
 

 

24 лютого 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:  

 

 .... Парламентський комітет підтримав пропозицію щодо створення 

Європейської прокуратури 

 .... Започатковано перемовини про вступ Грузії в Енергетичну спільноту 

 .... Німеччина є найбільшим споживачем енергії у ЄС, Франція – головним 

виробником 

 .... Єврокомісія представила стратегію розвитку пляжного і морського 

туризму 

 .... Обсяги будівництва у ЄС зросли на 1% 

 .... Більшість європейців обмежують своє користування мобільними 

телефонами за кордоном 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

24-27 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

1-2 березня – Європейська конференція у Гарварді «Європа 2014: Відродження», 

Гарвард (США). Під час форуму будуть обговорені політичні та бізнесові ідеї, 

покликані надати поштовх для подальшого розвитку Європи 

4 березня – конференція на найвищому рівні щодо майбутнього європейського 

оборонного сектору, Брюссель 

4 березня – інтерактивний захід «Ваш лист-побажання Європі», Брюссель. Метою 

заходу – є заохотити громадян до обговорення найважливіших тем, які, на їхнє 

переконання, мають бути у центрі політики ЄС. Особливої актуальності це набуває 

напередодні травневих виборів до Європейського Парламенту та наступного 

формування нового складу Європейської Комісії  

7-8 березня – 6-й європейський саміт регіонів і міст «Європейське відновлення – 

локальні рішення», Афіни 

10 березня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель 

10-12 березня – 10-й європейський щорічний симпозіум «Фінанси ЄС 2014», Берлін  

10-13 березня – сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

14 березня – Європейський день захисту прав споживача. У рамках Дня відбудеться 

конференція «Захист прав споживачів та соціальне залучення у часи кризи», Салоніки 

(Греція) 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://europeanconference.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7206&lang=en&title=High-Level-Conference-on-the-Future-of-the-European-defence-sector%3A-Setting-the-Agenda-for-the-European-Defence-Industry
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7206&lang=en&title=High-Level-Conference-on-the-Future-of-the-European-defence-sector%3A-Setting-the-Agenda-for-the-European-Defence-Industry
http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/818/html.bookmark
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/conferences/9th_European_Annual_Symposium_EU_Funds_2014_PR.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ecd-draft-programme-en.pdf


 

 

Новини тижня (17 – 24 лютого) 

 

Внутрішні процеси  

Парламентський комітет підтримав пропозицію щодо створення 

Європейської прокуратури 

20 лютого Комітет Європейського Парламенту з громадянських свобод, юстиції та 

внутрішніх справ підтримав пропозицію Європейської Комісії щодо створення 

Європейської прокуратури.  

Пріоритетним завданням майбутнього органу повинно стати розслідування та 

притягнення до відповідальності винних у злочинах проти бюджету ЄС. 

«Європейський бюджет – це федеральний бюджет, – підкреслив Альґірдас Шемета, 

Європейський Комісар з оподаткування та митного союзу, аудиту, боротьби проти 

шахрайства. – Якщо ми не захистимо його від злочинців, то цього не зробить ніхто». 

За попереднім задумом, Європейська прокуратура повинна мати децентралізовану 

структуру та бути інтегрованою у правові системи країн‐членів. Позивачі вестимуть 

розслідування у відповідній країні‐члені ЄС та використовуватимуть національне 

законодавство цієї держави. Прокуратура, своєю чергою, для забезпечення єдиного 

підходу по всьому ЄС, координуватиме усі їхні дії. 

Раніше пропозицію Єврокомісії підтримали у комітетах Європарламенту з 

бюджетного контролю та юридичних справ.  

Тепер проект буде розглянуто Європейським Парламентом під час пленарної сесії, 

що відбудеться у березні. Після цього його вивчатимуть у Раді міністрів ЄС. 

Детальніше  

Більше інформації: Докладніше про Європейську прокуратуру 

 

Енергетична спільнота 

Започатковано перемовини про вступ Грузії в Енергетичну 

спільноту  

20 лютого Європейська Комісія та Грузія започаткували переговори про вступ країни 

до Енергетичної спільноти. 

Перемовини пройшли у Тбілісі. Єврокомісію представляв Комісар з питань 

енергетики Ґюнтер Еттінґер. Від Грузії у переговорах взяли участь Прем’єр-міністр 

країни Іраклій Ґарібашвілі та Міністр енергетики Каха Каладзе. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-124_en.htm?locale=en


 

 

«Сьогоднішні переговори – це шлях Грузії у напрямі регіональної інтеграції та 

зміцненої енергетичної співпраці з ЄС», – підкреслив Еттінґер. За його словами, вступ 

Грузії до Енергетичної спільноти «сприятиме залученню інвестицій в країну та 

наближенню бізнесу і громадян до інших членів спільноти та Європейського Союзу». 

Обидві сторони переговорів впевнені: ставши членом Енергетичної спільноти, Грузія 

матиме ближчі зв’язки з єдиним ринком ЄС. Це, з-поміж усього іншого, підвищить 

фінансову стійкість енергетичного сектору країни.  

Окрім того, сторони обмінялися думками щодо часових рамок, упродовж яких Грузія 

зможе впровадити ключові правила ЄС у сферах електроенергії, газопроводів, 

захисту довкілля, відновлюваних джерел енергії, енергоефективності тощо.  

Наступний раунд переговорів пройде у Брюсселі 19 березня.  

Членами енергетичної спільноти, окрім Європейського Союзу, також є: Албанія, 

Боснія і Герцеговина, Косово, Македонія, Молдова, Чорногорія, Сербія та Україна. 

Наразі Грузія, Вірменія, Норвегія та Туреччина мають статус країн-спостерігачів в 

організації.  

У середньостроковій перспективі метою Енергетичної спільноти є створення 

інтегрованого енергетичного ринку у регіоні. Це насамперед сприятиме розвитку 

транскордонної торгівлі та гарантуватиме постачання енергоносіїв. Детальніше  

Більше інформації: Веб-сайт Енергетичної спільноти   

 

Споживання енергії  

Німеччина є найбільшим споживачем енергії у ЄС, Франція – 

головним виробником  

У 2012 році найбільшим споживачем енергії серед усіх країн-членів ЄС була 

Німеччина. Її показник – 319 мільйонів тон енергії у нафтовому еквіваленті (млн. т 

н.е.). 

Згідно із даними Євростату, до п’ятірки найбільших споживачів енергії у Євросоюзі 

також входять Франція (258 млн. т н.е.), Об’єднане Королівство (202 млн. т н.е.), 

Італія (162 млн. т н.е.) та Іспанія (127 млн. т н.е.).  

У той самий час деякі з цих країн є головними виробниками енергії у ЄС. Йдеться, 

зокрема, про Францію (133 млн. т н.е., або 17% від загального виробництва енергії у 

всіх країнах-членах), Німеччину (124 млн. т н.е.; 16%) та Об’єднане Королівство (116 

млн. т н.е.; 15%). Також серед лідерів у цьому сегменті – Польща (71 млн. т н.е.; 9%) 

та Нідерланди (65 млн. т н.е.; 8%). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-170_en.htm?locale=en
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME


 

 

Окрім того, позаторік Польща (58 млн. т н.е., або 35% від загального виробництва у 

ЄС) та Німеччина (48 млн. т н.е.; 29%) утримували пальму першості серед країн-

членів ЄС у виробництві твердого палива. Нідерланди (57 млн. т н.е.; 43%) та 

Об’єднане Королівство (35 млн. т н.е.; 26%) були лідерами за виробництвом газу, а 

Франція (110 млн. т н.е.; 48%) та Німеччина (26 млн. т н.е.; 11%) – ядерної енергії.   

Найменш залежними від імпорту енергоносіїв у ЄС є Естонія (17%), Румунія (23%), 

Чеська Республіка (25%), Швеція (29%), а також Польща та Нідерланди (обидві 31%). 

Своєю чергою, найбільш залежними виявилися Мальта (100%), Люксембург та Кіпр 

(обидві по 97%), а також Ірландія (85%).  

Загалом, у період між 2006 та 2012 роками споживання енергії впало у двадцяти 

чотирьох країнах-членах ЄС. Воно збільшилося лише в Естонії (+11,6%), Нідерландах 

(+2,9%), Польщі (+0,8%) та Швеції (+0,4%). Детальніше   

 

Туризм 

Єврокомісія представила стратегію розвитку пляжного і морського 

туризму  

Минулого тижня Європейська Комісія представила нову стратегію, покликану 

підтримати розвиток пляжного і морського туризму в Європі. 

За словами Марії Даманакі (Єврокомісара з морської та риболовецької політики), 

пляжний і морський туризм – «один із головних рушіїв економічного зростання та 

створення нових робочих місць, зокрема у прибережних регіонах, які часто 

страждають від високого рівня безробіття».   

У стратегії міститься 14 заходів, які мають допомогти прибережним регіонам і бізнесу 

розв’язати усі проблеми, з якими вони зіштовхнулися, та зміцнити позиції 

туристичного сектору. Йдеться, зокрема, про прогалини у даних та знаннях з 

туристичної тематики, непостійний попит на послуги, високу сезонність, труднощі у 

доступі до фінансування тощо. 

У такий спосіб стратегія також покликана сприяти створенню нового туристичного 

середовища, здатного до залучення інвестицій. Окрім того, вона має допомогти у 

збереженні природного і культурного спадку, отриманні суттєвих економічних та 

екологічних дивідендів та зміцненні глобальної конкурентоздатності туристичного 

сектору ЄС.   

У сфері пляжного і морського туризму Євросоюзу працює близько 3,2 млн. людей. 

Детальніше  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-25_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-171_en.htm


 

 

Будівництво  

Обсяги будівництва у ЄС зросли на 1% 

У грудні, у порівнянні з листопадом, обсяги будівництва у зоні євро (ЄС17) зросли на 

0,9%, у ЄС у цілому (ЄС28) – на 1%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн-членів ЄС найбільше зростання обсягів будівництва було зафіксовано у 

Чеській Республіці (+6%), Франції (+4,5%) та Словаччині (+2,9%). Натомість у Словенії 

(-17,2%), Польщі (-4,1%) та Іспанії (-3,3%) були зареєстровані найбільші падіння цього 

показника. 

Загалом, у грудні обсяги будівництва зросли у дев’яти та впали у шести країнах-

членах Євросоюзу. Детальніше  

 

Роумінг у ЄС 

Більшість європейців обмежують своє користування мобільними 

телефонами за кордоном 

94% європейців, коли перебувають за кордоном, обмежують користування різними 

мобільними сервісами. Головна причина – платня за мобільний роумінг. 

За словами Неелі Крус (Єврокомісара з цифрових технологій), такі цифри свідчать про 

одне: необхідність скасувати платню за роумінг. «Роумінг за наявності єдиного ринку 

не має жодного сенсу – це економічне божевілля», – підкреслила Крус.   

Згідно із дослідженням, 28% європейців, які подорожують у межах ЄС, вимикають 

свої мобільні телефони; лише 8% мандрівників користуються своїм телефоном за 

кордоном у звичному режимі.  

Також кількість людей, які, перебуваючи у іншій країні-члені, віддають перевагу SMS 

значно переважає тих, хто здійснює дзвінки зі сього мобільного телефону. Водночас 

майже чверть опитаних підтвердила: вони взагалі не відправляють SMS закордоном.  

Окрім того, 47% подорожан ніколи не користуватиметься електронною поштою або 

соціальними медіа. Лише 1 з 10 європейців, перебуваючи за кордоном, 

користуватиметься поштою та 1 з 20 – соціальними медіа у спосіб, який вони 

зазвичай обирають у свої власній країні.  

Нагадаємо, що у 2008 році ЄС встановив цінове обмеження на роумінг. Від того часу 

дзвінки та SMS подешевшали на 80%; передача даних за допомогою роумінгу – на 

91%. Детальніше  

Більше інформації: Докладніше про результати дослідження  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-26_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-communications-household-survey-and-telecom-single-market-survey-roaming-results-special


 

 

 

Веб-сайт тижня 

Дитячий куточок на сайті Europa: гра у мови 

http://europa.eu/europago/games/linguago/linguago.jsp  

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. У цей день ЄС пропонує пограти у цікаву 

гру, одним із завдань якої є визначити мову, на якій написані вказівки   

 

Відео тижня 

Відео зі сторінки Європейської Комісії у YouTube: розмір має значення 

http://www.youtube.com/watch?v=2w-JQHW-p8U  

Це відео присвячене кампанії ЄС під назвою «Нероздільні» (Inseparable). В її основі – 

заклик споживати, купувати і продавати лише самодостатню рибу промислового 

розміру. І не робити цього з так званою маломірною рибою  

 

 

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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