
 

29 квітня 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:  

 

 ....Опитування: 60% українців сприймають ЄС як важливого партнера 

 ....Ліван: ЄС надає країні 30 млн. євро для боротьби проти кризи з біженцями 

 ....У Європарламенті опікуються проблемами шукачів притулку 

 .... Іспанія,  Італія  та  Франція  –  найпопулярніші  туристичні  напрями  серед 

громадян ЄС 

 ....Обсяги будівництва у зоні євро падають 

 ....У ЄС створено орган із протидії контрабанді ядерних речовин 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

Представництво  Європейського  Союзу  в  Україні  оголосило  нові  тендери  у  рамках 

цьогорічної  інформаційно‐комунікаційної  програми.  Більше  інформації  можна 

знайти за цим посиланням  

14  травня  –  міжнародна  конференція  «Темпус‐Україна  @20».  Конференція 

відзначить двадцятиріччя Програми Темпус в Україні, сприятиме поширенню кращих 

практик  та  обміну  досвідом.  Конференція  завершиться  Церемонією  нагородження 

виконавців проектів Темпус 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

29 квітня – запуск Стратегії ЄС із адаптації до змін клімату, Брюссель. Мета Стратегії – 

підтримати  розвиток  узгодженої,  багаторівневої  та  багатогалузевої  інтегрованої 

політики ЄС з адаптації до змін клімату  

1  –  19  травня  –  Європейські  дні  сонця.  Європейські  дні  сонця  –  це  міжнародна 

кампанія, спрямована на промоцію використання сонячної енергії. Кампанія успішно 

пропагує  використання  безкоштовного  та  безмежного  джерела  енергії,  доступного 

всюди й для всіх. Торік під час кампанії відбулося більше 8  тис. подій за участі 600 
тис. громадян у 20 країнах Європи 

2 травня ‐ зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Братислава  

2‐3  травня  –  конференція,  присвячена  питанню  соціальних  інвестицій,  Льовен 

(Бельгія) 

4  травня  –  День  відкритих  дверей  у  Раді  ЄС,  Європейській  Раді  та  Європейській 

Комісії, Брюссель 

6‐7  травня  –  захід  під  назвою  «Демографічний  форум:  інвестуючи  у  демографічне 

майбутнє Європи», Брюссель   

8‐9 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель  

9 травня – День Європи 

8‐10  травня  –  захід  під  назвою  «Асамблея  майбутнього  Інтернету  2013»,  Дублін 

(Ірландія).  Захід  слугує  платформою  для  зміцнення  діяльності  ЄС  у  сфері  розвитку 

Інтернету для зміцнення конкурентоздатності Євросоюзу на міжнародному ринку 

13 травня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/info_comm_tenders/index_en.htm
http://www.solardays.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=888&furtherEvents=yes
http://www.consilium.europa.eu/opendoors?lang=en
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=878&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=878&furtherEvents=yes
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_en.htm
http://www.fi-dublin.eu/


 

 

Новини тижня (22 – 29 квітня) 

 

Відносини між ЄС та Україною 

Опитування: 60% українців сприймають ЄС як важливого партнера 

Більшість українців (60%) сприймають ЄС як важливого партнера та прагнуть, аби він 

відігравав  значнішу  роль  у  житті  їхньої  країни.  Такий  головний  лейтмотив 

дослідження Барометру Європейського сусідства, проведеного наприкінці минулого 

року. 

Згідно із дослідженням, 57% українців вважають, що ЄС та Україна поділяють спільні 

цінності.  На  їхню  думку,  це  може  бути  достатнім  для  розвитку  двосторонньої 

співпраці.  

Понад  третина  опитаних  (76%)  бажає,  аби  ЄС  відігравав  важливішу  роль  в 

економічному  розвитку.  69%  респондентів  прагнуть  побачити  активніші  дії  ЄС  у 

торгівлі, 64% – у захисті прав людини, 60% – у питаннях демократії.  

Також  опитування  засвідчує:  53%  громадян  України  довіряють  ЄС  –  більше,  аніж 

іншим міжнародним інституціям, зокрема ООН і НАТО.  

41%  опитаних вважають, що ЄС має  хороші відносини з Україною; 30%  переконані, 

що погані. 

Окрім того, 40% українців погоджуються з тим, що існує достатньо інформації про ЄС; 

41% зазначили, що її легко розуміти.   

Опитування  проводилося  у  листопаді‐грудні 2012  року.  Усього  було  опитано  1  тис. 

людей. 

Барометр  Європейського  сусідства  є  частиною  Регіональної  комунікаційної 

програми,  що  фінансується  ЄС.  Його  мета  –  вивчення  знань  та  уявлень  про 

Європейську політику сусідства, а також про програми та формати співпраці у межах 

цієї ініціативи.  Детальніше  

Більше інформації: веб‐сайт Барометру Європейського сусідства   

 

Міжнародна допомога 

http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/32845/Most-Ukrainians-want-greater-EU-role-in-their-country
http://euneighbourhood.eu/


 

 

Ліван: ЄС надає країні 30 млн. євро для боротьби проти кризи з 
біженцями 

Європейська  Комісія  вирішила  надати  додаткову  фінансову  допомогу  Лівану  у 

розмірі 30 млн. євро. Ці кошти спрямовані на полегшення наслідків сирійської кризи 

в країні.  

Штефан  Фюле  (Єврокомісар  з  розширення  та  Європейської  політики  сусідства) 

зауважив,  що  на  територію  Лівану  прибуває  дуже  багато  біженців  –  сирійців  та 

палестинців  з  Сирії,  –  що  створює  додаткову  напругу  для  країни.  «Тож  ЄС 

залишається  відданим  ідеї  допомоги  Сирії  у  її  протистоянні  кризі,  викликаній 

напливом біженців», – підкреслив він. 

Також Фюле привітав  всеохопний план Лівану  із  поводження  з  тими,  хто  прибув  із 

сусідніх територій, охоплених збройними сутичками. 

У  такий  спосіб  загальна  допомога,  що  її  ЄС  надав  Лівану  у  зв’язку  із  сирійською 

кризою,  досягла 90 млн.  євро;  у Брюсселі планують  і надалі підтримувати Бейрут  у 

цьому напрямі. 

Попри те, що Ліван є найменшою з країн‐сусідів Сирії, він надав притулок найбільшій 

кількості  людей,  уражених  війною.  Наприкінці  березня  Ліван  прихистив  400  тис. 

сирійських біженців, а також 40 тис. палестинських втікачів з Сирії.  Детальніше  

 

Притулок у ЄС 

У Європарламенті опікуються проблемами шукачів притулку  

Прохачі  притулку  отримуватимуть  більш  справедливий  та  уніфікований  доступ  до 

міжнародного захисту по всьому ЄС. 

Це  передбачено  проектом  закону,  що  його  схвалив  Комітет  Європарламенту  із 

громадянських свобод, юстиції  та внутрішніх справ під час  засідання,  яке відбулося 

24 квітня. В основі законопроекту – перегляд норм Директиви ЄС з процедур надання 

притулку від 2005 року, ініційований спільно Європарламентом і Радою ЄС. 

Сільві  Гійом  (представниця  Групи  прогресивного  альянсу  соціалістів  і  демократів) 

впевнена,  що  перегляд  цієї  Директиви  назрів  уже  давно.  «Водночас  переглянуті 

правила  –  чіткіші;  процедурні  гарантії  зміцнені  таким  чином,  аби  забезпечити 

гармонізовані, справедливі та ефективні процедури», – підкреслила вона.  

Зміни,  внесені  у  Директиву,  встановлюють  жорсткіші  правила  підготовки  кадрів  – 

зокрема,  поліції  та  представників  імміграційної  влади,  –  які    мають  справу  із 

шукачами притулку.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-360_en.htm?locale=en


 

 

Нові  правила  вводять  шестимісячні  рамки,  протягом  яких  країна  має  ухвалити 

рішення щодо заявки на отримання притулку. У нових нормах також чітко окреслені 

причини,  через які країни можуть відкладати ухвалення рішення щодо притулку до 

дев’яти місяців.  

Окрім того, європейські депутати зобов’язали усіх осіб, які мають справу із шукачами 

притулку,  гарантувати  забезпечення  їхніх  специфічних  потреб  (зокрема,  через  вік, 

сексуальну орієнтацію, стать, неповносправність, хворобу тощо).   

Для  набуття  чинності  законопроект має  бути  схвалений  усіма  країнами‐членами  та 

Європарламентом.  Після  цього  держави  ЄС  матимуть  два  роки  для  того,  аби 

інкорпорувати нові правила у своє законодавство. Детальніше   

 

Туризм 

Іспанія, Італія та Франція – найпопулярніші туристичні напрями 
серед громадян ЄС 

У 2011 році Іспанія була найбільш відвідуваною країною серед усіх країн‐членів ЄС. ЇЇ 

відвідуваність склала 13% від усіх закордонних подорожей, здійснених громадянами 

Євросоюзу позаторік. 

Згідно  із  даними  Євростату,  друге  і  третє  місця  за  туристичною  популярністю 

займають  відповідно  Італія  та  Франція  (до  обох  країн  було  здійснено  9%  від  усіх 

закордонних подорожей в межах ЄС). 

Найбільше  закордонних  подорожей  у  межах  ЄС  здійснили  жителі  Німеччини  (73 

млн.), Об’єднаного Королівства (44 млн.), Франції (22 млн.) та Нідерландів (16 млн.).  

Результати дослідження також засвідчують, що найбільше подорожей громадянами 

ЄС  було  здійснено  у  сусідні  країни‐члени.  У  такий  спосіб  Іспанія  була 

найпопулярнішим  місцем  відпочинку  для  жителів  Португалії,  Об’єднаного 

Королівства  та  Франції.  Свою  чергою,  Францію  найчастіше  обирали  для  своїх 

подорожей  жителі  Бельгії,  Люксембургу,  Іспанії  та  Італії;  Італію  –  жителі  Мальти, 

Австрії та Румунії.  

Загалом,  у  2011  році  громадяни  країн‐членів  ЄС  здійснили  1  трлн.  туристичних 

подорожей; з них близько однієї четвертої – закордонні. Детальніше   

 

Будівництво 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130422IPR07521/html/Civil-Liberties-Committee-backs-plan-to-improve-asylum-procedures
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-59_en.htm?locale=en


 

 

Обсяги будівництва у зоні євро падають 

У  лютому,  у  порівнянні  з  січнем,  обсяги  будівництва  у  зоні  євро  (ЄС17)  та  у  ЄС  у 

цілому (ЄС27) впали відповідно на 0,8% та 0,4%. 

У порівнянні з лютим минулого року, у лютому 2013 року обсяги будівництва у зоні 

євро зросли на 0,8%; у ЄС, навпаки, – впали на 1,1%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед  країн‐членів  найбільші  падіння  обсягів  будівництва  зазнали  Польща  (‐3,0%), 

Німеччина  (‐2,7%)  та Португалія  (‐0,8%).  Найбільші  зростання цього показника були 

зафіксовані  в  Румунії  (+5,0%),  Словаччині  (+4,1%)  та Швеції  (+3,4%). Не  змінився  він 

лише в Іспанії. 

Загалом, у лютому, у порівнянні з січнем, обсяги будівництва впали у трьох та зросли 

у десяти країнах‐членах Євросоюзу. Детальніше  

 

Боротьба проти ядерних загроз 

У ЄС створено орган із протидії контрабанді ядерних речовин  

Європейська Комісія створила новий Європейський тренінг‐центр з ядерної безпеки 

(EUSECTRA).  

Центр  готуватиме  офіцерів‐фронтовиків,  тренерів  і  експертів  та  навчатиме  їх 

методикам протистояння загрозам, пов’язаним із контрабандою ядерних або  інших 

радіоактивних речовин.  

Мойра  Ґейґн  Куін  (Єврокомісар  з  дослідницької  діяльності,  інновацій  та  науки) 

назвала  ядерну безпеку «загальносвітовою проблемою ХХІ  сторіччя». Центр,  своєю 

чергою,  зробить  свій  внесок  у  розробку  новітніх  технологій,  що  знадобляться  у 

боротьбі  проти  незаконної  торгівлі  ядерними  матеріалами,  підкреслила 

Єврокомісар. 

Також  новий  орган  відповідатиме  за  налагодження  транскордонної  співпраці  та 

побудову  експертного  середовища,  яке  займатиметься  проблемами  ядерної 

безпеки.  

Його  створено  у  рамках  плану  дій  з  хімічних,  біологічних,  радіологічних  і  ядерних 

матеріалів, ухвалених Європейською Радою у 2009 році. Центр розташовуватиметься 

у Карлсруе, Німеччина. Детальніше    

 

Веб-сайт тижня 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-61_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-338_en.htm?locale=en


 

 

Сторінка  туризму  на  сайті  підприємництва  і  промисловості  порталу  Європейської 

Комісії: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm  

На цій сторінці ви знайдете розгорнуту інформацію про політику ЄС у сфері розвитку 

туризму  та  ознайомитеся  з  найбільш  привабливими  туристичними  напрямками 

Європи 

 

Відео тижня 

Відео з візуальної служби Європарламенту – EuroparlTV: чи дійсно європейці можуть 

вільно працювати у будь‐якій країні‐члені ЄС? 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3d8cdb83‐0445‐4d3d‐8aca‐

a1a400ee75dc  

У рамках Європейського року громадян EuroparlTV готує серію сюжетів, присвячених 

різним  правам  і  свободам  громадян  ЄС.  Цього  разу  до  вашої  уваги  –  сюжет  про 

вільне пересування у Євросоюзі робочої сили  

 

 

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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