
 

25 лютого 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:  

 

 ....Німеччина та Польща – найбільші експортери товарів в Україну 

 ....ЄС взяв до відома попередні результати виборів у Вірменії 

 ....У  Європарламенті  закликають  не  поспішати  з  переговорами  про  вступ 

Ісландії до ЄС 

 ....Ситуація  в  Малі:  Єврокомісія  виділяє  додаткові  22  млн.  євро  жертвам 

конфлікту 

 ....Європейські  депутати  спонукають  до  нагляду  за  свободою  медіа  по 

всьому ЄС 

 ....У Євросоюзі планують зміцнити захист жертв насильства 

 ....Обсяги будівництва у ЄС падають 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

25 лютого – саміт Україна‐ЄС, Брюссель  

27‐28 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

28 лютого‐1 березня – конференція з ініціативи Європа 20202 «Порядок денний для 

нових навичок і робочих місць», Дублін  

4 березня – зустріч країн‐членів зони євро, Брюссель 

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

на‐Майні  

11 березня – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель 

11‐14 березня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

14‐15 березня – зустріч президентів і голів урядів країн‐членів ЄС (саміт Євросоюзу), 

Брюссель 

19 березня –  конференція «Посттрейдингова  гармонізація  та фінансова  інтеграція у 

Європі».  Захід  організовано  спільно  Європейською  Комісією  та  Європейським 

центральним банком 

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

на‐Майні  

 

Новини тижня (18 – 25 лютого) 

 

Торгівельні відносини між ЄС та Україною 

Німеччина та Польща – найбільші експортери товарів в Україну 

У 2012 році Німеччина та Польща були найбільшими експортерами товарів в Україну. 

Про  це  свідчать  дані  Євростату  (статистичної  служби  Європейського  Союзу), 

опубліковані з нагоди саміту між ЄС та Україною, що відбудеться сьогодні у Брюсселі. 

Торік Німеччина експортувала в Україну товарів на суму 5,7 млрд. євро, що складає 

24% від експорту ЄС. Друге місце займає Польща – ця країна експортувала в Україну 

товарів на суму 4,1 млрд. євро  (або 17% від експорту ЄС). Далі йдуть Угорщина  (1,8 

млрд. євро; 8%) та Італія (1,7 млрд. євро; 7%). 

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


 

 

Водночас найбільшим  імпортером з України у 2012 році була  Італія  (2,3 млрд.  євро 

або  16%  від  імпорту  ЄС).  Друге  та  третє  місця  посідають  відповідно  Польща  (2,0 

млрд. євро; 14%) та Іспанія (1,6 млрд. євро; 11%).    

З 2000  року  по 2012  рік  експорт  товарів  з  ЄС  в  Україну  збільшився  у  понад  чотири 

рази –  з 5,5 млрд. євро до 23,8 млрд. євро.  Імпорт з України за аналогічний період 

часу зріс втричі – з 4,8 млрд. євро до 14,6 млрд. євро.  

Загалом,  Київ  посідає  22‐е  місце  серед  найбільш  важливих  торгівельних  партнерів 

Брюсселя. Детальніше  

 

Зовнішня політика 

ЄС взяв до відома попередні результати виборів у Вірменії 

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

Штефан Фюле  (Єврокмісар з розширення  та Європейської політики сусідства)  взяли 

до відома попередні результати президентських виболів у Вірменії, що відбулися 18 

лютого.  

«Ми  вітаємо  прогрес,  якого  було  досягнутого  вірменською  владою  у  намаганнях 

провести  ці  президентські  вибори  у  відповідності  до  міжнародних  стандартів»,  – 

йдеться у спільній заяві Ештон і Фюле. Серед досягнень вони виділили удосконалене 

управління  виборчим  процесом,  покращену  якість  бюлетенів  та  можливості  для 

вільної конкуренції між кандидатами. 

Водночас посадовці ЄС сподіваються, що низку проблем, які виникли під час виборів, 

буде  вирішено  належним  чином.  Зокрема,  йдеться  про  повідомлення  щодо 

упередженості  державних  службовців,  твердження  про  використання 

адміністративного ресурсу, випадки тиску на виборців.  

Нагадаємо,  що  згідно  з  попередніми  даними Центрвиборчкому  Вірменії,  перемогу 

на  виборах  здобув  чинний  президент  країни  та  лідер  правлячої  Республіканської 

партії Серж Саргсян. Детальніше   

 

Розширення 

У Європарламенті закликають не поспішати з переговорами про 
вступ Ісландії до ЄС 

Перемовини  щодо  вступу  Ісландії  до  ЄС  повинні  бути  завершені  тоді,  коли  готові 

обидві сторони. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-27_en.htm?locale=en
http://i-news.kz/news/2013/02/20/6893648.html


 

 

На  цьому  наголосили  члени  Комітету  Європейського  Парламенту  із  закордонних 

справ під час засідання, що відбулося 19 лютого. 

Європейські депутати взяли до відома коливання громадської думки в Ісландії щодо 

продовження перемовин про вступ країни до ЄС. Вони також звернули увагу на те, 

що  ісландський уряд вирішив пригальмувати процес переговорів під час підготовки 

до парламентських виборів, які відбудуться в країні у квітні. 

Водночас  члени  Європарламенту  вважають,  що  вступ  Ісландії  до  ЄС  зміцнить  роль 

Рейк'явіка  у  Північній  Європі  та  регіоні  Арктики.  З  іншого  боку,  членство  країни  у 

Євросоюзі  здатне  зміцнити  позиції  Брюсселя  у  напрямі  пошуку  зважених  рішень 

щодо політики в Арктиці.  

Нагадаємо,  що  Ісландія  є  країно‐кандидатом  на  вступ  до  ЄС.  Вона  розпочала 

перемовини щодо членства у Євросоюзі у жовтні 2012 року. Детальніше 

 

Міжнародна допомога 

Ситуація в Малі: Єврокомісія виділяє додаткові 22 млн. євро 
жертвам конфлікту 

Європейська  Комісія  виділила  додаткові  22  млн.  євро  гуманітарної  допомоги 

жертвам конфлікту, що відбувається у Малі. 

За допомогою цих коштів у Брюсселі сподіваються зміцнити продовольчу допомогу 

та доступ до базових послуг по всій країні.  

«Наш  головний  пріоритет  у  Малі  –  стабілізувати  дуже  слабку  ситуацію  із 

продовольчою  безпекою,  що  погіршується  через  насильство»,  –  прокоментувала 

рішення  про  виділення  фінансової  допомоги  Крісталіна  Ґеорґієва,  Єврокомісар  з 

міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та врегулювання криз. 

Від 2013 року ЄС виділив Малі 42 мільйони євро гуманітарної допомоги. Загалом, з 

початку 2012 року Єврокомісії вдалося мобілізувати 115 млн. євро для невідкладної 

допомоги населенню цієї африканської країни.  

Нагадаємо,  що  з  початку  минулого  року  у  Малі  триває  збройний  конфлікт  між 

урядовими військами та повстанцями‐туарегами. Повстанці вимагають незалежності 

північних регіонів країни.  Детальніше 

 

Свобода медіа  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-126_en.htm?locale=en


 

 

Європейські депутати спонукають до нагляду за свободою медіа 
по всьому ЄС 

Члени  Комітету  Європарламенту  із  громадянських  свобод,  юстиції  та  внутрішніх 

справ  закликають  проводити  всеєвропейський  моніторинг  законів  країн‐членів  ЄС, 

що регламентують діяльність медіа.  

Під  час моніторингу  особливу  увагу  слід  звертати  на  зміни, що  вносяться  у  закони 

про  медіа,  та  їхній  можливий  вплив  на  втручання  влади  у  діяльність  ЗМІ.  За 

результатами досліджень слід готувати щорічний звіт, переконані члени Комітету.  

«Механізм  моніторингу  та  звітування  щодо  дотримання  принципів  поваги  до 

свободи і плюралізму медіа по всьому ЄС повинен стати регулярною демократичною 

вправою»,  –  відзначила  Ренате  Вебер,  євродепутат  від  Групи  альянсу  лібералів  і 

демократів заради Європи. 

Члени  комітету  підкреслюють,  що  медіа  виконують  роль  громадських  захисників 

демократії.  У  зв’язку  із  цим  вони  закликали  країни‐члени  шанувати  і  захищати 

засадничі права на свободу вираження та свободу медіа.    

Також  європейські  депутати  мають  намір  захистити  незалежність  журналістів  від 

впливу  і  тиску  на  них  з  боку  видавців,  великих  власників,  а  також політиків.  Окрім 

того,  вони  спонукають  ЄС  та  країни‐члени  надавати  підтримку  такому  жанру 

журналістики як журналістські розслідування. Детальніше  

    

Захист від насильства 

У Євросоюзі планують зміцнити захист жертв насильства  

Європарламент  і  Рада  ЄС  досягли  принципової  політичної  згоди  щодо  пропозиції 

Єврокомісії зі зміцнення захисту жертв насильства, зокрема домашнього. 

Пропозиція  полягає  у  тому,  що  жертви  (зокрема,  жінки),  які  страждають  від 

домашнього  насильства,  матимуть  змогу  отримати  судову  заборону  або 

розпорядження про затримання у будь‐якій країні‐члені ЄС. 

Коментуючи ініціативу Єврокомісії, Вівіан Рединґ (Єврокомісар з юстиції, засадничих 

прав  і  громадянства)  запевнила:  «жінки,  які  страждають  від  насильства  у  власних 

домівках, не потребують стратегій; їм потрібні конкретні правила, на які вони можуть 

покластися». 

Саме  тому,  за  словами  Рединґ,  нові  правила,  щодо  яких  була  досягнута  згода між 

Європарламентом  і  Радою  ЄС,  покликані  забезпечити  захист  жертв  насильства  по 

всій Європі.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130218IPR05922/html/Media-freedom-MEPs-call-for-annual-EU-monitoring-of-member-states%E2%80%99-media-laws


 

 

Щороку 15% населення ЄС ризикує стати жертвою злочину у будь‐якій країні‐члені. 

Окрім  того,  дослідження  стверджують:  кожна  з  п’яти  жінок  у  Європі  зазнавала 

фізичного насильства щонайменше раз у житті. Детальніше  

 

Будівництво 

Обсяги будівництва у ЄС падають 

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

1,7%; у ЄС у цілому (ЄС27) – на 2,7%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Загалом, у грудні обсяги будівництва впали у шести і зросли у восьми країнах‐членах 

ЄС.  Найбільші  падіння  були  зафіксовані  в  Болгарії  (‐10,3%),  Польщі  (‐10,1%)  та 

Німеччині  (‐8,9%);  найбільші  зростання  –  у  Словенії  (+7,2%),  Угорщині  (+3,4%)  та 

Швеції (+3,3%). 

У  річній  перспективі  (грудень  2012  року  –  грудень  2011  року)  обсяги  будівництва 

впали у дванадцяти  і  зросли лише у двох країнах‐членах –  у Швеції  (+5,2)  та  Іспанії 

(+4,5%).  Своєю  чергою,  Польща  (‐23,7%),  Португалія  (‐18,2%)  та  Болгарія  (‐15,1%)  – 

країни‐лідери за падінням цього показника. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Cторінка Єврокомісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту: 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  

На  цій  сторінці  ви  знайдете  інформацію  про  види  гуманітарної  допомоги  та 

громадянського  захисту,  які  надає  ЄС,  а  також  дізнаєтеся  про  головні  країни‐

бенефіціари такої допомоги 

 

Відео тижня 

Відео з візуальної служби Європейського Парламенту (EuroparlTV): чи стане Ісландія 

членом ЄС?  

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=23deb58e‐892f‐4e3b‐93bd‐

a16b012a0953  

До  вашої  уваги  –  двохвилинний  сюжет,  у  яком  йдеться  про  переваги  і  недоліки 

вступу Ісландії до ЄС 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-119_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-26_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=23deb58e-892f-4e3b-93bd-a16b012a0953
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=23deb58e-892f-4e3b-93bd-a16b012a0953


 

 

 

 

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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