
 

12 березня 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 та Білорусі. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 
українських та білоруських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 
організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 
 
Новини минулого тижня:  

• ... Шульц: виборчому процесу у Росії бракувало справедливості 

• ... ВВП ЄС впав на 0,3% 

• ... Болонья – переможець Європейського тижня мобільності-2011 

• ... У ЄС вилучено більше мільйона контрабандних цигарок 

• ... Кількість подорожан у Євросоюзі зростає 

• ... Євростат: жінок у ЄС на 12 млн. більше за чоловіків 

 



 

 

Анонси подій: 
Події в ЄС  

12 березня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель 

12-15 березня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

19 березня – Конференція з конфіденційності та захисту персональних даних, 
Вашингтон (США). Також буде можливість взяти участь у конференції з Брюсселя – 
зв’язок з Вашингтон підтримуватиметься за допомогою відео- та аудіозв’язку 

28-29 – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

 

Події в Україні 
12-16 березня – експертна місія TAIEX з реформи санітарної та епідеміологічної 
служби до Координаційного центру з економічних реформ при Адміністрації 
Президента України, Київ 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/ 

19-23 березня – експертна місія TAIEX з наближення системи оподаткування 
акцизним збором до законодавства ЄС до Міністерства фінансів України, Київ 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/ 

22 березня – початкова конференція проекту Twinning «Зміцнення нормативної та 
правової компетенції Національної комісії з питань регулювання зв’язку щодо 
регулювання телекомунікаційного сектору», Київ 

mae@nkrz.goc.ua , +38 044 569 71 15 

 

Новини тижня (5 березня – 12 березня) 
 

Міжнародні відносини 

Шульц: виборчому процесу у Росії бракувало справедливості 

Президент Європарламенту Мартін Шульц висловив занепокоєння у зв’язку з тим, 
що виборчому процесу у Росії бракувало справедливості. 

На цьому Шульц наголосив у своїй заяві з приводу результатів президентських 
виборів у Росії, що відбулися 4 березня. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/�
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«Я шкодую, що кандидати не мали рівного доступу до медіа та державних ресурсів», 
– підкреслив Шульц. За його словами, більшість ЗМІ «відкрито симпатизували» 
одному кандидату.  

Водночас Президент Європарламенту привітав «пробудження громадської 
активності в Росії», яку можна було спостерігати під час мирних протестів. Він 
висловив впевненість, що російська влада має дослухатися до закликів щодо 
демократизації країни.  

Шульц також нагадав, що Росія – стратегічний партнер Євросоюзу. «Однак наше 
стратегічне партнерство має ґрунтуватися на повазі до цінностей демократії, 
верховенства права та свободи вираження», – підсумував Шульц. Детальніше    

 

Економіка 

ВВП ЄС впав на 0,3% 

У четвертому кварталі 2011 року, у порівнянні з попереднім кварталом, ВВП зони 
євро (ЄС 17) та ЄС у цілому (ЄС 27) впав на 0,3%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Протягом усього 2011 року ВВП зони євро зріс на 1,4%, ЄС у цілому – на 1,5%. 

Для порівняння, ВВП США у четвертому кварталі минулого року зріс на 0,7%. Своєю 
чергою, ВВП Японії за той же проміжок часу впав на 0,6%. 

Нагадаємо, що до зони євро входять 17 із 27 країн ЄС: Бельгія, Німеччина, Ірландія, 
Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, 
Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Естонія. Загалом Європейський Союз 
налічує 27 членів.  Детальніше 

 

Захист довкілля 

Болонья – переможець Європейського тижня мобільності-2011 

Італійське місто Болонья здобуло перемогу у Європейському тижні мобільності 2011 
року – загальноєвропейській ініціативі із захисту довкілля та покращення умов життя 
за допомогою розвитку альтернативних автомобілеві способів пересування.  

За словами Янеза Поточніка (Єврокомісара із довкілля), наразі найбільш вдалий час, 
аби «пересісти зі своїх приватних авто на інші види транспорту». 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-march/press_release-2012-march-3.html�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/35&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�


 

 

Мета кампанії – заохотити міське населення перейти до ресурсоефективної 
транспортної системи. Вона передбачає використання низьковуглецевих моделей 
транспорту замість звичайних приватних машин.  

Такий перехід має зменшити забруднюваність довкілля та споживання ресурсів, а 
також скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, переконані у Брюсселі.   

Болонья – місто, що перемогло у кампанії, – організувало тиждень без машин. У 
центрі міста була встановлена спеціальна пішохідна зона, на якій відбувалися 
численні вуличні вистави: велотури, ігри, виставки, що підкреслювали переваги 
електричних машин тощо.  

Нагадаємо, що Європейський тиждень мобільності проводився удесяте. У 2011 році у 
кампанії взяли участь 2268 міст по всьому світу. Детальніше  

 

Боротьба проти контрабанди 

У ЄС вилучено більше мільйона контрабандних цигарок 

Під час митної операції на східних кордонах ЄС вдалося вилучити 1,2 млн.  
контрабандних цигарок.  

Альґірдас Шемета (Європейський Комісар з оподаткування та митного союзу, аудиту, 
боротьби проти шахрайства) висловив задоволення результатами спецоперації. За 
його словами, такі дії дуже важливі для захисту бізнесу та грошей європейських 
платників податків.  

Операція була проведена спільно 22-ма країнами-членами за участі Хорватії, 
Туреччини, Норвегії та Швейцарії. Вона була організована Митною службою Польщі у 
тісній співпраці з Європейським бюро з боротьби проти шахрайства. 

Вилучені цигарки були знайдені у вантажних потягах, що перевозять деревину та 
залізо. Ці цигарки мали принести у бюджети країн-членів приблизно чверть мільйона 
євро у вигляді податків та митних зборів. 

У Брюсселі підрахували, що через контрабанду тютюнових виробів ЄС втрачає 
приблизно 10 млрд. євро щороку.  

Операція була проведена з 18 по 27 жовтня 2011 року. Детальніше 
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Туризм у ЄС 

Кількість подорожан у Євросоюзі зростає 

У 2011 році 72% громадян ЄС подорожували. Своєю чергою, у 2012 році свою 
готовність до подорожей вже підтвердило 80% європейців. 

Такі дані подає Євробарометр – центр опитування громадської думки у країнах-
членах ЄС. 

За словами Антоніо Таяні (Єврокомісара з промисловості та підприємницької 
діяльності), ці дані підтверджують, що туристична галузь ЄС – «потужний 
економічний двигун для європейського відновлення». 

Згідно із опитуванням, найбільш відвідуваною країною ЄС у 2011 році була Іспанія – 
до неї завітало 11% від загальної кількості європейців, які подорожували. Також до 
найбільш популярних туристичних маршрутів минулого року увійшли: Італія (9%), 
Франція (8%), Німеччина та Австрія (обидві по 5%), а також Греція (4%).  

У 2011 році 56% громадян ЄС відпочивали у своїй країні-члені. 44% європейців 
подорожувати в межах ЄС; 22% - за межами Євросоюзу.   

Опитування було проведено у січні поточного року. У ньому взяли участь 30 тис. 
респондентів з усіх країн-членів ЄС, а також Норвегії, Ісландії, Хорватії, Туреччини, 
Македонії, Сербії та Ізраїлю.   

З іншими результатами дослідження можна ознайомитися тут.  

  

Статистика 

Євростат: жінок у ЄС на 12 млн. більше за чоловіків  

У 2011 році у ЄС проживало 257 млн. жінок та 245 млн. чоловіків. Таким чином, на 
105 жінок налічується 100 чоловіків. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

У Балтійських країнах загального жіночого населення нараховується у середньому на 
15% більше за чоловічого. У Латвії та Естонії на 117 жінок налічується 100 чоловіків, у 
Литві – 115 жінок (на таку ж кількість чоловіків). 

Своєю чергою, на Кіпрі, Мальті, у Швеції та Люксембурзі співвідношення між 
жіночим та чоловічим населенням майже рівне – 101 (жінка) на 100 (чоловіків).  

Однак за рівнем зайнятості чоловіки у ЄС переважають жінок – 77,5% проти 63,8% 
(дані за 2010 рік). Детальніше 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_sum_en.pdf�
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Веб-сайт тижня 
Веб-сайт Європейського тижня мобільності: 

http://www.mobilityweek.eu/  

Європейський тиждень мобільності – загальноєвропейська ініціатива серед міст із 
захисту довкілля та покращення умов життя людей за допомогою розвитку 
альтернативних автомобілеві способів пересування. Кампанію 2011 року виграло 
італійське місто Болонья 

 

Відео тижня 
Відео з сайту ENРI Tube: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZlM-
JfJFKD0&list=PL99209F84D630495D&feature=plcp   

Сюжет розповідає про енергетичну співпрацю ЄС з країнами-учасницями 
Європейського інструмента сусідства і партнерства 

 

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 та Білорусі. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 
українських та білоруських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 
організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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Європейського Союзу в Україні 
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