
 

1 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:  

 

 ....Єврокомісія: Хорватія готова до членства у ЄС 

 ....У Європарламенті опікуються питаннями розвитку туристичної галузі ЄС 

 ....Система торгівельних марок: у ЄС готуються до перегляду чинних правил 

 ....Брюссель і Токіо розпочали переговори щодо Угоди про вільну торгівлю 

 ....Визначилися міста‐фіналісти конкурсу «Європейська зелена столиця 2015 

року» 

 ....Дослідження: населення ЄС зростає і старіє 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

12‐14  квітня  –  2‐га  сесія  EU  Study Days,  Київ. Школа  європейських  студій  (EU  Study 

Days)  –  це  освітній  проект,  що  дасть  можливість  українським  студентам  та 

випускникам  ВНЗ  дізнатися  більше  про  Європейський  Союз.  Школа  є  проектом 

Представництва  Європейського  Союзу  в  Україні,  який  здійснюється  Українським 

освітнім  центром  реформ.    Лекторами Школи  є  провідні  українські  та  європейські 

спеціалісти з Європейського Союзу. Наступні сесії відбудуться 24‐26  травня та 14‐16 

червня  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

1 квітня – конференція «Зайнятість серед молоді та літні люди», Брюссель  

4 квітня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

8‐9 квітня – конференція з питань типових і нетипових робочих контрактів, Варшава. 

Метою  конференції  є  дослідити  різні  форми  нетипової  зайнятості  в  ЄС,  а  також 

визначити загальноєвропейські та державні стратегії їх регулювання 

9  квітня  –  День  Європейської  ініціативи  громадян,  Брюссель.  Захід  покликаний 

підбити підсумки дії першого року ініціативи  

10 квітня – конференція «Промислова політика в епоху глобалізації», Брюссель 

10‐11  квітня  –  конференція  з  питань  розвитку  навичок  та  соціального  діалогу  у 

текстильній промисловості та сфері одягу, Валлетта (Мальта) 

17 квітня – конференція зацікавлених сторін щодо Міжнародного договору із питань 

клімату 2015, Брюссель  

15‐18 квітня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург   

18  квітня –  зустріч  Ради  керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

22  квітня –  конференція  з  питань  трансатлантичної  взаємозалежності  та  викликів  у 

політиці, Нью‐Йорк (США) 

22‐23  квітня  –  конференція,  присвячена  питанням  відновлюваного  опалення  та 

охолодження, Дублін (Ірландія) 

22‐23 квітня – зустріч міністрів закордонних справ країн‐членів ЄС, Брюссель 

http://eustudydays.com/lectory/
http://eustudydays.com/lectory/
http://eustudydays.com/lectory/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-typical-and-atypical-contracts
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2013
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6444&lang=en&title=Euro-Mediterranean-Conference-on-Skills-development-and-social-dialogue-in-textile-and-clothing-sector-in-the-Euro-Mediterranean-Area
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6444&lang=en&title=Euro-Mediterranean-Conference-on-Skills-development-and-social-dialogue-in-textile-and-clothing-sector-in-the-Euro-Mediterranean-Area
http://ec.europa.eu/clima/events/0073/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/events/0073/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2013/04-22/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2013/04-22/index_en.htm
http://www.rhc-platform.org/dublin2013/
http://www.rhc-platform.org/dublin2013/


 

 

Новини тижня (25 березня – 1 квітня) 

 

Розширення 

Єврокомісія: Хорватія готова до членства у ЄС 

Хорватія  готова  приєднатися  до  Європейського  Союзу.  Про  це  наголошується  в 

останньому моніторинговому звіті, ухваленому Єврокомісією 26 березня. 

У  ньому,  зокрема,  йдеться, що  Хорватія  виконала  усі  десять  пріоритетних  завдань, 

визначених  у  попередньому  звіті,  опублікованому  у  жовтні  минулого  року.  Також 

країна  засвідчила  волю  та  здатність  до  вчасного  виконання  зобов’язань,  які 

залишилося втілити.  

Штефан Фюле (Єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства) назвав 

звіт  «позитивними  новинами».  За  його  словами,  Хорватія  «тяжко  працювала  і  їй 

вдалося зберегти темп необхідних реформ».  

«Тепер, як  і планувалося, країна готова зайняти своє місце у ЄС,  і ми усі чекаємо на 

перше липня, аби привітати Хорватію у Євросоюзі», – підкреслив Фюле. Єврокомісар 

також додав, що приклад Хорватії є «успіхом розширення».  

У центрі уваги моніторингового звіту Єврокомісії  знаходилася конкурентна політика 

Хорватії,  судова  система,  засадничі  права,  а  також  питання  свободи  та  безпеки. 

Окрім  того,  у  звіті  зазначається,  що  Хорватія  продемонструвала  здатність  вчасно 

виконувати зобов’язання, що стосуються подальшої європейської інтеграції.  

Нагадаємо,  що  Хорватія  стане  другою  країною  з‐поміж  усіх  балканських  держав 

(після Словенії), що набуде членства у Європейському Союзі. Загреб підписав Угоду 

про вступ до ЄС під час саміту Євросоюзу, який відбувся у Брюсселі 8‐9 грудня 2011 

року. Детальніше 

Більше інформації: лекція Штефана Фюле, присвячена готовності Хорватії стати 28‐м 

членом Євросоюзу  

 

Візова політика 

У Європарламенті опікуються питаннями розвитку туристичної 
галузі ЄС 

Правила подання заявки на отримання туристичної візи ЄС громадянами країн з‐поза 

меж Євросоюзу мають бути полегшені.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-283_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-267_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-267_en.htm?locale=en


 

 

Про  це  йшлося  під  час  дискусії  членів  Комітету  Європарламенту  із  транспорту  і 

туризму  з  Єврокомісаром  з  промисловості  та  підприємницької  діяльності  Антоніо 

Таяні.  

Такий крок, на думку депутатів Європарламенту, має стимулювати розвиток туризму 

у  Євросоюзі.  Туризм,  своєю  чергою,  має  сприяти  економічному  зростанню  та 

зайнятості по всій Європі. 

«Туризм  –  основний  інструмент  для  створення  робочих  місць;  боротьба  з 

безробіттям залишається найбільшим пріоритетом для Європейського Парламенту», 

–  зазначив  Спірос Данелліс,  представник  Групи  прогресивного  альянсу  соціалістів  і 

демократів.  

Водночас  Таяні  нагадав  про  ініціативу  «Знак  якості  європейського  туризму»,  щодо 

якої  торік  були  проведені  консультації  з  усіма  зацікавленими  сторонами.  Ця 

ініціатива  має  сприяти  крокам  Європи  з  позиціонування  себе  як  привабливого  та 

якісного туристичного напрямку. 

Кейт Тейлор, представник Групи Зелені/Європейський вільний альянс, також вважає, 

що  туристичний  сектор  ЄС  має  робити  наголос  на  «привабливих  особливостях, 

зокрема культурних, історичних і тих, що стосуються природної спадщини».  

Окрім того, депутати підкреслили важливість безпеки і якості європейських готелів, а 

також  доступу  до  туристичних  благ  людей  з  обмеженими  можливостями. 

Детальніше  

Більше  інформації:  консультації  щодо  ініціативи  «Знак  якості  європейського 

туризму»  

 

Розвиток бізнесу 

Система торгівельних марок: у ЄС готуються до перегляду чинних 
правил 

Єврокомісія  представила  низку  ініціатив,  покликаних  полегшити,  пришвидшити  та 

зробити  більш  передбачуваними  процедури  реєстрації  торгівельних  марок  по 

всьому ЄС.  

Мішель  Барньє  (Єврокомісар  з  внутрішнього  ринку  та  сфери  послуг)  нагадав,  що 

розробка  системи  торгівельних  марок  стала  першим  успіхом  ЄС  у  захисті  прав 

інтелектуальної  власності.    «Сьогодні  я  маю  честь  оголосити:  наша  система 

торгівельних марок витримала випробування часом», – підкреслив Барньє.  

Через  це,  вважає  він,  варто  зосередитися  на  точковій модернізації  чинних  правил, 

зокрема, щоб зробити захист усієї системи «легшим, дешевшим і ефективнішим». 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130325IPR06827/html/Ease-EU-visa-policy-to-help-tourism-industry-to-create-jobs-say-MEPs
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/quality-label/public-consultation-etq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/quality-label/public-consultation-etq/index_en.htm


 

 

У  Брюсселі  сподіваються,  що  запропоновані  зміни  активізують  роботу  бізнесу  у 

напрямі  розробки  і  запровадження  інновацій.  Також  реформа  має  зміцнити 

ефективність захисту торгівельних марок від контрабанди та підробок.  

Окрім  того,  Єврокомісія  прагне  раціоналізувати  і  гармонізувати  реєстраційні 

процедури  на  загальноєвропейському  рівні  та  на  рівні  країн‐членів;  критерієм  у 

цьому напрямі слугуватиме система торгівельних марок, що діє на рівні Євросоюзу. 

Детальніше  

 

Економічні відносини з країнами з-поза меж ЄС 

Брюссель і Токіо розпочали переговори щодо Угоди про вільну 
торгівлю 

25  березня  Євросоюз  та  Японія  розпочали  офіційні  перемовини  щодо  Угоди  про 

вільну торгівлю. 

Метою цієї  угоди є усунення  тарифів  і нетарифних бар’єрів у двосторонній  торгівлі. 

Також  вона  охоплює  низку  сфер,  що  стосується  державних  закупівель,  питань 

нормативно‐правового  регулювання,  конкуренції,  раціонального  і  довготривалого 

розвитку тощо.  

Перший раунд перемовин пройде у Брюсселі з 15 по 19 квітня.  

Японія – другий найбільший торгівельний партнер ЄС в Азії (після Китаю). У 2011 році 

експорт ЄС до Японії сягнув 49 млрд. євро; імпорт – 67,5 млрд. євро. Економіки обох 

сторін складають понад однієї третьої світового ВВП.  

Очікується, що угода з Японією здатна активізувати зростання ВВП Європи на 0,6%‐

0,8%.  Також результатом  її  впровадження може  стати  створення  чотирьохсот  тисяч 

робочих місць у Євросоюзі та збільшення експорту ЄС до Японії на 32,7%.  

Нагадаємо,  що  ЄС  уклав  угоди  про  вільну  торгівлі  з  Перу,  Південною  Кореєю, 

Мексикою,  Чилі,  Південною  Африкою.  Також  з  деякими  країнами  Брюссель 

завершив перемовини, однак угоди ще не набули чинності. До таких країн, зокрема, 

належать:  Сінгапур,  Колумбія,  низка  держав  Центральної  Америки  (Коста‐Ріка, 

Еквадор, Гватемала, Гондурас, Панама, Нікарагуа), а також Україна. Детальніше 

Більше  інформації:  інформація  про  відносини  ЄС  з  країнами  з‐поза  його  меж  у 

рамках угод про вільну торгівлю   

 

Захист довкілля 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-283_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-282_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-282_en.htm?locale=en


 

 

Визначилися міста-фіналісти конкурсу «Європейська зелена 
столиця 2015 року» 

Англійське  місто  Брістоль,  столиці  Бельгії  та  Словенії  Брюссель  та  Любляна 

відповідно,  а  також  найбільше  місто  Шотландії  Глазго  опинилися  серед  фіналістів 

конкурсу «Європейська зелена столиця 2015 року». 

Незалежні експерти оцінювали кожне місто, що бере участь у конкурсі, за багатьма 

критеріями, зокрема, такими: внесок у боротьбу проти змін клімату; стан довкілля та 

біорозмаїття; обробка сміття та стічних вод; якість атмосферного повітря; екологічні 

інновації тощо.   

Саме Брістоль, Брюссель, Любляна та Глазго показали найкращі результати за цими 

показниками.  Тепер  ці  міста  готуються  до  презентації  свого  потенціалу  у  сфері 

екологічно  раціонального  міського  розвитку,  що  пройде  у  Брюсселі  24  травня. 

Переможця конкурсу буде оголошено під час урочистої церемонії, яка відбудеться у 

Франції 14 червня.  

Нагадаємо,  що  щороку  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  здобуває  місто,  яке 

знаходиться в авангарді боротьби за екологічно чисте та безпечне міське життя.  

Першою, з часу заснування конкурсу у 2010 році, це звання виборола столиця Швеції 

Стокгольм.  У  2011  році  цей  титул  отримав  німецький  Гамбург;  у  2012  –  іспанське 

місто  Віторія‐Гастейс.  Наразі  ним  володіє  французький  Нант.  Наприкінці  поточного 

року  Нант  передасть  звання  «Європейської  зеленої  столиці»  2014  року  данській 

столиці – Копенгагену. Детальніше  

Більше інформації: сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця» 

 

Демографічна ситуація в ЄС 

Дослідження: населення ЄС зростає і старіє  

У січні 2012 року населення ЄС нараховувало 503,7 млн. людей. У порівнянні з 1992 

роком, його чисельність зросла на 6%. 

Своєю чергою, за період з 1992 року по 2012 рік кількість людей, вік яких сягнув 65 

років або більше, збільшилася з 14% до 18%. 

У  такий  спосіб  поточна  демографічна  ситуація  у  ЄС  характеризується  збільшенням 

населення та його старінням.  

Дослідження  було  опубліковано  спільно  Євростатом  і  Генеральним  директоратом 

Єврокомісії з працевлаштування, соціальних справ і залученості населення.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-273_en.htm?locale=en


 

 

Також за останні 20 років достатньо впав показник кількості шлюбів – з 6,3 шлюбів на 

1000 осіб у 1990 році до 4,4 шлюбів на 1000 осіб у 2010 році. У 2011 році найбільший 

відсоток шлюбів було зафіксовано на Кіпрі (7,3 шлюбів на 1000 осіб), Мальті (6,1‰) 

та  у  Литві  (6,3‰);  найменший  –  у  Болгарії  (2,9‰),  Словенії  (3,2‰),  Люксембурзі 

(3,3‰), Іспанії, Італії та Португалії (усі 3,4‰).  

Водночас коефіцієнт розлучень у ЄС зріс. У 2011 році найбільша кількість розлучень 

була зареєстрована у Латвії (4,0 розлучення на 1000 осіб) та Литві (3,4‰). Найменше 

розлучалися на Мальті (0,1‰), в Ірландії (0,7‰) та Італії (0,9‰). Детальніше  

  

Веб-сайт тижня 

«Шкільний клас» споживачів: 

http://www.consumerclassroom.eu/  

«Шкільний  клас»  споживачів –  це  веб‐сайт  спільноти  викладачів,  на  якому  зібрана 

всеохопна  бібліотека  ресурсів  зі  сфери  навчання  споживачів  з  усього  ЄС.  Також  на 

сайті  є  чимало  інтерактивних  інструментів,  що  можуть  бути  використані  для 

підготовки до уроків, навчання студентів і підвищення кваліфікації самих викладачів. 

Проект фінансується Європейською Комісією 

 

Відео тижня 

Відео  з  візуальної  служби  Європарламенту  (EuroparlTV):  коментарі  з  приводу 

перемовин між ЄС та Японією щодо Угоди про вільну торгівлю 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=277210be‐49ad‐4ad9‐963d‐

a18c01212fa4   

25  березня  Євросоюз  та  Японія  розпочали  офіційні  перемовини  щодо  Угоди  про 

вільну торгівлю. У цьому відео два депутати Європейського Парламенту дають свою 

оцінку такому кроку 

 

 

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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-49_en.htm?locale=en
http://www.consumerclassroom.eu/
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=277210be-49ad-4ad9-963d-a18c01212fa4
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=277210be-49ad-4ad9-963d-a18c01212fa4


 

 

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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