
 

30 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: 

 

 .... Шульц: Олімпіада спонукає до мирного вирішення конфліктів 

 .... Державний борг зони євро зріс майже на 1% 

 .... Кількість вилученої підробленої продукції у ЄС збільшується 

 .... Смертність на дорогах ЄС серед молоді залишається високою 

 .... Рівень будівництва у Євросоюзі поволі зростає 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)   

30 липня – Європейська Комісія презентує ініціативу у сфері промисловості, націлену 

на розвиток європейської оборонної індустрії 

31  липня  –  Європейська  Комісія  представить  стратегію  розвитку  конкуренції  у 

будівельному секторі ЄС 

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

на‐Майні 

6  вересня –  група висококваліфікованих експертів представить  свої  рекомендації  з 

підвищення рівня грамотності у Європі, Нікосія (Кіпр) 

 

Новини тижня (23 – 30 липня) 

 

Олімпійські ігри 

Шульц: Олімпіада спонукає до мирного вирішення конфліктів  

Мартін  Шульц,  Президент  Європейського  Парламенту,  привітав  традиційні 

Олімпійські  ігри.  За  його  словами,  Олімпіада  «спонукає  до  пошуку  мирних  та 

дипломатичних шляхів вирішення конфліктів у всьому світі».  

«Олімпійські ігри – це вершина спортивних змагань; вони виходять за межі кордонів 

та збирають разом спортсменів і глядачів з усіх куточків світу», – підкреслив Шульц. 

Президент  Європарламенту  переконаний:  літня  Олімпіада  в  Лондоні  стане 

«періодом найвищих спортивних досягнень, здобутих у повазі до духу fair play».  

Нагадаємо,  що  27  липня  відбулося  офіційне  відкриття  літніх  Олімпійських  ігор  у 

Лондоні. Вони триватимуть до 12 серпня. Детальніше 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120713STO48868/html/London-Calling-the-Olympic-dimension-of-the-European-Parliament


 

 

Борг ЄС 

Державний борг зони євро зріс майже на 1% 

У  першому  кварталі  2012  року,  у  порівнянні  з  четвертим  кварталом  2011  року, 

сукупний  державний  борг  зони  євро  (ЄС17)  по  відношенню  до  ВВП  зріс  на  0,9%  і 

склав 88,2%.  

Своєю  чергою,  державний  борг  ЄС  у  цілому  (ЄС27)  також  зріс  на  0,9%  і  досяг 

позначки у 83,4%. 

Такі дані Євростату – статистичної служби Європейського Союзу. 

Протягом року (перший квартал 2011‐го – перший квартал 2012‐го) державний борг 

зони євро по відношенню до ВВП зріс на 2%; державний борг ЄС – на 3%. Детальніше   

 

Боротьба проти підробленої продукції 

Кількість вилученої підробленої продукції у ЄС збільшується 

У 2011  році  у  ЄС  виявлено майже 115  млн.  товарів, що  підозрюються  у  порушенні 

прав інтелектуальної власності. Роком раніше таких товарів було 103 млн.  

Загальна вартість вилучених підроблених товарів у 2011 році оцінюється майже в 1,3 

млрд. євро (у 2010 році вартість вилучених товарів становила 1,1 млрд. євро). 

Альґірдас Шемета (Єврокомісар з оподаткування та митного союзу, аудиту, боротьби 

проти  шахрайства)  зазначив,  що  митниця  допомагає  захистити  європейську 

економіку  від  підробленої  продукції,  яка  «загрожує  безпеці  наших  громадян  та 

підриває законну діяльність бізнесу». 

Найбільше підроблених товарів – 73% від загальної кількості вилучених – походили з 

Китаю.  Також  багато  продукції,  що  порушує  права  інтелектуальної  власності, 

надходили  з  Туреччини  (переважно  продукти  харчування),  Панами  (алкогольні 

напої), Таїланду (безалкогольні напої) та Гонконгу (мобільні телефони). 

Чверть  усіх  підроблених  товарів,  виявлених  європейськими  митниками,  становили 

ліки; за ними йдуть пакувальні матеріали (21%) та цигарки (18%). Детальніше   

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/111&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/823&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Безпека дорожнього руху 

Смертність на дорогах ЄС серед молоді залишається високою 

Кожна п’ята дорожньо‐транспортна пригода  зі  смертельним наслідком  у ЄС  у 2010 

році забирала життя молодих людей у віці від 18 до 25 років. 

Сім  Каллас,  Європейський  Комісар  з  транспорту,  вважає  «трагічну  втрату  молодих 

життів  на  дорогах  Європи»  неприйнятною.  Лише  змінюючи  психологію  водіння 

молоді, можна запобігти подальшим жертвам, переконаний він. 

Згідно зі статистикою,  у 40% аварій зі смертельним наслідком у Європі були задіяні 

молоді водії у віці від 18 до 25 років.  

З іншого боку, з 2001 по 2010 рік смертність на дорогах серед молоді зменшилася на 

49%. Детальніше 

Більше статистики щодо дорожньо‐транспортних пригод по відношенню до вікових 

груп та країн‐членів ЄС можна знайти тут.  

 

Будівництво у ЄС 

Рівень будівництва у Євросоюзі поволі зростає  

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

ЄС у цілому (ЄС27) – на 1,6%. 

За  даними  Євростату,  серед  країн‐членів  найбільші  зростання  будівництва  були 

зафіксовані в Об’єднаному Королівстві  (+6,3%), Румунії (+5,0%) та Португалії (+3,6%). 

Найбільші падіння були зареєстровані у Словенії (‐17,5%), Угорщині (‐4,1%) та Іспанії 

(‐3,3%). 

Загалом, у травні рівень будівництва зріс у восьми та впав у шести країнах членах; він 

залишився стабільним лише у Чеській Республіці. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сторінка Your Voice in Europe (Ваш голос у Європі) на сайті Європейської Комісії: 

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

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/837&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/care_reports_graphics/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/109&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm


 

 

Ця сторінка слугує «єдиною точкою доступу» для численних консультацій, дискусій та 

дебатів, що дозволяють долучитися до процесу прийняття рішень в ЄС. Your Voice in 

Europe – єдина платформа для того, аби кожен охочий зміг висловити власну думку з 

приводу  поточних  справ  у  політиці  Євросоюзу  та  запропонувати  своє  бачення 

потрібних кроків.   

 

Відео тижня 

Відео з сайту YouTube: кампанія з безпеки на дорогах  

http://www.youtube.com/watch?v=_Lc4EvUFyJ4  

Відео  присвячено  кампанії  з  безпеки  на  дорогах.  Згідно  зі  статистикою,  19% 

дорожньо‐транспортних  пригод  зі  смертельним  наслідком  у  Європі  у  2010  році 

забирали життя молодих людей у віці від 18 до 25 років. 

 

 

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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