
 

25 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: 

 

 .... Баррозу вітає формування нового уряду в Греції 

 .... Мальмстрьом  привітала  парафування  Угоди  про  реадмісію  між 

Туреччиною і ЄС 

 .... ЄС посилює боротьбу проти торгівлі людьми 

 .... Дослідження:  європейці  почали  купувати більш  гармонійні  з  довкіллям 

автомобілі 

 .... Євродепутати:  за  три  роки  у  кожній  новій  машині  ЄС  має  бути 

автоматична система екстреного виклику 

 .... У Європарламенті не задоволені захистом прав тварин 

 .... Кількість задоволених прохань про надання притулку у ЄС зростає 

 .... Обсяги будівництва у Євросоюзі падають 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

3  липня  (дата  може  змінитися)  –  Єврокомісія  запропонує  зміни  до  кримінального 

права, націлені на покращення захисту фінансових інтересів ЄС 

5 липня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

9 липня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

19  липня –  зустріч  Ради  керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

 

Події в Україні  

24‐26  червня  –  візит  місії  Європарламенту  у  складі  колишнього  Президента  цієї 

інституції  Пета  Кокса  та  колишнього  Президента  Польщі  Алєксандра  Кваснєвського 

на судові слухання зі справи Юлії Тимошенко  

26‐27  червня  –  у  Європейському  містечку  в  Києві  Представництво  ЄС  в  Україні 

проведе  тематичні дні «Навчання в Європі»  та презентує навчальні  та дослідницькі 

можливості  для  українських  студентів,  викладачів  та  науковців.  Два  дні  буде 

присвячено  обговоренню  вищої  освіти,  дослідницьких  обмінів  та  співпраці  між 

навчальними закладами 

Контактні  особи:  Олеся    Мигаль,  тел.  +38  (097)  516  11  36,  e‐mail: 

olesya.m@actionprgroup.com;    Вікторія  Макеєнко,  тел.  +38  (050)  908  08  34,  e‐mail: 

makeenko@keycommunications.ua 

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

народів)  

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 

 

Новини тижня (18 – 25 червня) 

mailto:olesya.m@actionprgroup.com
mailto:makeenko@keycommunications.ua
mailto:Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu
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Ситуація в Греції 

Баррозу вітає формування нового уряду в Греції 

21  червня  Президент  Європейської  Комісії  Жозе Мануель  Баррозу  привітав  звістку 

про формування нового уряду в Греції.  

Баррозу висловив сподівання, що формування уряду «надсилає чіткий сигнал щодо 

рішучості Греції виконувати свої зобов’язання та залишитися у зоні євро». 

Також  він  підкреслив:  Європейська  Комісія  підтримує  Грецію  та  її  народ.  «Ми 

продовжуватимемо працювати з  грецькою владою задля відновлення зростання  та 

створення робочих місць», – зазначив Президент Єврокомісії. 

Нагадаємо,  що  17  червня  у  Греції  відбулися  повторні  вибори  у  Парламент. 

Попереднє  волевиявлення  громадян,  6  травня,  не  мало  потрібного  результату  –  в 

країні не було сформовано життєздатного уряду. 

На  повторних  перевиборах  перемогу  здобула  партія  «Нова  демократія»  – 

консервативна  політична  сила,  що  виступає  за  пошук  компромісів,  збереження 

домовленостей Греції з міжнародними кредиторами та за те, аби залишити країну у 

зоні євро.  ЇЇ лідер – Антоніс Самарас – очолив новий уряд країни. Детальніше  

 

Зовнішня політика 

Мальмстрьом привітала парафування Угоди про реадмісію між 
Туреччиною і ЄС  

Сесілія Мальмстрьом (Єврокомісар з внутрішніх справ) привітала парафування Угоди 

про реадмісію між ЄС і Туреччиною. 

За  її  словами, парафування Угоди «відображає спільний  інтерес у більш ефективній 

інтеграції та прикордонному управлінні». 

Також Мальмстрьом сказала, що чекає на підписання та набуття чинності угоди, «яка 

зміцнить наш діалог та співпрацю з Туреччиною у сфері внутрішніх справ». 

Єврокомісар  переконана:  це  дозволить  досягти  прогресу  у  перспективі  візової 

лібералізації  між  обома  сторонами.  Мальмстрьом  також  зазначила,  що  Угода  про 

реадмісію, парафована з Туреччиною, схожа на відповідні угоди, які ЄС має з іншими 

країнами світу.  

Нагадаємо, що  реадмісія  передбачає  передачу  осіб,  які  незаконно перебувають  на 

території держави, у країну, з якої вони прибули за згоди цієї країни. Детальніше 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/471&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/477


 

 

Боротьба проти торгівлі людьми 

ЄС посилює боротьбу проти торгівлі людьми 

19  червня  Європейська  Комісія  ухвалила  стратегію,  покликану  боротися  проти 

торгівлі людьми. 

За  словами  Сесілії  Мальмстрьом  (Єврокомісара  з  внутрішніх  справ),  «на  жаль, 

рабство  так  і  не  залишилося  назавжди  у  підручниках  історії».  Саме  тому  одна  з 

основних  цілей  стратегії  –  «забезпечення  жертв  підтримкою  та  притягнення  до 

відповідальності тих, хто займається торгівлею людьми», зазначила Мальмстрьом.  

Документ представляє собою набір конкретних та практичних заходів для боротьби 

проти  торгівлі  людьми,  що  впроваджуватимуться  протягом  п’яти  наступних  років 

(2012‐2016 років). 

Зокрема,  стратегія  передбачає  захист  та  підтримку  для  потерпілих;  кримінальну 

відповідальність – для злочинців.  

За  даними  Міжнародної  організації  праці,  у  світі  нараховується  майже  21  млн. 

людей, які стали жертвами примусової праці  та сексуальної експлуатації  (5,5 млн.  з 

них – діти).  

У 2010 році три чверті потерпілих у ЄС зазнавали сексуальної експлуатації, 14% стали 

жертвами  примусової  праці,  3%  займалися  жебрацтвом,  а  1%  були  змушені 

працювати як хатня прислуга. Детальніше 

 

Захист довкілля 

Дослідження: європейці почали купувати більш гармонійні з 
довкіллям автомобілі 

Європейці почали купувати більш ефективні автомобілі – згідно із дослідженнями, у 

2011 році викиди вуглекислого газу з нових машин скоротилися на 3,3%. 

Конні  Гедеґард,  Єврокомісар  з  питань  клімату,  зазначила,  що  ці  дані  свідчать  про 

«стійкий  прогрес  в  удосконаленні  паливної  ефективності  та  зменшенні  викидів 

вуглекислого газу з нових автомобілів». 

Дані  засвідчують:  у  2011  році  нові  автомобілі  спродукували  135,7  грамів 

вуглекислого газу на кілометр; це на 4,6 грамів (або 3,3%) менше, ніж було викинуто 

в атмосферу на рік раніше. 

Загалом, у 2011 році у ЄС було зареєстровано 12,8 млн. нових автомобілів.  

Нагадаємо, що задля зменшення викидів парникових газів транспортним сектором, 

автомобільній  промисловості  було  встановлено  спільну  мету:  до  2015  року 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/619&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

автомобіль, який продається в ЄС, має в середньому зменшити викиди вуглекислого 

газу  до  130  грамів  на  кілометр,  а  ще  через  5  років  –  до  95  грамів  на  кілометр. 

Детальніше  

 

Безпека водія 

Євродепутати: за три роки у кожній новій машині ЄС має бути 
автоматична система екстреного виклику 

До  2015  року  кожен  новий  автомобіль  у  ЄС  має  бути  оснащений  спеціальним 

пристроєм,  який  автоматично  сповіщатиме  про  дорожньо‐транспортну  пригоду,  у 

яку потрапив водій цієї машини. 

Про це говорили члени комітетів Європейського Парламенту з питань транспорту та 

внутрішнього ринку під час засідання, що відбулося 19 червня. 

Очікується,  що  у  момент  аварії  цей  пристрій  автоматично  телефонуватиме  за 

номером  112.  У  такий  спосіб  будуть  передані  дані  про  місце  та  час  аварії  у 

найближчу аварійно‐рятувальну службу.  

За  попередніми  підрахунками,  для  хазяїна  машини  такий  пристрій  коштуватиме 

приблизно 100 євро. У ЄС сподіваються: він допоможе рятувати до 2,5 тис. життів на 

рік.  

Наразі  лише  0,7%  від  усіх  пасажирських  транспортних  засобів  у  Євросоюзі  мають 

пристрій автоматичного швидкого реагування на ДТП.  Детальніше 

 

Життя та здоров’я тварин у ЄС 

У Європарламенті не задоволені захистом прав тварин 

Члени  Комітету  Європейського  Парламенту  із  сільського  господарства  закликали 

зміцнити законодавство ЄС із захисту прав та утримання тварин. 

Також вони вимагають покарань для порушників законодавства ЄС у цій сфері. 

За  словами  Маріт  Паулсен  (члена  Альянсу  лібералів  та  демократів  за  Європу), 

неспроможність  зміцнити  законодавство  із  захисту  прав  і  утримання  тварин  може 

призвести до багатьох проблем: «правової невизначеності, спотворення конкуренції 

між виробниками у Європі та обману споживачів».  

Агропромисловий  сектор  у  ЄС  найбільший  з‐поміж  інших  сфер  утримання  та 

розведення  тварин.  У  фермах  по  всьому  Євросоюзу  знаходяться  близько  2  млрд. 

птахів  (курчат,  індичок,  гусей, курей тощо)  та 300 млн. ссавців  (корів, свиней, овець 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120615STO46957/html/Life%E2%80%93saving-eCall-system-in-all-new-cars-by-2015-say-MEPs


 

 

тощо).  Окрім  того,  у  ЄС  налічується  досить  велика  популяція  домашніх  тварин  – 

приблизно 100 млн. котів та собак. 

Нагадаємо,  що  19  січня  поточного  року  Європейська  Комісія  ухвалила  стратегію  з 

поліпшення захисту прав та утримання тварин. Вона містить пропозицію із ухвалення 

всеохопного  законодавства,  яке  б  гарантувало  гідні  умови  утримання  та 

забезпечувало захист прав тварин.  

Євросоюз щороку витрачає на добробут тварин 70 млн. євро. Детальніше 

 

Притулок у ЄС 

Кількість задоволених прохань про надання притулку у ЄС зростає 

У 2011 році країни‐члени ЄС надали захист 84 тис. 100 шукачам притулку; у 2010 році 

ЄС задовольнив прохання 75 тис. 800 осіб. 

Такі дані надає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Найбільшими  групами осіб,  які  отримали  захист  у ЄС  у 2011  році,  стали  громадяни 

Афганістану (13 тис. 300 осіб), Іраку (9 тис. осіб) та Сомалі (8 тис. 900 осіб). 

Найбільша  кількість  таких  людей  зареєстрована  в Об’єднаному Королівстві  (14  тис. 

400 осіб), за яким йдуть Німеччина  (13  тис. осіб), Франція  (10  тис. 700 осіб), Швеція 

(10 тис. 600 осіб), Нідерланди (8 тис. 400 осіб) та Італія (7 тис. 500 осіб). 

Загалом,  із  загальної  кількості  громадян  країн  з‐поза  меж  ЄС,  яким  було  надано 

захист у 2011 році, 42 тис. 700 осіб отримали статус біженця; 29 тис. 400 особам був 

наданий допоміжний захист; 12 тис. осіб отримали дозвіл залишитися на території ЄС 

з гуманітарних причин. Детальніше  

 

Будівництво у ЄС 

Обсяги будівництва у Євросоюзі падають 

У квітні, у порівнянні з березнем, обсяги будівництва у Євросоюзі впали на 6,6%. 

За  даними  Євростату,  найбільші  падіння  обсягів  будівництва  були  зафіксовані  в 

Об’єднаному Королівстві  (‐18,1%), Словенії  (‐9,3%), Португалії  (‐6,7%)  та Німеччині  (‐

6,0%).  Найбільші  зростання  цього  показника  були  зареєстровані  в  Румунії  (+11,5%), 

Франції (+2,3%) та Польщі (+1,9%). 

Загалом, у квітні обсяги будівництва впали у дев’яти та зросли у п’яти країнах‐членах 

ЄС. Детальніше    

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120614IPR46887/html/Animal-Welfare-agriculture-committee-calls-for-crackdown-on-offenders
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/96&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/95&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка електронних книжок на сайті Ради Європейського Союзу: 

http://www.consilium.europa.eu/contacts/order‐a‐publication/e‐

books?mode=ebooks&c=fE_Kj8jWSHy4c_3el‐VtZ5aGR0k4AO‐4mRSA9MC0OCaWmBI‐

ZzR2lw2&LANG=EN&BookType=0&langbook=EN&ID=  

На  цьому  сайті  можна  завантажити  договори  Європейського  Союзу,  а  також 

публікації та видання Ради ЄС 

 

Відео тижня 

Відео  з  аудіовізуальної  служби Єврокомісії:  саміт  країн «Великої двадцятки»  у Лос‐

Кабосі: групове фото 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86122&sitelang=en 

На  відео  –  групове  фото  перед  початком  саміту  країн  «Великої  двадцятки»  у  Лос‐

Кабосі.  У  заході  брали  участь  представники  ЄС  –  Президент  Європейської  Ради 

Герман Ван Ромпей і Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу – та президенти і 

голови урядів деяких країн‐членів 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 ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 

організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз‐Україна» за підтримки Представництва 

Європейського Союзу в Україні 

 

http://www.consilium.europa.eu/contacts/order-a-publication/e-books?mode=ebooks&c=fE_Kj8jWSHy4c_3el-VtZ5aGR0k4AO-4mRSA9MC0OCaWmBI-ZzR2lw2&LANG=EN&BookType=0&langbook=EN&ID
http://www.consilium.europa.eu/contacts/order-a-publication/e-books?mode=ebooks&c=fE_Kj8jWSHy4c_3el-VtZ5aGR0k4AO-4mRSA9MC0OCaWmBI-ZzR2lw2&LANG=EN&BookType=0&langbook=EN&ID
http://www.consilium.europa.eu/contacts/order-a-publication/e-books?mode=ebooks&c=fE_Kj8jWSHy4c_3el-VtZ5aGR0k4AO-4mRSA9MC0OCaWmBI-ZzR2lw2&LANG=EN&BookType=0&langbook=EN&ID
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86122&sitelang=en
http://www.internews.ua/
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