
 

21 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:  

 

 ....Промислове виробництво у ЄС зросло на піввідсотка 

 ....Комітет  Європарламенту:  жінки  недостатньо  представлені  у  керівництві 

великих компаній ЄС 

 ....Мальмстрьом: ЄС активно бореться проти торгівлі людьми 

 ....Єдиний наглядовий механізм: Баррозу і Барньє вітають рішення Ради ЄС 

 ....У ЄС розпочалися консультації щодо зміцнення прав споживачів 

 ....60% користувачів Інтернету в ЄС купували товари онлайн 

 ....Всесвітній день продовольства: щороку у ЄС даремно втрачається 90 млн. 

тон їжі 

 

 

 



 

 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

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

21  жовтня  –  Європейська  Комісія  представить  Повідомлення,  яке  містить 

рекомендації зі зменшення збройного насильства у Європі  

21‐22 жовтня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

21‐25  жовтня  –  Європейський  тиждень  з  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  

28‐29  жовтня  –  2‐й  щорічний  Форум  Стратегії  Євросоюзу  для  Дунайського  регіону, 

Бухарест 

5‐7 листопада – конференція «Рішення для європейського космосу», Мюнхен 

6‐7 листопада – пленарна сесія Європейського Парламенту , Брюссель 

6‐8  листопада  –  конференція  з  питань  інформаційних  і  комунікаційних  технологій, 

Вільнюс   

 

Новини тижня (14 – 21 жовтня) 

 

Економіка 

Промислове виробництво у ЄС зросло на піввідсотка 

У серпні, у порівнянні з липнем, промислове виробництво у зоні євро (ЄС17) зросло 

на 1%; у ЄС у цілому (ЄС28) за аналогічний проміжок часу воно зросло на 0,5%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів найбільші зростання промислового виробництва були зафіксовані 

в Португалії (+8,2%), на Мальті (+7,2%) та в Чеській Республіці (+4,7%). 

Водночас найбільші падіння показали Естонія (‐3,5%), Швеція (‐2,8%) та Латвія (‐2,0%). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2013/index_en.cfm
http://www.space-solutions.eu/index.php?kat=home.html&anzeige=home.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2013-create-connect-grow


 

 

Загалом  у  серпні,  у  порівнянні  з  липнем,  промислове  виробництво  зросло  у 

тринадцяти і впало у десяти країнах‐членах Євросоюзу. Детальніше   

 

Ґендерна рівність 

Комітет Європарламенту: жінки недостатньо представлені у 
керівництві великих компаній ЄС 

До  2020  року  щонайменше  40%  членів  правління  без  виконавчих  повноважень  у 

компаніях ЄС мають бути жінками. 

Такі  правила  підтримали  члени  Комітету  Європейського Парламенту  з  прав жінок  і 

ґендерної рівності під час свого засідання, яке відбулося 14 жовтня. 

За  словами  Роді  Кратси‐Цагаропулу  (представниці  Європейської  народної  партії), 

нові  правила  дозволять  «отримати  максимальну  користь  від  талантів,  якими 

володіють багато професійних та висококваліфікованих жінок».  

Згідно з цими правилами, державні фірми повинні запровадити відповідну квоту до 

2018 року. Водночас приватні компанії зобов’язані виконати ці норми до 2020 року. 

Європейські  депутати  також  закликають  дотримуватися  прозорих  та  відкритих 

процедур  прийому  на  роботу,  поважаючи  ґендерну  рівність.  У  такому  відборі 

професійність  та  попередні  здобутки  кандидата  мають  відігравати  ключову  роль, 

зазначають у Європарламенті.  

Компанії,  які  порушуватимуть  ці  правила,  повинні  будуть  пояснити  компетентним 

органам країн‐членів ЄС причини, через які вони знехтували ними.  

Згідно  зі  статистикою,  у  2012  році  лише  15%  членів  правління  без  виконавчих 

повноважень великих компаній ЄС були жінками. Детальніше  

 

Боротьба проти торгівлі людьми 

Мальмстрьом: ЄС активно бореться проти торгівлі людьми 

Європейський  Союз  розробив  амбітні  політики  та  заходи,  аби  допомогти  жертвам 

«сучасного  рабства»  та  назавжди  покласти  край  цьому  «огидному  злочину»  – 

торгівлі людьми. 

На  цьому  наголосила  Сесілія  Мальмстрьом,  Єврокомісар  з  внутрішніх  справ, 

напередодні Європейського дня боротьби проти торгівлі людьми, який відзначають 

19 жовтня. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-145_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131014IPR22232/html/Women-on-company-boards-go-for-40-of-non-executive-posts-by-2020-urge-MEPs


 

 

За  її  словами,  законодавство,  покликане  боротися  проти  торгівлі  людьми,  було 

ухвалено  у  «рекордні  терміни»;  однак  багато  країн‐членів  зволікають  з  його 

впровадженням. 

«У  разі  належного  впровадження,  наше  законодавство  здатне  принести  реальну 

користь як для тих, хто переслідує винних у злочинах, так і для жертв цих злочинів», – 

підкреслила Мальмстрьом. 

Попри те, що у 2010 році у ЄС було зафіксовано 9,500 жертв торгівлі людьми, це, за 

словами Єврокомісара, лише «верхівка айсберга». «Виявлення жертв цих злочинів на 

ранніх  стадіях  має  вирішальне  значення  для  надання  їм  допомоги  та  захисту»,  – 

зазначила Мальмстрьом. 

Вона переконана: з огляду на те, що на кону – тисячі життів, боротьба проти торгівлі 

людьми має стати політичним пріоритетом країн‐членів та  інших держав світу. «Ми 

не можемо дозволити собі мовчати. Ми також не повинні програти у цій боротьбі», – 

підсумувала Єврокомісар.  

Нагадаємо, що вперше День боротьби проти торгівлі людьми відзначили у ЄС у 2007 

році. 

Загалом,  за період 2008‐2010 років у ЄС було зареєстровано 23,632 жертви торгівлі 

людьми. З усіх постраждалих найбільше було жінок – 68%. Чоловіки посідають друге 

місце – 17%. Далі йдуть дівчата (12%) і хлопці (3%).   

Найпоширенішими  цілями  торгівлі  була  сексуальна  експлуатація  (62%  від  усіх 

випадків)  та використання жертв у якості робочої сили  (25%).  Інші незаконні форми 

використання  людей  –  зокрема,  задля  вилучення  органів,  здійснення  злочинів, 

продажу дітей – складають 14%. Детальніше 

Більше інформації: Інфографіка Європейської Комісії з торгівлі людьми у ЄС  

 

Банківський союз 

Єдиний наглядовий механізм: Баррозу і Барньє вітають рішення 
Ради ЄС 

Президент  Європейської  Комісії  Жозе  Мануел  Баррозу  та  Європейський  Комісар  з 

внутрішнього  ринку  та  сфери  послуг  Мішель  Барньє  привітали  схвалення  Радою 

міністрів  ЄС  пропозиції  щодо  створення  єдиного  наглядового  механізму  (Single 

Supervisory Mechanism) у зоні євро. 

За словами Баррозу, єдиний наглядовий механізм – це «лише одна нога банківського 

союзу».  Для  того,  аби  банківський  союз  стояв  на  двох  ногах  потрібно ще  ухвалити 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-908_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/thb/thb_a4_en.pdf


 

 

рішення  про  єдиний  механізм  резолюції  та  фонду  і  єдину  збірку  правил  щодо 

інструментів реорганізації банків та гарантій по депозитах.  

«Нові  правила  допоможуть  побудувати  стабільний  фінансовий  сектор,  відновити 

справедливі умови кредитування по всьому ЄС та гарантувати, що саме банки, а не 

платники податків, сплачують за свої помилки», – зазначив Баррозу. 

Водночас  Барньє  назвав  єдиний  наглядовий  механізм  «першим  стовпом 

банківського  союзу». «Рішення  Ради  ЄС –  це  історичний  крок,  адже  він  символізує 

початок нової ери у нагляді за банками зони євро», – підкреслив він.  

Нагадаємо, що 12 вересня 2012 року Європейська Комісія виступила із пропозиціями 

щодо створення єдиного наглядового механізму. Головні функції цього нагляду має 

бути надано Європейському Центральному Банку (ЄЦБ) – основній валютно‐грошовій 

інституції ЄС. 

Мета єдиного наглядового механізму  та нових функцій ЄЦБ полягає в  забезпеченні 

нагляду  над  діяльністю  банків  на  рівні  всієї  зони  євро.  Досі  такий  контроль 

здійснювався  відповідними  органами  держав‐членів  ЄС.  Національні  органи 

продовжуватимуть відігравати свою роль, але здебільшого у підготовці та виконанні 

рішень ЄЦБ.    

Для  набуття  чинності  пропозиції  Єврокомісії  потребували  схвалення 

Європарламентом  та  Радою  ЄС.  Європейські  депутати  дали  свою  згоду  у  травні 

поточного року. Рада ЄС зробила це 15 жовтня.  

У  такий  спосіб,  очікується, що  єдиний  наглядовий механізм  набуде  чинності  вже 4 

листопада. 

Загалом, за три роки (жовтень 2008‐го – жовтень 2011‐го) уряди європейських країн 

витратили на допомогу банкам 4,5  трильйони євро, що складає третину усього ВВП 

Євросоюзу. Детальніше 

Більше інформації:  

Ухвала Радою ЄС рекомендації щодо створення єдиного наглядового механізму  

Детальні роз’яснення Єврокомісії, запропоновані 12 вересня 2012 року 

 

Захист прав споживачів 

У ЄС розпочалися консультації щодо зміцнення прав споживачів 

Європейська  Комісія  розпочала  консультації  зі  споживачами,  представниками 

бізнесу та іншими зацікавленими сторонами щодо ймовірних шляхів зміцнення прав 

споживачів по всьому ЄС. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-899_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/139012.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-662_en.htm?locale=en


 

 

Невен  Міміца,  Єврокомісар  із  захисту  прав  споживачів,  переконаний,  що  наразі 

Європа виглядає як мережа «ділових кіл». «Саме тому я хочу почути від споживачів, 

власників магазинів  та  бізнесу,  як ми можемо  зміцнити  захист  прав  споживачів  не 

збільшуючи кількість бюрократів», – підкреслив Міміца. 

Головне  питання  консультацій  –  яким  чином  можливо  за  допомогою 

скоординованих дій на рівні ЄС побороти чисельні порушення,  які  завдають шкоди 

споживачам і бізнесу.   

Консультації відбудуться у рамках поліпшення роботи загальноєвропейської мережі 

органів  захисту  прав  споживачів.  Ця  мережа  відіграє  важливу  роль  у  гарантуванні 

однакових прав по всьому ЄС у сфері купівлі та продажу товарів. 

Консультації триватимуть до 31 січня 2014 року. Детальніше  

Більше інформації: Детальніша інформація про консультації  

 

Купівля товарів і Інтернеті 

60% користувачів Інтернету в ЄС купували товари онлайн  

У 2012 році 60% користувачів Інтернету у Євросоюзі купували товари або замовляли 

послуги онлайн.  

Згідно  із  даними  Євростату,  найбільша  кількість  людей,  які  здійснювали  купівлю 

товарів  за  допомогою  Інтернету,  проживає  в  Об’єднаному  Королівстві  (82%  від 

загальної  кількості  користувачів  всесвітньої  мережі  у  цій  країні),  Данії  та  Швеції 

(обидві по 70%), Німеччині (77%), Люксембурзі (73%) та Фінляндії (72%). 

Натомість найменше таких людей проживає в Румунії (11%), Болгарії (17%), Естонії та 

Італії (обидві по 29%). 

Найпоширеніші товари, які найчастіше купували жителі ЄС за допомогою Інтернету, – 

це  речі  та  спортивне  спорядження.  Серед  послуг,  які  у  ЄС  замовляли  найчастіше 

онлайн, – це бронювання подорожей та житла для відпочинку.  

Країнами‐лідерами за купівлею речей та спортивного спорядження у ЄС є Об’єднане 

Королівство (51%) та Німеччина (49%). Водночас у Швеції (60%) проживає найбільша 

кількість  людей,  які  найчастіше  користувалися  онлайн‐послугами  з  бронювання 

подорожей та житла для відпочинку. Детальніше  

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consumer_protection_cooperation_regulation_201310_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-147_en.htm?locale=en


 

 

Споживання їжі 

Всесвітній день продовольства: щороку у ЄС даремно 
втрачається 90 млн. тон їжі 

Щороку  у  Європі  даремно  втрачаються  або  стають  відходами 90  мільйонів  тон  їжі. 

Такі  цифри  були  опубліковані  з  нагоди  Всесвітнього  дня  продовольства,  який 

відзначають 16 жовтня. 

Янез Поточнік,  Європейський Комісар  з довкілля,  зазначив, що ЄС поставив  собі  за 

мету до 2020 року скоротити вдвічі марні втрати їстівної їжі. «Не може бути жодного 

вибачення  за  марну  втрату  одного  третього  запасу  усіх  харчів  у  світі,  коли  870 

мільйонів людей щодня голодують», – підкреслив Поточнік.   

Їжа  втрачається  впродовж  усього  ланцюга  її  виготовлення,  розповсюдження  та 

споживання.  До  цього  причетні  усі,  хто  має  стосунок  до  цього  ланцюга:  фермери, 

представники харчової промисловості, кейтерингові компанії та споживачі.  

Від липня до жовтня поточного року Європейська Комісія проводила консультації  з 

питань, пов’язаних із європейською системою виробництва і споживання їжі. Їхньою 

метою було підвищити ефективність використання ресурсів продовольчою системою 

ЄС та зменшити кількість побутових і кухонних відходів.  

Також  у  Брюсселі  започаткували  інформаційну  кампанію  з  підняття  суспільної 

обізнаності  щодо  ефективного  споживання  їжі.  Одним  з  елементів  кампанії  був 

вірусний  відеокліп  під  назвою «10  порад  для  скорочення  харчових  відходів»,  який 

можна переглянути усіма мовами Євросоюзу. 

Загалом,  у  світі  марно  втрачається  або  стає  відходами  одна  третина  усього  запасу 

харчів.  Детальніше  

Більше інформації: Сторінка з харчової безпеки на веб‐сайті Європейської Комісії зі 

здоров’я і споживачів 

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка з ґендерної рівності на сайті Європейської Комісії з юстиції: 

http://ec.europa.eu/justice/gender‐equality/ 

На  цій  сторінці  ви  дізнаєтеся  про  основні  права  громадянина  ЄС,  а  також 

ознайомитеся з  ініціативами  і політиками Євросоюзу, спрямованими на скорочення 

розриву між чоловіками і жінками у різних сферах суспільного життя  

 

http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-953_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/


 

 

Відео тижня 

Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії: «Horizon 2020» 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077412  

До вашої уваги –  серія відеосюжетів,  у яких йдеться про різні наукові дослідження, 

які  проводяться  у  різних  країнах‐членах  ЄС  у  рамках  програми Євросоюзу «Horizon 

2020».    «Horizon  2020»  –  це  нова  програма  ЄС  у  сфері  досліджень  та  інновацій, 

покликана  розв’язати  суспільноважливі  проблеми  у  сферах  змін  клімату,  розвитку 

екологічного  транспорту  і мобільності,  харчової  безпеки,  боротьби проти  стрімкого 

старіння населення тощо   

 

 

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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