
 

14 жовтня 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:  

 

 ....Ціни промислового виробника у ЄС зросли на 0,1% 

 ....Депутати  Європарламенту  пропонують  запровадити  картки  професійної 

кваліфікації 

 ....«Eurosur»: ЄС посилює спостереження за зовнішніми кордонами 

 ....У Європарламенті підтримали жорсткіші правила боротьби проти паління 

 ....Європейці:  міська  влада  має  надавати  пріоритет  питанням  охорони 

здоров’я, зайнятості та освіти 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

9‐14  жовтня  –  Інтелектуальна  вікторина  (брейн‐ринг)  з  тематики  ЄС  серед 

представників Інформаційних центрів ЄС, Євроклубів та Школи європейських студій, 

Дніпропетровськ 

14  жовтня  –  старт  проекту  Twinning  для  Державного  космічного  агентства  України 

«Створення  довготривалих  передумов  ефективної  участі  України  в  реалізації 

європейських  космічних  програм  у  сфері  супутникової  навігації  (Galileo)  та 

дистанційного зондування Землі (GMES)». 

Місце проведення: Державне космічне агентство України, Київ, вул. Московська, 8 

Детальніша інформація: +38 (044) 281‐62‐07; 281‐62‐04; press@nkau.gov.ua  

14‐15 жовтня – презентаційний семінар у рамках проекту Clima East: Підтримка дій, 

спрямованих на зниження впливу на зміну клімату  та адаптацію до наслідків зміни 

клімату  у  країнах  Східного  партнерства  та  Росії,  Київ.  Загальною  метою  проекту  є 

надання  підтримки  країнам  Східного  партнерства  та  Російській  Федерації  щодо 

підвищення  їхньої  компетентності  у  сфері  скорочення  викидів  парникових  газів  та 

покращення їхньої готовності до боротьби зі змінами клімату. 

15  жовтня  –  конференція  з  питань  розвитку  транспорту  за  участі  представників 

Міністерства  інфраструктури України, Одеса.  Захід відбудеться у рамках проекту ЄС 

«Підтримка впровадження Транспортної стратегії України». 

Більше інформації: +38 (044) 277‐24‐63 

15‐16 жовтня – презентація кліматичного і енергетичного пакету ЄС, Київ  

15‐20 жовтня – виставка аматорських фоторобіт «Багатство у розмаїтті», Київ. Під час 

виставки будуть представлені понад 40 робіт фотографів з України та Вірменії. Захід 

відбудеться  у  рамках  проекту  ЄС  «Рівні  можливості  національних  меншин  та 

уразливих груп у реалізації їхніх культурних прав: багатство у розмаїтті».  

Більше інформації: Тарас Тимчик, tymchuk@gurt.org.ua; +38 (067) 44 80 912 

17 жовтня – офіційна церемонія відкриття оновленої теплосистеми у Зеленодольську 

(Дніпропетровська область). Проект здійснювався у рамках програми ЄС «Підтримка 

заходів з енергоефективності у малих містах України».  

Більше інформації: Віктор Лях, mailto:vliakh@eef.org.ua; +380 (44) 200‐38‐24/25/26/27 

mailto:press@nkau.gov.ua
http://www.transport-ukraine.eu/
mailto:tymchuk@gurt.org.ua
mailto:vliakh@eef.org.ua


 

 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

7‐10 жовтня – Відкриті дні 2013. Відкриті дні – це щорічна чотириденна подія, під час  

14 жовтня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Люксембург  

16‐17 жовтня – конференція «EuroPCom 2013», Брюссель. Захід збере менеджерів з 

комунікації,  а  також старших експертів,  які представляють місцеву, регіональну або 

державну владу країн‐членів ЄС.  

17 жовтня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні  

17‐18 жовтня – Дні Транс’європейської транспортної мережі 2013, Таллінн (Естонія) 

17‐18  жовтня  –  12‐й  Європейський  туристичний  форум,  Вільнюс  (Литва).  Учасники 

форуму поговорять про вплив туризму на розвиток економіки ЄС і шляхи збільшення 

фінансування туристичної галузі Євросоюзу.  

18 жовтня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Люксембург  

21 жовтня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Люксембург 

21‐22 жовтня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

21‐25 жовтня – Європейський тиждень безпеки і здоров’я на роботі, Більбао (Іспанія) 

24‐25 жовтня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

24‐25 жовтня – зустріч лідерів ЄС та країн‐членів ЄС (саміт Євросоюзу), Брюссель 

25 жовтня – Європейський день цивільного судочинства 

 

Новини тижня (7 – 14 жовтня) 

 

Економіка 

Ціни промислового виробника у ЄС зросли на 0,1% 

У серпні, у порівнянні з липнем, ціни промислового виробника у зоні євро (ЄС17) не 

змінилися; у ЄС у цілому (ЄС28) за аналогічний період вони зросли на 0,1%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед  країн‐членів  найбільші  зростання  цін  промислового  виробника  були 

зафіксовані  в  Естонії  (+1,7%),  Данії  (+1,1%),  Ірландії  (+1,0%),  Угорщині  та  Фінляндії 

(обидві по +0,6%). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://cor.europa.eu/bg/events/europcom/Pages/europcom-2013-conference.aspx
http://www.tentdays2013.eu/
http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/international-level-and-expert-meetings/12th-european-tourism-forum-and-informal-ministerial-meeting-on-tourism


 

 

Водночас  найбільші  падіння  цього  показника  були  зареєстровані  в  Бельгії  (‐1,4%), 

Румунії (‐0,6%), Литві та Польщі (обидві по ‐0,2%). Детальніше  

  

Мобільність у ЄС 

Депутати Європарламенту пропонують запровадити картки 
професійної кваліфікації  

Депутати  Європейського  Парламенту  ухвалили  проект  закону,  згідно  з  яким 

пропонується запровадити європейські картки професійної кваліфікації. 

Їхня  мета  –  полегшити  пересування  та  можливість  роботи  у  іншій  країні‐члені  для 

лікарів, фармацевтів, архітекторів та інших представників різних спеціальностей ЄС.  

За  словами  Бернадетт  Верньо  (представниці  Прогресивного  альянсу  соціалістів  і 

демократів),  запровадження  європейської  картки  професійної  кваліфікації  «значно 

підвищить мобільність спеціалістів ЄС та зміцнить європейську безпеку». 

Оновлені  правила,  ухвалені  Європарламентом,  дозволять  представникам 

спеціальностей,  які  прагнуть  прискорити  своє  визнання  іншими  країнами‐членами, 

обирати  європейську  картку  професійної  кваліфікації.  Така  картка  видаватиметься 

«своєю»  країною‐членом;  вона  надаватиме  право  на  роботу  за  кордоном  на 

короткий  період  часу.  Також  картку  можна  отримати  у  країні,  у  якій 

здійснюватиметься професійна діяльність.    

Наразі  у  ЄС  є  800  спеціальностей,  які  регулюються  законодавством  Євросоюзу. 

Кваліфікація  спеціалістів  таких  професій  підтверджується  зазвичай  спеціальним 

дипломом.  Із  загальної  кількості  спеціальностей  лише  сім  професій  автоматично 

визнаються  у  будь‐якій  країні  члені  ЄС;  такими  професіями  є:  лікарі,  дантисти, 

фармацевти, медсестри, акушерки, ветеринари та архітектори.  

У такий спосіб, згідно з новими правилами, Єврокомісія має створити загальну базу 

даних  чинних  спеціальностей,  визнаних  у  ЄС.  У  Європарламенті  сподіваються,  що 

така  база  сприятиме  підвищенню  прозорості  системи  професій,  що  регулюється 

законодавством ЄС.  

Проект закону, ухвалений європейськими депутатами, має бути формально схвалено 

країнами‐членами ЄС.  Детальніше  

 

Охорона кордонів 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-142_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131008IPR21711/html/MEPs-pave-the-way-for-greater-professional-mobility-in-the-EU


 

 

«Eurosur»: ЄС посилює спостереження за зовнішніми кордонами  

Європейські  депутати  схвалили  правила  з  технічної  експлуатації  системи 

спостереження за кордонами «Eurosur». 

«Eurosur»  дозволить  країнам‐членам обмінюватися фотографіями,  даними  та  відео 

щодо подій, які відбуваються на зовнішніх кордонах ЄС, у режимі реального часу. У 

Європарламенті  сподіваються,  що  це  поліпшить  механізми  боротьби  проти 

незаконної міграції, а також сприятиме порятунку життя мігрантів.  

«Лише за допомогою запровадження загальноєвропейської системи спостереження 

за    кордонами  ми  можемо  запобігти  тому,  аби  країни  Середземномор’я  ставали 

могилами  для  біженців,  які  намагаються  перетнути  море  у  маленьких  човнах  з 

надією  віднайти  краще  життя  у  Європі»,  –  підкреслив  Ян  Малдер,  член  Альянсу 

лібералів і демократів заради Європи. 

Країни‐члени,  які  використовуватимуть  «Eurosur»,  повинні  будуть  дотримуватися 

принципу  заборони  на  видачу  особи  іншій  державі.  Цей  принцип  забороняє 

застосовувати  примусове  повернення  особи  на  місце,  де  його/її  життю  загрожує 

небезпека.  

Також вони будуть зобов’язані дотримуватися засадничих прав і свобод, включно із 

правом на захист персональних даних.  

Очікується,  що  Болгарія,  Естонія,  Греція,  Іспанія,  Франція,  Хорватія,  Італія,  Кіпр, 

Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина 

та  Фінляндія  почнуть  застосовувати  «Eurosur»  з  2  грудня  поточного  року.  Інші 

держави‐члени приєднаються до цих країн з 1 грудня 2014 року.  

Згідно  із  підрахунками,  у  2012  році  понад  72  тис.  людей  нелегально  перетнули 

зовнішні кордони Євросоюзу. Детальніше  

 

Боротьба проти тютюнопаління 

У Європарламенті підтримали жорсткіші правила боротьби проти 
паління 

Європейський  Парламент  ухвалив  проект  закону,  покликаний  зробити  тютюнові 

вироби менш привабливими для молоді. 

На переконання Лінди МакЕван (представниці Альянсу соціалістів і демократів), саме 

діти, а не підлітки починають палити. «Ми маємо зупинити дії тютюнових компаній, 

що спрямовані на ангажування молоді за допомогою методу «привабливості» своїх 

продуктів»,  –  підкреслила  МакЕван.  Також  вона  додала,  що  пачки  цигарок  мають 

містити ефективні попереджувальні написи про шкоду паління.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131007IPR21624/html/EU-border-surveillance-MEPs-approve-Eurosur-operating-rules


 

 

У  такий  спосіб  європейські  депутати  пропонують,  аби  такі  надписи  займали 

щонайменше  65%  від  площі  пачки.  Водночас  бренд  тютюнової  компанії  має  бути 

розміщено внизу пачки, вважають вони. 

Також у Європарламенті наполягають на забороні продажу пачок, що містять менше 

20 цигарок.  

Європейські  депутати  не  підтримали  ідею  про  перекваліфікування  електронних 

цигарок  у  категорію  медичних  препаратів.  Своєю  чергою,  такі  цигарки  повинні 

містити  щонайбільше  30  міліграмів  нікотину  та  підпадати  під  правило  заборони 

продажу особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку. 

Окрім  того,  у  цигарках  не  має  використовуватися  різноманітних  добавок  і 

ароматизаторів  (зокрема,  із  ментоловим  або  полуничним  смаками).  За  дозволом 

щодо  додавання  у  цигарки  таких  елементів  виробнику  доведеться  звертатися  до 

Європейської Комісії, пояснили у Європарламенті.  

За допомогою нових правил європейські депутати сподіваються скоротити кількість 

смертей  від  паління –  адже щороку  у  ЄС  через  пристрасть до цигарки йде  з життя 

майже 700 тис. осіб. 

Згідно  зі  статистикою, 94%  курців  у  ЄС  починають  палити  у  віці  до 25  років.  Наразі 

28%  населення  Євросоюзу  має  цю  шкідливу  звичку.  Найбільше  курців  проживає  у 

Греції – 40%; найменше – у Швеції (13%). Детальніше  

 

Міське життя 

Європейці: міська влада має надавати пріоритет питанням 
охорони здоров’я, зайнятості та освіти  

Охорона  здоров’я,  зайнятість  та освіта –  саме  таким питанням,  на думку  громадян, 

влада європейських міст має приділяти найбільше уваги. 

Такі результати трирічного дослідження Євробарометру «Сприйняття якості життя у 

європейських містах», опублікованого 8 жовтня.  

Йоганнес  Ган  (Єврокомісар  з  регіональної  політики)  зазначив,  що  це  дослідження 

надає  якісну  характеристику  того, що думають  європейці  про міста,  у  яких живуть. 

«Дослідження нагадує нам про існування багатьох елементів, що складають мозаїку 

добробуту та хорошого рівня життя у наших міських середовищах», – підкреслив Ган.  

Дослідження,  зокрема,  засвідчує,  що  у  переважній  більшості  міст  громадянам 

складно  знайти  роботу.  У  50  містах  щонайменше  одна  особа  з  двох  вважає,  що 

знайти комфортне житло за розумну ціну є достатньо складним завданням.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131004IPR21539/html/Tobacco-larger-warnings-flavours-banned-e-cigarettes-regulated


 

 

Також  у  багатьох  європейських  столицях  було  зафіксовано  низьких  рівень 

задоволення школами та іншими навчальними закладами.  

Водночас  майже  у  всіх  містах  (окрім  п’яти)  більшість  громадян  погоджуються,  що 

присутність  іноземців  є  позитивом  для  міста.  Також  вони  вважають,  що  іноземці 

достатньо інтегровані у міське життя.   

Дослідження проводилося у 79 містах усіх країн‐членів Євросоюзу, а також Ісландії, 

Норвегії,  Швейцарії  та  Туреччини.  У  рамках  дослідження  було  опитано  41  тис. 

міських жителів. Детальніше  

Більше  інформації:  дослідження  Євробарометру  Сприйняття  якості  життя  у 

європейських містах» 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейської Комісії з охорони здоров’я:  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 

На цьому  сайті  ви ознайомитеся  із  законодавством ЄС  у  сфері  охорони  здоров’я,  а 

також  отримаєте  інформацію  про  численні  ініціативи  та  програми  Євросоюзу  у  цій 

галузі  

 

Відео тижня 

Відео з візуального сервісу Європейського Парламенту (EuroparlTV): боротьба проти 

паління  

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4ca8cb65‐db43‐4f39‐97a9‐

a25101501755  

Депутати  Європейського  Парламенту  підтримали  ініціативи,  покликані  зробити 

тютюнові вироби менш привабливими для молоді та заборонити продаж пачок, що 

містять  менше  20  цигарок.  На  які  кроки  у  реформі  сфери  тютюнових  виробів  слід 

чекати далі?   

 

 

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://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-857_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4ca8cb65-db43-4f39-97a9-a25101501755
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4ca8cb65-db43-4f39-97a9-a25101501755


 

 

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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