
 

30 квітня 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:  
 

• .... Ван Ромпей: Молдова – модель мирного переходу політичної влади 

• .... Державний борг ЄС зростає 

• .... У Європарламенті закликають не поспішати з відновленням 
прикордонного контролю в ЄС 

• .... Євродепутати пропонують скоротити адміністративні витрати ЄС 

• .... Ухвалено звіт проведених стрес-тестів на європейських АЕС 

• .... Вассиліу закликає до модернізації вищої освіти ЄС 

• .... УЕФА встановлює набір контрактних зобов’язань футболіста 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС  

3 травня – засідання Ради керівників Європейського центрального банку, Барселона 
(Іспанія) 

12 травня – Фестиваль Європи – відкриті дні європейських інституцій, Брюссель 

http://europa.eu/festivalofeurope/  

24 травня – конференція «Східне партнерство для зростання»; організатор – 
Європейський інвестиційний банк. Захід відбудеться у Відні (Австрія) 

http://www.eib.org/projects/events/eastern-partnership-for-growth-vienna.htm 

  

Події в Україні  
29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» на тему хімічних 
речовин та асбесту, Київ 

 Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu 

 

Новини тижня (23 – 30 квітня) 
 

Зовнішня політика  
Ван Ромпей: Молдова – модель мирного переходу політичної 
влади 
Молдова стає моделлю мирного переходу політичної влади та втілення у життя 
демократичних цінностей.  

На цьому наголосив Герман Ван Ромпей, Президент Європейської Ради, під час 
зустрічі з новообраним Президентом Молдови Ніколає Тімофті, що відбулася у 
Брюсселі 27 квітня. 

Ван Ромпей підкреслив: Європейський Союз дуже зацікавлений у майбутньому 
Молдови. «Успішна Республіка Молдова – важлива частина всієї Європи та світу», – 
підкреслив він. 
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За словами Ван Ромпея, відносини між ЄС та Молдовою швидко розвиваються. 
Зокрема, перемовини щодо укладання Угоди про асоціацію прогресують, і ЄС 
готовий до підписання низки секторальних угод (зокрема, у сферах повітряного 
транспорту та громадського захисту).   

Окрім того, Ван Ромпей назвав Молдову «одним з лідерів» Східного партнерства. Він 
висловив переконання, що наступний саміт Східного партнерства (що відбудеться у 
Литві у 2013 році) «підтвердить важливість відносин ЄС зі своїми східними 
партнерами, включаючи Республіку Молдова».  

Говорячи про придністровський конфлікт, Президент Європейської Ради зазначив, 
що регіон та Молдова «заслуговують на завершення конфлікту, що надовго розділив 
країну». 

Нагадаємо, що Ніколає Тімофті був обраний Президентом Молдови 16 березня. До 
нього пост Президента країни залишався вакантним більше двох років. Попередній 
Глава держави – лідер Компартії Володимир Воронін – залишив свій пост у вересні 
2009 року.  

Із заявою Ван Ромпея за результатами зустрічі із Тімофті можна ознайомитися тут.  

 

Економіка 
Державний борг ЄС зростає  
Державний борг ЄС у 2011 році, у порівнянні з роком раніше, зріс на 2,5% та склав 
82,5% від ВВП.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

У кінці 2011 року найнижчий державний борг по відношенню до ВВП був 
зареєстрований у Естонії (6,0%), Болгарії (16,3%), Люксембурзі (18,2%), Румунії 
(33,3%) та ще шістьох країнах-членах. 

Своєю чергою, у 14 країн-членів державний борг перевищив 60% від їхнього ВВП. До 
них, зокрема, належать: Греція (165,3%), Італія (120,1%), Ірландія (108,2%), Португалія 
(107,8%). Детальніше  

 

Вільне пересування в межах ЄС 
У Європарламенті закликають не поспішати з відновленням 
прикордонного контролю в ЄС 

Міграція не може слугувати приводом для відновлення контролю на внутрішніх 
кордонах Шенгенської зони.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/129864.pdf�
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Такий лейтмотив засідання Комітету Європейського Парламенту із громадянських 
свобод, що відбувся 25 квітня.    

Коментуючи результати засідання, Ренате Вебер, член Альянсу лібералів та 
демократів за Європу, підкреслила важливість збереження свободи пересування 
всередині Шенгенської зони.  

Євродепутат не згодна із твердженням , що міграція – загроза національній безпеці 
країн-членів; вона не може бути приводом для поновлення прикордонного 
контролю, впевнена Вебер. 

Вона переконана: перед тим, як вдаватися до будь-яких дій із захисту власних 
кордонів, країна-член має проконсультуватися з Європейської Комісією. Винятки 
становлять лише непередбачувані випадки – наприклад, терористичні атаки, сказала 
Вебер.  

«Відновлення прикордонного контролю – це останній з можливих засобів», – 
підсумувала Євродепутат. Детальніше 

 

Адміністративні витрати 
Євродепутати пропонують скоротити адміністративні витрати ЄС 
Комітет Європейського Парламенту із юридичних справ пропонує значно скоротити 
адміністративні витрати ЄС. 

Зокрема, європейські депутати підтримали пропозицію Європейської Комісії із 
підняття звичайного пенсійного віку серед чиновників ЄС з 63 до 65 років; раннього – 
з 55 до 58 років.  

Також члени Комітету запропонували новий метод нарахування зарплат та пенсій 
службовому апарату ЄС. Його мета – скоротити витрати, що йдуть на зарплати та 
пенсійне забезпечення чиновників. 

Додаткова відпустка для подорожей додому також має бути скорочена з 6 до 
щонайбільше 2,5 днів на рік, переконані європейські депутати.  

Окрім того, члени Комітету підтримали пропозицію Єврокомісії щодо встановлення 
мінімальної кількості робочих годин. Детальніше 

 

Ядерна безпека 
Ухвалено звіт проведених стрес-тестів на європейських АЕС  
26 квітня – у 26-у річницю аварії на Чорнобильській АЕС – Європейська група 
регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) ухвалила звіт, що окреслює результати 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120424STO43802/html/Committee-warns-member-states-against-meeting-migration-with-border-checks�
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120423IPR43724/html/EU-staff-costs-how-to-make-savings-yet-allow-the-institutions-to-work�


 

 

комплексних стрес-тестів на європейських АЕС. Європейський Комісар з енергетики 
Ґюнтер Г.Eттінґер та Голова Європейської групи регуляторів ядерної безпеки Андрей 
Стрітар привітали ухвалу звіту.  

За словами Стрітара, звіт засвідчив, що усі країни (що взяли участь у комплексних 
перевірках) доклали значних зусиль, аби поліпшити безпеку своїх атомних 
електростанцій.  

Сторони також домовилися і надалі продовжувати роботу у напрямі ще більшого 
вдосконалення безпеки АЕС.  

Очікується, що Єврокомісія представить звіт Європейської групи регуляторів ядерної 
безпеки на червневому засіданні Європейської Ради.  

У стрес-тестах – комплексних оцінках безпеки та ризику атомних електростанцій – 
брало участь 17 країн: 15-країн-членів ЄС, а також Швейцарія та Україна. 

Нагадаємо, що рішення про проведення стрес-тестів європейських АЕС було 
ухвалено після руйнівної аварії на японській АЕС «Фукусіма-1». В Україні перевірка 
безпеки АЕС проходила з 18 по 22 березня. ЇЇ здійснювала група незалежних 
експертів з Великобританії, Болгарії, Чехії, Франції, Італії, Австрії та Угорщини. 
Детальніше 

 

Вища освіта у ЄС 
Вассиліу закликає до модернізації вищої освіти ЄС 

Андрулла Вассиліу (Єврокомісар з освіти, культури, багатомовності та молоді) 
закликала країни-члени ЄС модернізувати свої системи вищої освіти. 

На цьому вона наголосила у переддень зустрічі міністрів з вищої освіти 47 країн (у 
тому числі й України) у Бухаресті, яка відбулася 26-27 квітня.  

Модернізована освіта – один зі способів подолання молодіжного безробіття та 
відновлення зростання у Європі, впевнена Єврокомісар.  

«Вища освіта має бути в серці усіх наших зусиль, спрямованих на подолання кризи», 
– підкреслила Вассиліу. За її словами, вища освіта у ЄС має «відчинити двері кращим 
можливостям для нашої молоді». Детальніше 

 

Спорт у ЄС 
УЕФА встановлює набір контрактних зобов’язань футболіста 
УЄФА та так звані «соціальні партнери» – Міжнародна профспілка професійних 
футболістів (FIFPro), Асоціація європейських клубів (ECA) та Асоціація європейських 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/429&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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професійних футбольних ліг (EPFL) – підписали угоду щодо контрактних прав 
футболістів. 

У церемонії підписання взяв участь також Ласло Андор, Єврокомісар з 
працевлаштування, соціальних справ та політики залучення. Він назвав контракт 
«вагомим здобутком для соціального діалогу у професійному футбольному секторі 
на рівні ЄС».  

Мета угоди – встановити мінімальний набір контрактних зобов’язань професійного 
футболіста. Зокрема, контракт має бути складено у письмовій формі, він має 
визначати права та обов’язки гравця і клубу, а також стосуватися таких речей: 
зарплатні, медичної страховки, оплачуваної відпустки, соціального захисту гравця 
тощо.  

Окрім того, передбачається, що гравець має брати учать у тренуваннях, вести 
здоровий спосіб життя і дотримуватися встановлених дисциплінарних правил. 
Детальніше 

 

Веб-сайт тижня 
Сторінка Європейської Комісії із роботи та пенсій: 

http://europa.eu/eu-life/work-pensions/index_en.htm  

На цій сторінці ви знайдете загальну інформацію про можливості роботи у Європі, а 
також ознайомитеся із трудовим законодавством та особливостями пенсійного 
забезпечення у ЄС  

 

Відео тижня 
Відео зі сторінки Єврокомісії у Facebook: енергоефективність 

http://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_57675755167  

До вашої уваги – короткий сюжет, що піднімає проблему енергоефективності та 
показує залученість Європейського Союзу та кожної окремої людини у процес 
зменшення споживання енергії та охорони довкілля  

 

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. 
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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 

Редактор: Володимир Єрмоленко 

Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков 

Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
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