
 

9 липня 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: 

 

 .... Президент Кіпру: ми прагнутимемо до збалансованої політики 

 .... ЄС розробив стратегію політики щодо Арктики 

 .... Східне  партнерство:  Європарламент  закликає  створювати  зони  вільної 

торгівлі з країнами‐учасницями 

 .... Рединґ і Вассиліу закликають збільшити представництво жінок у спорті 

 .... АСТА: Європарламент відхилив суперечливу угоду 

 .... Рівень безробіття у зоні євро перевищив 11% 

 .... Євродепутати  прагнуть  різко  обмежити  доступ  до  потенційно 

небезпечних хімікатів 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

9 липня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

13  липня  –  конференція  зі  Спільної  сільськогосподарської  політики  ЄС.  Захід 

слугуватиме  платформою  для  дискусій  між  представниками  громадянського 

суспільства щодо реформи та майбутнього Спільної сільськогосподарської політики. 

Конференція відбудеться у Брюсселі 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap‐conference‐2012_en.htm   

19  липня –  зустріч  Ради  керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

23 липня (дата може змінитися) – зустріч Ради ЄС із закордонних справ, Брюссель 

2  серпня –  зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

 

Новини тижня (2 – 9 липня) 

 

Внутрішня політика 

Президент Кіпру: ми прагнутимемо до збалансованої політики 

Під  час  свого  головування  у  Раді  Міністрів  ЄС  Кіпр  прагнутиме  проводити 

збалансовану  політику,  що  поєднує  в  собі  фіскальну  дисципліну  та  заходи  з 

економічного зростання та підвищення зайнятості. 

На цьому наголосив Президент Республіки Кіпр Дімітріс Христофіас під час спільної 

прес‐конференції  з  Президентом  Європарламенту  Мартіном  Шульцом.  Прес‐

конференція  відбулася  після  закінчення  презентації  у  Європарламенті  пріоритетів 

головування Кіпру у Раді ЄС.  

Христофіас зазначив, що політика жорсткої економії не спрацьовує через те, що вона 

одностороння. «Необхідно поєднувати фіскальну дисципліну, – що є необхідністю – 

зі  зростанням  та  створенням  робочих  місць»,  –  підкреслив    він.  За  його  словами, 

саме до такої політики прагнутиме Кіпр під час свого головування у Раді ЄС.  

Шульц,  своєю  чергою,  висловив  сподівання,  що  Кіпр  намагатиметься  проводити 

політику соціальної справедливості, солідарності, боротьби з бідністю та контролю за 

фінансовими ринками. 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm


 

 

Нагадаємо, що від 1‐го липня 2012 року головування в Раді Міністрів ЄС перейшло до 

Кіпру; Нікосія виконуватиме функції країни‐голови протягом наступних шести місяців 

– до 1 січня 2012‐го року, після чого Кіпр змінить Ірландія. Детальніше   

 

Зовнішня політика 

ЄС розробив стратегію політики щодо Арктики 

Європейська  Комісія  спільно  з  Кетрін  Ештон  (Високим представником ЄС  у  справах 

зовнішніх  відносин  та  безпекової  політики)  розробили  стратегію  політики  ЄС щодо 

регіону Арктики. 

За словами Ештон, регіон Арктики є важливим для ЄС зі стратегічної, економічної та 

екологічної точок зору (включаючи боротьбу проти змін клімату). 

Стратегія  містить  пакет  заходів,  спрямованих  на  розвиток  наукових  досліджень 

Арктики  та  природоохоронних  технологій,  що  можуть  бути  використані  для 

екологічно  раціонального мореплавства  та  розробки  родовищ  корисних  копалин  у 

цьому регіоні. 

Також  у  документі  йдеться  про  зміцнення  співпраці  ЄС  із  Канадою,  Ісландією, 

Норвегією, США та Росією щодо питань, пов’язаних з розвитком регіону.  

Європейський  Парламент  та  країни‐члени  можуть  висловлювати  свої  думки  щодо 

запропонованої стратегії. Детальніше 

 

Східне партнерство 

Східне партнерство: Європарламент закликає створювати зони 
вільної торгівлі з країнами-учасницями  

ЄС має створювати глибокі та всеохопні зони вільної торгівлі з країнами‐сусідами на 

Сході з метою розвитку демократії та перешкоджанню конфліктам у цих країнах. 

Про  це  йдеться  у  резолюції,  ухваленій  під  час  засідання  Європарламенту,  що 

відбулося у вівторок, 3 червня.  

Європейські  депутати  підготували  конкретні  рекомендації  щодо  встановлення  зон 

вільної  торгівлі  для  кожної  країни‐учасниці  Східного  партнерства  (Азербайджану, 

Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України). 

У своїх рекомендаціях щодо України, європейські депутати висловили занепокоєння 

бізнесовим  та  інвестиційним  кліматом  в  країні.  Вони  сподіваються:  політичні 

перешкоди на шляху підписання Угоди про асоціацію (що включає в себе Угоду про 

створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі) будуть подолані.  

http://www.cy2012.eu/index.php/en/news/press-release---cyprus-presidency-to-strive-for-balanced-policies-
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/739&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Окрім  того,  члени  Європарламенту  закликали  український  уряд  внести  зміни  до 

законодавства  з  метою  забезпечення  вільних  та  безперебійних  постачань  газу  у 

країни‐члени ЄС. 

Нагадаємо, що  Україна  є  єдиною  з‐поміж  країн‐учасниць  Східного  партнерства, що 

завершила  перемовини  щодо  зони  вільної  торгівлі  з  ЄС  (у  жовтні  2011  року).  З 

Молдовою,  Вірменією  та  Грузією  Брюссель  провів  перший  раунд  переговорів 

(весною  поточного  року).  Перемовини  з  Азербайджаном  та  Білоруссю  були 

призупинені через відсутність прогресу. Детальніше 

 

Спорт та гендерна рівність  

Рединґ і Вассиліу закликають збільшити представництво жінок у 
спорті 

Слід докласти значніших зусиль для забезпечення більшої репрезентативності жінок 

у спорті, а також боротьби проти дискримінації та сексуальної агресії.  

Про  це  йдеться  у  листі,  який  Андрулла  Вассиліу  (Єврокомісар  з  освіти,  культури, 

багатомовності  та молоді)  та Вівіан Рединґ  (Єврокомісар з юстиції,  засадничих прав 

та  громадянства)  надіслали  президентам  Міжнародного  олімпійського  та 

паралімпійського комітетів Жаку Рогге та Філіпу Крейвену відповідно.  

У  своєму  листі  Єврокомісари  привітали  факт  того,  що  Олімпійські  ігри  у  Лондоні 

стануть першими в історії, коли жінки змагатимуться у кожній спортивній програмі.  

Також  вони  підкреслили:  гендерна  рівність  –  засадниче  право  та  основоположний 

принцип Європейського Союзу. 

Нагадаємо,  що  Олімпійські  ігри  в  Лондоні  відбудуться  з  27  липня  по  12  серпня. 

Детальніше  

 

Захист інтелектуальних прав 

АСТА: Європарламент відхилив суперечливу угоду 

У середу, 4 липня, абсолютною більшістю голосів Європейський Парламент відхилив 

АСТА – торгівельну угоду з боротьби проти підробленої продукції.  

Це перший випадок, коли Європарламент скористався можливостями Лісабонського 

договору для того, аби відхилити міжнародну торгівельну угоду.  

Після голосування у Європарламенті ця угода не може стати законодавчою нормою.  

Дебати щодо АСТА супроводжувалися багатотисячними демонстраціями з вимогами 

відмовитися  від  ухвалення  угоди.  Також  європейські  депутати  отримали  чимало 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48190/html/Expand-EU-free-trade-eastwards-say-MEPs
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

листів електронною поштою та петицію, підписану 2 млн. 800  тисячами громадян з 

усього світу, із закликам не підтримувати АСТА.  

Нагадаємо, що торгівельна угода про боротьбу проти підробленої продукції (ACTA) є 

міжнародною  угодою,  яку  ЄС  та  22  його  країни  підписали  у  січні  2012  року.  Вона 

націлена  на  боротьбу  проти  підробленої  продукції  –  один  із  її  аспектів  стосується 

порушення  права  інтелектуальної  власності  в  Інтернеті.  На  думку  критиків  угоди,  у 

ній  містяться  ризики  істотного  обмеження  свободи  користувачів  Інтернету  та 

втручання в їхній приватний простір. Детальніше 

 

Зайнятість у ЄС 

Рівень безробіття у зоні євро перевищив 11% 

У травні, у порівнянні з квітнем, рівень безробіття у зоні євро  (ЄС17) зріс на 0,1%  та 

склав 11,1%; у ЄС у цілому (ЄС27) він також зріс на 0,1% та склав 10,3%. 

За даними Євростату, найнижчий рівень безробіття було зафіксовано в Австрії (4,1%), 

Нідерландах (5,1%), Люксембурзі (5,4%) та Німеччині (5,6%). 

Своєю чергою, найвищий рівень безробіття показали Іспанія (24,6%) та Греція (21,9% 

у березні). 

Загалом, у травні 24 млн. 868 людей у ЄС залишалися без роботи (з них – 17 млн. 561 

тис. проживає у зоні євро). 

Для  порівняння,  у  травні  рівень  безробіття  у  США  склав  8,2%,  у  Японії  –  4,4%. 

Детальніше 

 

Контроль за хімічними речовинами 

Євродепутати прагнуть різко обмежити доступ до потенційно 
небезпечних хімікатів 

Європейські  депутати  спільно  з  представниками  Ради  ЄС  розробили  законопроект, 

який має різко обмежити доступ широкого  загалу до  хімічних речовин, що можуть 

бути використані для виготовлення вибухівки у домашніх умовах. 

Законодавство  країн‐членів  по‐різному  регулює  доступ  до  потенційно  небезпечних 

хімічних речовин:  одні держави обмежують та  суворо контролюють його,  інші – не 

встановлюють жодних обмежень на купівлю таких речовин. 

Саме  тому  метою  нового  законопроекту  є  встановлення  однакового  ступеню 

контролю за доступом до певних видів хімічних речовин по всьому ЄС.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48247/html/European-Parliament-rejects-ACTA
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Хімічні речовини у високих концентраціях будуть доступні за спеціальною ліцензією. 

Європейські депутати переконують: споживачі матимуть змогу отримати такі ліцензії, 

якщо документально обґрунтують потребу у використанні хімічних речовин у мирних 

цілях.  

За  словами  Яна  Мюльдера,  члена  Європарламенту  від  Альянсу  лібералів  та 

демократів за Європу, новий законопроект – «вагомий крок уперед у боротьбі проти 

тероризму та організованої злочинності». 

В  останні  роки  під  час  більшості  терористичних  атак  були  використані  вибухові 

засоби,  виготовлені  з  хімічних  речовин  –  мінеральних  добрив  або  засобів  для 

чищення  басейнів,  –  що  знаходяться  у  вільному  для  широкого  загалу  доступі. 

Детальніше   

   

Веб-сайт тижня 

Сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця» на веб‐сайті Європейської Комісії з 

довкілля: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm  

На цій сторінці ви знайдете детальну інформацію про конкурс «Європейська зелена 

столиця», а також матимете змогу познайомитися з містами, які вигравали цей титул 

 

Відео тижня 

Відео з YouTube: не забувайте про страховий поліс, коли подорожуєте закордон! 

http://www.youtube.com/watch?v=LO45q0_91iU&feature=plcp  

У центрі  сюжету –  двоє молодих  хлопців,  які  змагаються  за  увагу молодої дівчини‐

іноземки.  Відео  наголошує  на  важливості  володіння  страховим  полісом,  коли 

подорожуєш  закордон;  особливо  це  стосується  комічного  випадку,  який  стався  з 

дівчиною  

 

 

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://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120625IPR47570/html/Home-made-explosives-new-rules-to-curb-high-risk-chemical-sales
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.youtube.com/watch?v=LO45q0_91iU&feature=plcp


 

 

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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