
 

 

2 грудня 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:  

 

 ....Україна – один з головних торговельних партнерів ЄС серед країн Східного 

партнерства 

 ....У  Європарламенті  занепокоєні  рівнем  доступу  до  веб‐сайтів  державного 

сектору вразливими групами населення 

 ....Єврокомісія пропонує скасувати візовий режим для молдаван 

 .... Громадяни  ЄС  підтримують  боротьбу  проти  бідності  у  країнах,  які 

розвиваються 

 ....Бірма: ЄС виділяє 3 млн. євро на допомогу людям, уражених конфліктом 

 ....Майже 800 тис. іноземців отримали громадянство ЄС у 2011 році 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

2  грудня  –  прес‐конференція  з  нагоди  запуску  у  Закарпатській  області  проекту 

«Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які протидіють торгівлі 

людьми». 

З  питань  акредитації  та  для  отримання  детальнішої  інформації,  будь  ласка, 

звертайтесь  до  Закарпатської  громадської  жіночої  організації  (ЗГЖО)  «Веста»:  тел. 

(03122) 3‐20‐91, vestainna@gmail.com 

3  грудня – проект «Знову до роботи: реінтеграція матерів  і батьків до професійного 

життя  після  відпустки  по  догляду  за  дитиною»,  що  фінансується  Європейським 

Союзом  і  впроваджується  ВГО  «Ліга  соціальних  працівників  України»,  починає 

проведення конкурсу соціальної реклами «Сім’я і робота – наша турбота». 

За додатковою інформацією та з питань акредитації звертайтеся до Степана Тимочка 

за телефонами: +38 (044) 238‐65‐16, +38 (095) 440‐34‐24; st@znovudoroboty.org.ua 

4  грудня  –  міжнародна  конференція  «Соціальна  інтеграція  людей  з  інвалідністю: 

європейський досвід та напрями політики в Україні». Захід відбуватиметься у рамках 

проекту Twinning «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні». 

Додаткова  інформація:  Андрій  Третяк,  Постійний  Радник  Проекту, 

twinning.mlsp@ukr.net   

Акредитація преси: twinning.mlsp@ukr.net або +38 (066) 424‐28‐02 

5  грудня  –  підсумкова  конференція  проекту,  що  фінансується  ЄС,  щодо  локальної 

інтеграції біженців у Білорусі, Молдові та Україні 

Додаткова інформація: +38 (044) 288‐94‐24 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

2  грудня  –  введення  в  дію  EUROSUR  –  європейської  системи  спостереження  за 

кордонами   

3 грудня – Європейський день людей з обмеженими фізичними можливостями  

3‐4  грудня  –  конференція  «Доступний  туризм  у  Європі»,  Брюссель.  За  допомогою 

проведення  конференції  Єврокомісія  хоче  відзначити  дві  дати:  Європейський  день 

людей  з  обмеженими фізичними можливостями  та День  європейського  туризму.  З 

проектом програми заходу можна ознайомитися за цим посиланням  

mailto:vestainna@gmail.com
mailto:st@znovudoroboty.org.ua
mailto:twinning.mlsp@ukr.net
mailto:twinning.mlsp@ukr.net
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8170


 

 

5 грудня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

9 грудня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

9‐11 грудня – Пан’європейський саміт з питань інтелектуальної власності, Париж 

9‐12 грудня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

12  грудня  –  конференція  «Пункт  призначення  –  Європа»,  Сан‐Франциско.  Мета 

конференції  –  представити  яскраві  та  захоплюючі  сторони  сфери  досліджень  та 

інновацій  ЄС,  а  також можливості,  які  науковці  з  будь‐якої  країни  світу  отримають, 

якщо працюватимуть або навчатимуться у Європі  

17 грудня – 8‐й Європейський форум з прав дитини, Брюссель 

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

на‐Майні 

19‐20  грудня –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів Європейського  Союзу 

(саміт ЄС), Брюссель  

 

Новини тижня (25 листопада – 2 грудня) 

 

Економічні відносини з країнами-партнерами на Сході  

Україна – один з головних торговельних партнерів ЄС серед країн 
Східного партнерства   

За  останні  десять  років  торгівля  товарами  Євросоюзу  з  країнами‐учасницями 

Східного  партнерства  помітно  зросла.  Одним  з  головних  торговельних  партнерів 

Брюсселя у рамках ініціативи ЄС залишається Україна. 

У  першій  половині  2013  року  Україна  була  головним  місцем  призначення  для 

експорту ЄС серед усіх країн Східного партнерства. Експорт товарів з ЄС до України у 

цей  період  досяг  11,2  млрд.  євро  або  58%  від  усього  експорту  у  країни‐партнери 

Євросоюзу на Сході. Білорусь (4,1 млрд. євро або 21%) утримує другу позицію за цим 

показником. 

Також серед кран Східного партнерства Україна посідає перше місце за імпортом ЄС 

(7,1 млрд.  євро або 41%  від  усього  імпорту  у  країни‐члени Євросоюзу).  За нею йде 

Азербайджан (6,3 млрд. євро або 39%).  

http://www.premiercercle.com/sites/ipsummit/2013/paris2013/index.php
https://destinationeurope.teamwork.fr/en/
http://ec.europa.eu/justice/events/child-forum-2013/index_en.htm


 

 

Загалом, з 2002 року по 2012 рік експорт ЄС до країн Східного партнерства зріс з 11,9 

млрд. євро до 39,5 млрд. євро.  Імпорт, своєю чергою, зріс з 10,4 млрд. євро у 2002 

році до 35,3 млрд. євро у 2012 році. 

У перші шість місяців 2013 року, у порівнянні з першими шістьма місяцями 2012 року, 

експорт ЄС до країн Східного партнерства продовжував зростати – з 18 млрд. євро до 

19,4 млрд. євро.  

Водночас імпорт за аналогічний проміжок часу зменшився на 1,2 млрд. євро і склав 

16,1 млрд. євро. Детальніше  

Більше  інформації:  Інфографіка  про  економічні  відносини  між  ЄС  та  країнами 

Східного партнерства  

 

Захист прав споживачів 

У Європарламенті занепокоєні рівнем доступу до веб-сайтів 
державного сектору вразливими групами населення 

Усі групи населення ЄС, включаючи літніх людей та людей з обмеженими фізичними 

можливостями,  повинні  мати  доступ  до  веб‐сайтів  органів  державної  влади  будь‐

якого рівня.  

На цьому наполягають члени Комітету Європарламенту з питань внутрішнього ринку 

та захисту прав споживачів.  

Вони внесли зміни до правил, що регулюють доступ понад 100 мільйонів людей, які 

зіштовхуються з труднощами під час доступу до веб‐сайтів державних органів влади, 

до електронних послуг. Зокрема, це може стосуватися подання податкової звітності, 

звернення по допомогу у зв’язку із безробіттям, записом дитини у дитячий садочок 

тощо.  

Йорґо  Хацімаркакіс  (представник  Альянсу  лібералів  і  демократів  заради  Європи) 

зазначив,  що  попри  широке  розповсюдження  Інтернету,  лише  третина  веб‐сайтів 

органів  державної  влади  доступні  до  людей  з  обмеженими  фізичними 

можливостями.  

У  такий  спосіб  європейські  депутати  хочуть  зобов’язати  країни‐члени,  аби  ті 

забезпечили повний доступ до веб‐сайтів органів державної влади. Також такі сайти 

мають бути доступні на пристроях мобільного зв’язку (зокрема, мобільних телефонах 

і планшетах), вважають вони.  

Країни‐члени, на думку євродепутатів, повинні почати впроваджувати нові правила з 

2015 року.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-176_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131127IFG27656/html/Good-neighbours-forging-closer-links-with-the-EU%27s-eastern-partners
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131127IFG27656/html/Good-neighbours-forging-closer-links-with-the-EU%27s-eastern-partners


 

 

Наразі у ЄС нараховується понад 760 тис. веб‐сайтів державного сектору. Однак лише 

третина  з  них  відповідає  міжнародним  стандартам  доступу  до  веб‐ресурсів. 

Детальніше  

 

Візові питання 

Єврокомісія пропонує скасувати візовий режим для молдаван 

27  листопада  Європейська  Комісія  запропонувала  дозволити  молдавським 

громадянам,  які  мають  біометричні  паспорти,  здійснювати  безвізові  подорожі  до 

країн Шенгенської зони. 

Сесілія Мальмстрьом  (Єврокомісар  з  внутрішніх  справ)  привітала владу Молдови  із 

вдалим  впровадженням  усіх  реформ  та  критеріїв,  необхідних  для  встановлення 

безвізового  режиму  з  ЄС.  «Можливість  подорожувати  до  Євросоюзу  без  віз 

сприятиме  розвитку  міжлюдських  контактів  та  зміцненню  бізнесових,  соціальних  і 

культурних зв’язків між ЄС та Молдовою», – підкреслила Мальмстрьом. 

Вона  також  висловила  надію,  що  інші  країни  Східного  партнерства,  які  прагнуть 

безвізового режиму з ЄС, продовжать наполегливо працювати у цьому напрямі. 

Тепер  пропозиція  буде  обговорена  у  Європейському  Парламенті  та  Раді  ЄС.  У 

Єврокомісії  сподіваються,  що  обидві  інституції  розглянуть  документ  до  закінчення 

повноважень чинного Європарламенту.  

Нагадаємо,  що  ця  пропозиція  ґрунтується  на  виконанні  Молдовою  усіх  критеріїв, 

передбачених Планом дій з візової лібералізації  (ПДВЛ). 15 листопада Європейська 

Комісія  оприлюднила  звіти  про  прогрес  у  виконанні  положень  Плану  дій  Грузією, 

Україною та Молдовою. 

Згідно з оцінкою Єврокомісії, Кишинів задовольнив усі критерії, визначені у чотирьох 

блоках  другої  фази  ПДВЛ.  Зокрема,  країна  вдало  провела  реформу  Міністерства 

внутрішніх справ,  продовжила планову правову співпрацю з країнами‐членами ЄС  і 

міжнародною  поліцією  у  сфері  кримінального  правосуддя,  а  також  заклала  міцну 

основу  для  поглиблення  співпраці  з  Україною  у  сфері  прикордонного  контролю. 

Молдавська  влада  доклала  серйозних  зусиль  на  шляху  впровадження  Закону  про 

забезпечення рівності та Національного плану дій з прав людини, а також посилення 

ролі уповноваженого з прав людини. У такий спосіб у Брюсселі дійшли висновку, що 

Молдова відповідає усім критеріям, визначеним у Плані дій. 

Нагадаємо також, що План дій складається з критеріїв двох рівнів: 1) першої фази, 

яка  об’єднує  основні  напрями  політики  (законодавство  та  інституції),  і  виконання 

якої  має  прокласти  шлях  до  2)  другої  фази,  яка  стосується  ефективного 

впровадження політик, зазначених у першій фазі документа.     

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131128IPR28091/html/Online-public-services-must-be-accessible-to-everyone-MEPs-insist


 

 

Україна,  яка  отримала  ПДВЛ  раніше  за  Молдову,  наразі  знаходиться  на  етапі 

виконання критеріїв першої фази Плану дій. Детальніше 

Більше інформації:  

П’ятий звіт Єврокомісії про прогрес Молдови у виконанні ПДВЛ 

Третій звіт Єврокомісії про прогрес України у виконанні ПДВЛ  

 

Боротьба проти бідності 

Громадяни ЄС підтримують боротьбу проти бідності у країнах, які 
розвиваються 

66% громадян ЄС вважають, що боротьба проти бідності у країнах, що розвиваються, 

має бути одним із головних пріоритетів Європейського Союзу. 

Про  це  йдеться  у  спеціальному  дослідженні  Євробарометру,  оприлюдненому  26 

листопада. 

Коментуючи  результати  дослідження,  Андріс  Пібалґс  (Єврокомісар  з  політики 

розвитку)  сказав,  що  він  «натхненний  бачити,  що  громадяни  ЄС  підтримують 

глобальну солідарність». «Я радий, що європейці вірять у те, що ми разом можемо 

принести реальну користь у боротьбі проти бідності», – підкреслив він.  

Дослідження також свідчить, що, попри кризу, зростає кількість громадян, які готові 

сплачувати  більше  за  бакалію  та  інші  товари,  що  підтримують  країни,  які 

розвиваються.    У  порівнянні  з 2012  роком,  кількість  таких  громадян  зросла на 4%  і 

наразі складає 48%.  

83%  європейців  переконані,  що  важливо  допомагати  людям  у  країнах,  що 

розвиваються. 61% громадян дотримуються думки, що така допомога від ЄС має бути 

збільшена.  

Окрім  того,  молоді  люди  впевнені,  що  вони,  як  індивіди,  здатні  відгравати  значну 

роль  у  боротьбі  проти  бідності  у  країнах,  які  розвиваються.  Зокрема,  такої  думки 

дотримується  61%  молоді  у  віці  від  15  до  24  років.  53%  молодих  людей  готові 

витрачати  на  продукти  більше,  якщо  впевнені,  що  це  допоможе  країнам,  які 

розвиваються. 

Водночас  лише  один  респондент  з  десяти  (12%)  знає  кількість  людей  у  світі,  які 

живуть менше,  ніж на один долар у день  (ця цифра коливається від 500 млн.  до 1 

млрд. людей). Детальніше 

Більше інформації: Дослідження Євробарометра   

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1170_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131115_5th_progress_report_on_the_implementation_by_moldova_of_the_apvl_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131115_3rd_progress_report_on_the_implementation_by_ukraine_of_the_apvl_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1131_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405


 

 

Фінансова допомога 

Бірма: ЄС виділяє 3 млн. євро на допомогу людям, уражених 
конфліктом  

Європейський Союз виділив 3 млн.  євро  гуманітарної допомоги на потреби людей, 

уражених  конфліктом  у Бірмі.  У  такий  спосіб  загальна  сума  гуманітарної допомоги, 

наданої Євросоюзом Бірмі у 2012‐2013 роках, досягла 48,6 млн. євро. 

Кошти насамперед будуть спрямовані на забезпечення населення їжею та підтримку 

життєдіяльності  постраждалих.  Допомогу  отримають  найбільш  уразливі  групи 

населення, які проживають у провінціях Качін, Рахін та Північний Шан. 

Крісталіна Ґеорґієва (Єврокомісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та 

врегулювання криз)  висловила  занепокоєння у  зв’язку  із  умовами життя бірманців, 

уражених конфліктом. «Ми прагнутимемо того, аби їжа та інша необхідна допомога 

доходила до тих,  хто цього найбільше потребує, через наші партнерські організації, 

які працюють в країні», – підкреслила Ґеорґієва.    

Вже  понад  40  років  у  Бірмі  –  переважно  на  прикордонних  територіях  –  тривають 

внутрішні конфлікти, у яких беруть участь етнічні групи та армія країни.  

За різними даними, через ворожнечу свої домівки втратили понад 140 тис. людей, а 

800 тис. людей було позбавлено їхніх громадянських прав. Окрім того, понад 3 млн. 

бірманців живуть у Таїланді як економічні мігранти, а 127 тис. людей осіли у дев’яти 

таборах  для  біженців,  розташованих  уздовж  усього  кордону  між  двома  країнами. 

Детальніше  

 

Громадянство ЄС 

Майже 800 тис. іноземців отримали громадянство ЄС у 2011 році 

У 2011 році 783 тис. 100 осіб отримали громадянство ЄС. У порівнянні з 2010 роком, 

кількість  громадянств,  наданих  іноземцям  відповідними  службами  країн‐членів, 

впала на 4%. 

Загальна  кількість  наданих  громадянств  ЄС  скоротилася  через  зменшення  кількості 

виданих  паспортів  у  чотирьох  найбільших  країнах‐членах.  Зокрема,  Об’єднане 

Королівство  видало  паспорти  177  тис.  600  особам;  це  на  9%  менше,  ніж  було 

зафіксовано у 2010 році. За ним ідуть Франція (114  тис. 600 осіб;  ‐20%),  Іспанія (114 

тис. 600 осіб; ‐7%) та Італія (56 тис. 200 осіб; ‐15%).  

Лише  у  Німеччині,  у  порівнянні  з  2010  роком,  кількість  осіб,  які  отримали 

громадянство ЄС, збільшилася (109 тис. 600 осіб; +5%).  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1154_en.htm?locale=en


 

 

Найбільшу  групу  нових  громадян  ЄС  склали  вихідці  з  Африки  (26%  від  загальної 

кількості отриманих громадянств), Азії (23%), країн Європи, які не входять до складу 

ЄС (19%), Північної і Південної Америки (17%).  

Серед найбільших  груп,  які  отримали найбільше  європейських паспортів  позаторік, 

першість  утримують  громадяни  Марокко  (64  тис.  900  осіб,  55%  яких  отримали 

французьке та іспанське громадянства). За ними йдуть громадяни Туреччини (48 тис. 

900  осіб, 58%  з  яких отримали німецьке  громадянство),  Еквадору  (33  тис. 700  осіб, 

95%  з  яких  отримали  іспанське  громадянство),  Індії  (31  тис.  700  осіб,  83%  з  яких 

отримали британське громадянство).  

Водночас серед громадян країн‐членів ЄС, які отримали громадянство іншої держави 

Євросоюзу, лідирують румуни (26 тис. осіб), поляки (11 тис. осіб), італійці (7 тис. 500 

осіб) та португальці (6 тис. 900 осіб). Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Єврокомісії HEInnovat: 

https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php  

Веб‐сайт  покликаний  надати  механізми  для  проведення  самооцінки  закладами 

вищої совіти  (інститутами,  університетами,  коледжами тощо), які прагнуть провести 

ефективні зміни у сфері підприємницької діяльності та культури. Цей онлайн‐проект 

є  спільною  ініціативою  Генерального  директорату  Європейської  Комісії  з  освіти  і 

культури та Організації економічної співпраці та розвитку   

 

Відео тижня 

Відео з візуального сервісу Європейської Ради/Ради ЄС: Україна і саміт у Вільнюсі 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eastern‐partnership‐summit‐

2013/eastern‐partnership‐summit‐preview  

Відео  присвячено  участі  України  у  саміті  Східного  партнерства,  який  відбувся 28‐29 

листопада  у  Вільнюсі.  Також  у  ньому  наголошується  на  причинах,  що,  за  версією 

представників української влади, спонукали Київ призупинити процес підготовки до 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-177_en.htm?locale=en
https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eastern-partnership-summit-2013/eastern-partnership-summit-preview
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eastern-partnership-summit-2013/eastern-partnership-summit-preview


 

 

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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