія Навального було визнано винним у розтраті у рамках справи 

«Кіровлісу»  та  засуджено  до  п’яти  років  колонії  загального  режиму.  Іще  один 

фігурант справи, Петро Офіцеров, проведе у колонії загального режиму чотири роки. 

Окрім  того,  кожен  з  опозиціонерів  має  сплатити  штраф  у  розмірі  500  тис.  рублів. 

Засуджені були взяті під варту одразу після засідання суду, що відбулося 18 липня. 

Детальніше  

 

http://www.cci-fr.lt/2013/07/conference-why-do-we-love-europe-the-single-market-home-for-your-business-july-24th
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138137.pdf


 

 

Економіка 

Річна інфляція у Євросоюзі поволі зростає  

Рівень річної інфляції у зоні євро (ЄС17) у червні, у порівнянні з травнем, зріс на 0,2% і 

склав 1,6%. 

Інфляція у ЄС (ЄС27) за аналогічний період також зросла – на 0,1% і склала 1,7%.  

Згідно  із  даними  Євростату,  найнижчі  показники  річної  інфляції  були  зафіксовані  у 

Греції  (‐0,3%),  Латвії  та  Польщі  (обидві  по  0,2%).  Натомість  у  Румунії  (4,5%),  Естонії 

(4,1%) та Нідерландах (3,2%) був зареєстрований найвищий рівень річної інфляції. 

Загалом, у червні річна інфляція зросла у вісімнадцяти і впала у шести країнах‐членах 

Євросоюзу. Детальніше  

 

Продовольство 

У ЄС проходять консультації з питань виробництва і споживання 
їжі 

Європейська  Комісія  започаткувала  консультації  з  питань,  пов’язаних  із 

європейською системою виробництва і споживання їжі.  

Головна  мета  консультацій  –  підвищити  ефективність  використання  ресурсів 

продовольчою системою ЄС та зменшити кількість побутових і кухонних відходів. 

Щороку  у  Європі  втрачаються  та  стають  відходами  майже  89  млн.  тон  їжі.  Янез 

Поточнік  (Єврокомісар  з  довкілля)  вважає  такі  цифри  «морально  та  економічно 

неприйнятними».  

«Такі цифри виглядають ще жахливішими, якщо уявити справжній масштаб ресурсів, 

потрібних для виготовлення цих 89 млн. тон їжі», – підкреслив Поточнік. 

Саме  тому,  за  допомогою  консультацій,  Єврокомісія  шукає  шляхи  поліпшення 

використання  продовольства  у  ЄС.  До  участі  у  них  запрошуються  громадяни, 

представники  бізнесу,  неурядових  організацій  та  державної  влади,  а  також  інші 

зацікавлені сторони.  

Консультації триватимуть до 1 жовтня. Детальніше  

 

 

Боротьба проти тютюнопаління 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-109_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-688_en.htm?locale=en


 

 

У Європарламенті підтримали жорсткіші правила боротьби проти 
паління  

Члени  Комітету  Європарламенту  із  охорони  громадського  здоров’я  підтримали 

наміри із введення заборони на тонкі цигарки та використання ароматичних речовин 

у тютюнових виробах. 

Лінда МакЕван (представниця групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) 

зазначила,  що  основною  метою  нових  правил  є  насамперед  запобігти  зростанню 

кількості  курців  серед  молоді.  За  її  словами,  попри  те,  що  відсоток  залежних  від 

цигарки поволі зменшується, 29% молодих людей продовжують палити.  

Комітет, зокрема, вніс зміни у плани щодо ухвалення удосконаленої Директиви про 

тютюнові вироби. У ній йдеться про заборону використання у цигарках різноманітних 

добавок,  ароматизаторів  (наприклад,  із  ментоловим  або  полуничним  смаками), 

вітамінів,  кофеїну  і  таурину.  На  думку  європейських  депутатів,  це  привертає  увагу 

молоді і підштовхує її до паління.   

Також,  згідно  із  Директивою,  попереджувальні  надписи  про  шкоду  для  здоров’я 

повинні бути розміщені на кожній зі  сторін пачки цигарок  та  займати щонайменше 

75% її площі.  

Окрім  того,  тонкі  цигарки  (діаметром  щонайбільше  7,5  мм.)  та  пачки,  що  містять 

менше  20  цигарок,  мають  бути  заборонені.  У  Європарламенті  пояснюють,  що 

маркування  на  таких  пачках  (зокрема,  написи  «тонкі»  або  «ультратонкі»  цигарки) 

вводить  в  оману  споживача,  оскільки  автоматично  класифікує  продукт  як  менш 

шкідливий.  

За  допомогою  нових  правил  у  Європарламенті  сподіваються  скоротити  кількість 

смертей  від  паління –  адже щороку  у  ЄС  через  пристрасть до цигарки йде  з життя 

майже 700 тис. осіб.  

Очікується,  що  європейські  депутати  розглянуть  нові  жорсткіші  правила  під  час 

пленарної  сесії,  яка  запланована  на  9  вересня.  Остаточна  версія  правил,  за  яку 

проголосують у Європарламенті, повинна бути схвалена країнами‐членами ЄС.  

Згідно  зі  статистикою, 94%  курців  у  ЄС  починають  палити  у  віці  до 25  років.  Наразі 

28%  населення  Євросоюзу  має  цю  шкідливу  звичку.  Найбільше  курців  проживає  у 

Греції – 40%; найменше – у Швеції (13%).  Детальніше  

 

Морська і риболовецька політика ЄС 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20130708STO16805/html/Public-health-committee-votes-to-ban-slim-and-flavoured-cigarettes


 

 

Рада ЄС досягла згоди щодо нового Європейського морського і 
риболовецького фонду  

15  липня  Рада  ЄС  із  сільського  господарства  та  рибальства  досягла  згоди  щодо 

пропозиції  Європейської  Комісії  про  створення  Європейського  морського  і 

риболовецького фонду. 

Фонд є частиною реформи спільної риболовецької політики Євросоюзу, згоду щодо 

впровадження якої було досягнуто між інституціями ЄС у травні.  

Віґіліус  Юкна  (Міністр  сільського  господарства  Литви,  який  головував  під  час 

засідання  Ради  ЄС)  назвав  цю  згоду  «дуже  важливою  для  майбутнього 

європейського  риболовецького  сектору».  За  його  словами,  Фонд,  із  бюджетом  у 

6,396  млрд.  євро,  «стане  важливим  інструментом  фінансування  реформи  спільної 

риболовецької політки та розвитку всеосяжної морської політики ЄС». 

Роботу  майбутнього  Фонду  буде  побудовано  навколо  чотирьох  головних  цілей: 

плавного  переходу  до  раціонального  та  екологічно  безпечного  рибальства; 

забезпечення  споживачів  доступом  до  здорових  і  поживних  морепродуктів; 

інклюзивного  розвитку  спільнот,  які  залежать  від  рибальства;  проведення 

міжгалузевих  морських  політик,  націлених  на  активізацію  зростання  та  стимуляцію 

заощаджень.  

Нова  інституція покликана замінити чинний Європейський риболовецький фонд. На 

думку  розробників  реформи,  це  значно  полегшить  доступ  до  фінансування  для 

рибалок та інших зацікавлених сторін.  

Очікується,  що  перемовини  між  Радою  ЄС  та  Європейським  Парламентом  щодо 

нового Фонду розпочнуться восени. Детальніше  

Більше інформації:  

Європейський морський і риболовецький фонд 

Реформа спільної риболовецької політики ЄС  

 

Ціни на нерухомість 

Ціни на нерухомість у ЄС впали на 1,4% 

У першому кварталі 2013 року, у порівнянні з першим кварталом 2012 року, ціни на 

нерухомість у зоні євро (ЄС17) впали на 2,2%, а у ЄС у цілому (ЄС27) – на 1,4%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/138086.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm


 

 

Серед  країн‐членів  найбільші  щорічні  зростання  цін  на  нерухомість  у  першому 

кварталі  2013  року  були  зафіксовані  в  Естонії  (+7,7%),  Латвії  (+7,2%),  Люксембурзі 

(+4,3%) та Швеції (+4,1%).  

Водночас  найбільші  падіння  цього  показника  були  зареєстровані  в  Іспанії  (‐12,8%), 

Угорщині (‐9,3%), Португалії (‐7,3%) та Нідерландах (‐7,2%). Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Пошта Європейського сусідства (EU Neighborhood Post): 

https://www.rebelmouse.com/EUNeighbourhoodPost/  

Пошта  Європейського  сусідства  –  це  ресурс,  що  збирає  і  публікує  найцікавішу  та 

найсвіжішу  інформацію  і  новини  від  блогерів  та  науковців,  які  висвітлюють 

найважливіші події, які відбуваються у країнах Європейського сусідства  

 

Відео тижня 

Відео  з  візуального  сервісу  Європейського  Парламенту  (EuroparlTV):  обговорення 

проблеми молодіжного безробіття у Європі 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=f67f9ba7‐b9bf‐421a‐8cac‐a1f900d73d51  

До вашої уваги – передача «Форум», що виходить іспанською мовою (з англійськими 

субтитрами)  та  транслюється  спільно  візуальним  сервісом  Європарламенту  та 

іспанським телеканалом TVE. Темою спеціального випуску передачі стала проблема 

молодіжного  безробіття  у  Європі  та  шляхи  її  подолання.  Згідно  із  підрахунками, 

наразі у ЄС 25% молодих людей у віці до 25 років не мають роботи  

 

 

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. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-105_en.htm?locale=en
https://www.rebelmouse.com/EUNeighbourhoodPost/
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=f67f9ba7-b9bf-421a-8cac-a1f900d73d51


 

 

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)
	Ештон стурбована обвинувальним вироком російським опозиціонерам 
	Річна інфляція у Євросоюзі поволі зростає 
	У ЄС проходять консультації з питань виробництва і споживання їжі
	У Європарламенті підтримали жорсткіші правила боротьби проти паління 
	Рада ЄС досягла згоди щодо нового Європейського морського і риболовецького фонду 
	Ціни на нерухомість у ЄС впали на 1,4%


