
 

28 травня 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:  

 

 .... Європарламент  закликає  Швейцарію  не  відновлювати  квоти  на 

проживання для громадян Східної Європи 

 .... У ЄС стартував проект із підвищення зайнятості серед молоді 

 .... У Брюсселі занепокоєні ситуацією з ромами 

 .... Європарламент засуджує дискримінацію через сексуальну орієнтацію 

 .... 90% водоймищ ЄС відповідає мінімальним стандартам якості води 

 .... Дослідження:  поєднання  скорочення  держвитрат  та  економічного 

зростання – найкращий вихід з кризи 

 .... Обсяги будівництва у Євросоюзі зросли на 12% 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС   

31  травня  –  Брюссельський  економічний  форум.  Форум  слугує  платформою  для 

дискусій   на  економічні  теми.  Серед  головних  доповідачів  –  Президент 

Єврокомісії  Жозе  Мануел  Баррозу  та  Єврокомісар  з  економічних  та  монетарних 

справ Оллі Рен 

http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2012/index_en.htm  

4 червня – саміт ЄС‐Росія, Санкт‐Петербург  

6  червня –  зустріч  Ради  керівників  Європейського  центрального  банку, Франкфурт‐

на‐Майні  

11‐14 червня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

 

Події в Україні  

28‐30 травня – Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та 

посли  країн‐членів  візьмуть  участь  у  запуску  нових  проектів,  фінансованих  ЄС,  – 

«Залучення  прямих  іноземних  інвестицій  у  Севастополь»  у  Севастополі  та 

«Диверсифікація  та  підтримка  туристичного  сектору  Криму»  у  Ялті.  На  реалізацію 

обох проектів Євросоюз виділяє майже 7 млн. євро   

Журналісти запрошуються 28 та 29 травня до участі у презентаціях нових проектів ЄС 

Контактна  особа:  Вікторія  Макеєнко,  тел.:  +38  (050)  908‐08‐34,  e‐mail: 

makeenko@keycommunications.ua 

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

речовин та асбесту, 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 (21 – 28 травня) 

 

Вільне пересування 

http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2012/index_en.htm
mailto:makeenko@keycommunications.ua
mailto:Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu


 

 

Європарламент закликає Швейцарію не відновлювати квоти на 
проживання для громадян Східної Європи 

Європейський Парламент закликав Швейцарію скасувати рішення щодо відновлення 

квот на дозвіл на довготривале проживання для громадян з країн Східної Європи. 

У  своїй  резолюції  європейські  депутати  назвали  це  рішення «дискримінаційним  та 

протизаконним».  На  їх  переконання,  воно  зачіпає  громадян  ЄС  за  їхньою 

національною приналежністю.  

Європарламент  також  закликав  Європейську  Комісію  підняти  це  питання  під  час 

зустрічі зі швейцарським урядом. 

Берн вирішив встановити квоти на довготривале проживання для громадян з Польщі, 

Литви, Латвії, Естонії, Словенії, Словаччини, Чеської Республіки та Угорщини. Саме ці 

країни (а також Кіпр та Мальта) увійшли до ЄС у 2004 році. 

Нагадаємо, що  у 2002  році між ЄС  та Швейцарією було  укладено Угоду  про  вільне 

пересування  людей.  Згідно  із  поправкою  до  Угоди  (що  регулює  доступ  на 

швейцарський ринок праці робочої сили з нових країн‐членів),  Швейцарія за певних 

умов має  право  поновити  дію  квот  для  громадян  деяких  країн,  які  приїжджають  у 

країну на роботу. Поправка чинна до травня 2014 року.  

Нагадаємо також, що Швейцарія не є членом ЄС; проте вона входить у Шенгенську 

зону. Детальніше 

 

Зайнятість у ЄС 

У ЄС стартував проект із підвищення зайнятості серед молоді 

Європейська  Комісія  ініціювала  пілотний  проект  під  назвою  «Твоя  перша  EURES 

робота». Його мета – допомогти молодим людям знайти роботу у іншій країні‐члені 

ЄС. 

Ласло  Андор  (Єврокомісар  з  працевлаштування,  соціальних  справ  та  політики 

залучення)  вважає, що ця  ініціатива  здатна зробити  свій внесок у подолання кризи 

зайнятості у ЄС. 

У  рамках  проекту  діятимуть  чотири  центри  зайнятості  у  Німеччині,  Іспанії,  Данії  та 

Італії.  Вони  надаватимуть  інформацію,  а  також  допомагатимуть  у  пошуку  роботи 

молодим людям (у віці від 18 до 30 років) у країні‐члені, громадянами якої вони не є.  

У  Брюсселі  сподіваються:  цей  проект  допоможе  знайти  роботу  п’ятьом  тисячам 

молодих  європейців.  Наразі  у  ЄС  5,5  млн.  молодих  людей  шукають  роботу. 

Детальніше 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120523IPR45697/html/MEPs-urge-Switzerland-to-cancel-discriminatory-quotas-on-Eastern-Europeans
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/492&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

Права меншин 

У Брюсселі занепокоєні ситуацією з ромами 

Європейська  Комісія  закликала  країни‐члени  до  впровадження  національних 

стратегій щодо економічної та соціальної інтеграції ромської меншини. 

Країни‐члени  розробили  національні  стратегії  невдовзі  після  ухвалення  відповідної 

концепції  Європейською  Комісією,  що  було  згодом  підтримана  лідерами  країн‐

членів. 

Однак  Єврокомісія  залишається  занепокоєною  у  зв’язку  із  ситуацією  з  ромським 

населенням. «Вони  [роми] все ще стають жертвами дискримінації та насильства», – 

підкреслила у своєму блозі Сесілія Мальмстрьом, Єврокомісар з внутрішніх справ. 

За  її  словами,  рівень  безробіття  та  захворюваності  серед  ромів  значно  перевищує 

відповідні показники серед європейців.  

Окрім того, існує велика проблема торгівлі ромами. Метою такої торгівлі найчастіше 

є сексуальна експлуатація та примуси до жебракування, зазначила Мальмстрьом.  

Роми – найчисельніша меншина у Європейському Союзі;  її населення становить від 

10 до 12 млн.  

Більше формації можна знайти тут і тут.   

 

Боротьба проти дискримінації  

Європарламент засуджує дискримінацію через сексуальну 
орієнтацію  

Європейський  Парламент  різко  засуджує  будь‐яку  дискримінацію  на  ґрунті 

сексуальної орієнтації та гендерної ідентифікації. 

Про це йдеться у резолюції, ухваленій Європейським Парламентом під час пленарної 

сесії 24 травня. 

У  Європарламенті  переконані:  країни‐члени  мають  подавати  приклад  боротьби 

проти гомофобії.  

Також  європейські  депутати  засуджують  закони  деяких  країн,  що  «легітимізують 

гомофобію та іноді насильство»; такими країнами, на думку парламентарів, є Литва, 

Латвія, Угорщина, Росія, Молдова, а також Україна. 

Як  приклад,  резолюція  містить  випадки  проявів  гомофобії  та  насильства,  що  мали 

місце у Санкт‐Петербурзі та Києві у травні.   

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/05/20120523_en.htm
http://blogs.ec.europa.eu/malmstrom/difficult-situation-for-roma/


 

 

Для  того  аби якнайкраще  захистити права ЛГБТ‐спільнот  їм має бути надано право 

доступу до правових інститутів – зокрема, спільного проживання або шлюбу. Країни‐

члени  мають  розглянути  можливість  надання  їм  таких  прав,  вважають  у 

Європарламенті.  

Із текстом резолюції можна ознайомитися тут.  

 

Довкілля 

90% водоймищ ЄС відповідає мінімальним стандартам якості води 

92,1%  відсоток  водоймищ для  купання  у  ЄС  відповідають мінімальним  стандартам 

якості  води.  Це  особливо  важливо  з  огляду  на  початок  літнього  сезону  відпусток  у 

Європі. 

Янез Поточнік (Європейський Комісар із довкілля) зазначив, що більшість європейців 

стурбовані якістю води. Однак 2012 року, у порівнянні з минулим роком, якість води 

для купання у Європі значно поліпшилася, підкреслив Поточнік. 

Згідно  із  проведеними  дослідженнями,  Кіпр,  Хорватія,  Мальта  та  Греція  показали 

найкращі  результати  з  якості  води  для  купання  –  90%  водоймищ  цих  країн 

відповідають найсуворішим стандартам якості.  

Своєю чергою, у  інших популярних туристичних напрямків Європи –  Іспанії,  Італії  та 

Португалії  –  найвищою  якістю  води  можуть  «похвалитися»  80%  водних  об’єктів. 

Детальніше    

 

Суспільна думка 

Дослідження: поєднання скорочення держвитрат та економічного 
зростання – найкращий вихід з кризи  

Майже  половина  європейців  переконана:  поєднання  заходів  зі  скорочення 

державних витрат  зі  стимуляцією економічного  зростання –  найкращий рецепт для 

подолання економічної кризи. 

Такі  результати  дослідження  Євробарометру  –  центру  регулярних  опитувань 

громадської  думки у країнах‐членах Європейського Союзу. 

Окрім  того,  66%  громадян  ЄС  вважають,  що  об’єднання  державних  боргів  піде  на 

користь  лише  тим  країнам‐членам,  що  знаходяться  у  скрутному  становищі  (64% 

вважають, що це потрібно зробити з причин солідарності).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0222+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/501&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Така  ж  кількість  європейців  підтримує  введення  податку  на  фінансові  операції. 

Найбільше   прихильників такої  ідеї проживає у Греції,  Італії, Португалії,  Іспанії  та на 

Кіпрі.  

Дослідження  було  проведено  у  період  з  10  по  25  березня  2012  року.  Під  час 

дослідження було опитано 26 тис. 593 європейця у віці від 15 років. Детальніше 

 

Будівництво у ЄС 

Обсяги будівництва у Євросоюзі зросли на 12% 

У березні, у порівнянні з лютим, обсяги будівництва у ЄС зросли на 11,8%. Такі дані 

подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Найбільше  зростання  обсягів  будівництва  було  зафіксовано  у  Німеччині  (+30,7%), 

Франції  (+17,8%), Об’єднаному Королівстві  (+14,8%)  та  Італії  (+9,5%).  Своєю чергою, 

найбільші падіння показали Румунія (‐8,8%), Португалія (‐6,8%) та Іспанія (‐1,8%). 

Загалом, у березні, у порівнянні з попереднім місяцем, обсяги будівництва зросли у 

десяти та впали у чотирьох країнах‐членах. Детальніше 

 

Веб-сайт тижня 

EURES – портал Європейського Союзу з трудової мобільності: 

http://ec.europa.eu/eures/  

Портал представляє  собою платформу для найшвидшого  та найзручнішого  способу 

отримання  інформації  про  можливості  працевлаштування  у  ЄС.  Його  можна 

використати як з метою пошуку роботи, так і з метою пошуку потрібного працівника 

 

Відео тижня 

Відео з сайту YouTube: промо‐ролик Східного партнерства  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fRn_ugc74Ic  

Промо‐ролик,  виготовлений  з  метою  підкреслити  культурні  особливості  країн‐

учасниць Східного партнерства  

 

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. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120521IPR45530/html/Combine-austerity-with-measures-to-boost-growth-say-Eurobarometer-respondents
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/76&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/eures/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fRn_ugc74Ic


 

 

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. 

 

Упорядник: Костянтин Ромашко 
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