
 

 

3 лютого 2014 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:  

 

 ....Східне партнерство, боротьба проти тероризму і торгівля – у центрі уваги 

саміту ЄС‐Росія 

 ....Лише  половина  держав  ЄС  полегшила  процедуру  участі  у  виборах  для 

громадян з іншої країни‐члена 

 ....У ЄС готуються відзначити тих, хто сприяє розвитку підприємництва 

 ....Кількість фальшивих євроцентів зменшується 

 ....Дослідження: європейці визнають важливість розвитку космічної галузі 

 ....Франція – найпопулярніший туристичний напрямок у ЄС 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

3  лютого  –  семінар  Ради  директорів  Європейського  інвестиційного  банку  із 

представниками громадянського суспільства,  Люксембург 

3‐6 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

6‐7 лютого – конференція зацікавлених сторін з питань стратегії ЄС щодо Адріатики та 

Іонійського регіону, Афіни   

10 лютого – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

11 лютого – Європейський форум з питань конкуренції, Брюссель. Цьогорічний захід 

буде присвячено внутрішньому ринку та проблемам, з якими зіштовхується сучасна 

конкуренційна політика 

11 лютого – конференція мерів щодо мобільності ЄС на локальному рівні, Брюссель 

11‐12  лютого  –  авіаційний  саміт  між  ЄС  та  Асоціацією  країн  Південно‐Східної  Азії 

(ASEAN), Сінгапур  

17‐18 лютого – конференція «Міста майбутнього: інвестуючи у Європу», Брюссель 

18  лютого  –  семінар  «Зміцнення  конкуренційної  політики  як  двигун  економічного 

зростання», Брюссель 

20‐21  лютого  –  конференція  з  питань  екодизайну  та  енергетичного  маркування 

продуктів, Брюссель    

24‐27 лютого – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург   

 

Новини тижня (27 січня – 3 лютого) 

 

Саміт ЄС-Росія 

Східне партнерство, боротьба проти тероризму і торгівля – у 
центрі уваги саміту ЄС-Росія   

Східне  партнерство  та  Україна,  а  також  боротьба  проти  тероризму  і  торгівля –  такі 

питання  були  у  центрі  уваги  зустрічі  лідерів  ЄС  та  Російської  Федерації  під  час 

двостороннього саміту, що відбувся у Брюсселі 28 січня.  

http://www.eib.org/infocentre/events/all/eib-board-of-directors-seminar-with-civil-society-2014.htm
http://www.eib.org/infocentre/events/all/eib-board-of-directors-seminar-with-civil-society-2014.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/agenda_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/agenda_en.cfm
http://ec.europa.eu/competition/forum/2014/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/events/intra-eu-mobility-2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/eu-asean-aviation-summit_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/eu-asean-aviation-summit_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/index_en.cfm
http://www.bruegel.org/nc/events/event-detail/event/394-competition-policy-enforcement-as-a-driver-for-growth/
http://www.bruegel.org/nc/events/event-detail/event/394-competition-policy-enforcement-as-a-driver-for-growth/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_conference_ecodesign_energy_labelling_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_conference_ecodesign_energy_labelling_en.htm


 

 

«У  нас  відбулася  відверта  і  далекосяжна  дискусія  щодо  основ  нашої  стратегічної 

співпраці, – зазначив Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей, коментуючи 

результати  саміту  між  ЄС  та  Росією.  –  Ми  визначили  багато  спільних  інтересів,  які 

повинні допомогти нам рухати наші відносини вперед». 

Одним  із  таких  інтересів  є  Східне  партнерство.  «Східне  партнерство  не  вплине  на 

економічні,  торговельні,  соціальні,  людські  та  культурні  зв’язки  Росії  з  багатьма 

нашими спільними сусідами», – запевнив Президент Європейської Ради. 

У  зв’язку  із  цим  він  підкреслив:  угоди  про  асоціацію,  включаючи  угоди  про  зону 

вільної  торгівлі,  що  їх  ЄС  парафував  з  Молдовою,  Грузією  та  Україною,  «повністю 

сумісні з чинними торговельними угодами між Росією та цими країнами».  

Водночас для  уникнення  подальших  розбіжностей  у  цьому  питанні  обидві  сторони 

домовилися про проведення консультацій на експертному рівні. 

Стосовно України,  то Євросоюз  запевнив, що пильно  слідкує  за  подіями в  країні  та 

засуджує насильство. «Ми готові йти далі та підписати і впровадити нашу Угоду про 

асоціацію, що була парафована торік», – сказав Ван Ромпей, додавши, однак, що для 

цього влада має «підтвердити свою прихильність демократичній Україні».  

Також під час саміту лідери ЄС і Росії ухвалили спільну декларацію із боротьби проти 

тероризму.  У  такий  спосіб  вони  домовилися  поглиблювати  співпрацю  у  напрямі 

протидії  злочинам,  що  здійснюються  терористами  і  організованою  злочинністю. 

Також  лідери  погодилися  налагодити  обмін  досвідом  та  експертами  з 

контртерористичної діяльності. 

Окрім  того,  саміт  дав  можливість  Брюсселю  та  Москві  обговорити  торгівельні 

питання  та  питання,  які  стосуються  ВТО.  Ситуація  в  Сирії  та  Ірані,  міжнародні 

зобов’язання  у  сфері  верховенства права  і  засадничих прав  також були на порядку 

денному зустрічі.  

Наступний саміт між ЄС і Росією відбудеться у Сочі у червні. Детальніше 

Більше інформації:  

Заява Германа Ван Ромпея після саміту ЄС‐Росія 

Спільна декларація щодо боротьби проти тероризму  

 

 

 

 

 

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-russia-summit-focuses-on-eastern-partnership-and-combatting-terrorism?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140834.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/140835.pdf


 

 

Демократія і вибори 

Лише половина держав ЄС полегшила процедуру участі у виборах 
для громадян з іншої країни-члена 

29  січня  у  всіх  країнах‐членах  мали  набути  чинності  нові  правила,  що  полегшують 

можливість  громадянина  ЄС,  який  проживає  в  іншій  країні‐члені,  балотуватися  на 

цьогорічних виборах до Європейського Парламенту.   

«Європа має будуватися за участю європейців, – підкреслила Європейський Комісар 

з юстиції, засадничих прав і громадянства Вівіан Рединґ. – Кожен громадянин ЄС має 

право  голосувати  та  висувати  свою  кандидатуру  на  європейських  виборах  – 

незалежно від того, чи живе він/вона у своїй країні або у іншій країні‐члені. Це право 

має діяти ефективно по всьому ЄС». 

Однак станом на 28 січня, лише 14 країн‐членів Євросоюзу встигли запровадити нові 

норми  (Хорватія,  Кіпр,  Німеччина,  Естонія,  Фінляндія,  Угорщина,  Ірландія,  Латвія, 

Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія, Швеція та Об’єднане Королівство). 

«Я  розчарована  тим,  що  лише  половина  з  усіх  країн‐членів  встигли  внести  зміни  у 

правила участі громадян у виборах до кінця терміну», – зазначила Рединґ.  У зв’язку 

із  цим  вона  закликала  усі  держави,  які  не  ухвалили  нові  норми,  зробити  це 

якнайшвидше.  

«На виборах кожен голос є важливим», – підсумувала Єврокомісар.  

Згідно з новими правилами, кандидат на місце у Європейському Парламенті не буде 

змушений  повертатися  до  своєї  рідної  країни‐члена  для  отримання  відповідної 

документації. Натомість, громадянин повинен буде надати декларацію про бажання 

участі у виборах у країні, в якій він/вона проживає. 

Наразі, згідно зі статистикою, 14 млн. громадян ЄС живуть в іншій країні‐члені; 8 млн. 

з них – мають право голосу на виборах.  

Вибори до Європарламенту відбудуться 22‐25 травня. Детальніше 

Більше  інформації:  Коротка  юридична  інформація  про  вибори  до  Європейського 

Парламенту  

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-87_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0046fccc11/Elections.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0046fccc11/Elections.html


 

 

Розвиток підприємництва 

У ЄС готуються відзначити тих, хто сприяє розвитку 
підприємництва 

27  січня Європейська Комісія дала  старт цьогорічній кампанії  конкурсів  зі  сприяння 

європейському підприємництву (2014 European Enterprise Promotion Awards). 

Їхня  мета  –  відзначити  найбільш  творчі  та  успішні  ініціативи  державних  органів  і 

державно‐приватних  об’єднань  з  підтримки  підприємництва,  включаючи  розвиток 

малих і середніх підприємств. 

За  словами  Антоніо  Таяні  (Європейського  Комісара  з  промисловості  та 

підприємницької  діяльності),  такі  конкурси  допомагають  «надихати  європейські 

державні органи та приватно‐державні підприємства приділяти більше уваги бізнесу 

та бути більш дружніми до нього». 

Учасники  змагатимуться  у  шести  категоріях:  сприяння  духу  підприємництва; 

інвестиції  у  навички;  поліпшення  бізнесового  середовища;  підтримка 

інтернаціоналізації  бізнесу;  підтримка  розвитку  «зелених»  ринків  і  ефективне 

використання ресурсів; відповідальне та всеосяжне підприємництво.  

Наразі розпочалися конкурси на рівні країн‐членів. У травні переможці національних 

конкурсів  отримають  можливість  для  участі  у  змаганнях  на  міжнародному  рівні. 

Кінцева мета кожного з учасників – здобути Премію великого журі (Grand Jury Prize), 

який присуджуватимуть у Неаполі у жовтні.  

Конкурси  зі  сприяння  європейському  підприємництву  проводяться  з  2006  року.  За 

час  їхнього  існування  у  них  взяли  участь  понад  2,5  тисячі  проектів,  які  підтримали 

створення близько 10 тисяч нових компаній. Детальніше  

Більше інформації: Веб‐сайт European Enterprise Promotion Awards 

 

Боротьба проти підробки грошей 

Кількість фальшивих євроцентів зменшується  

У  2013  році,  у  порівнянні  з  попереднім  роком,  кількість  фальшивих  євроцентів, 

вилучених з обігу, скоротилася на 4%. 

Загалом,  торік  країни‐члени  зони  євро  вилучили  175,900  підроблених  євроцентів. 

Своєю чергою, в обігу наразі знаходиться 16,8 млрд. справжніх євроцентів.  

З  усіх  наявних  центів  найчастіше  підроблюють  монети  номіналом  у  2  євроценти  – 

їхня  частка  становить  67,6%  від  загальної  кількості  підроблених  євроцентів.  Далі 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-74_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm


 

 

йдуть  монети  номіналом  у  півцента  (16,7%  від  загальної  кількості)  та  в  один  цент 

(15,6%).  

Стосовно  паперових  грошей,  то  у  другій  половині 2013  року  з  обігу  було  вилучено 

353 тис. фальшивих євробанкнот.  

Згідно  із  даними  Європейського  Центрального  Банку,  найбільш  розповсюдженими 

для підробок є банкноти номіналом у 20  та 50  євро –  вони становлять 75%  від усіх 

фальшивих євробанкнот.  

Більше інформації можна знайти за цим посиланням і за цим посиланням.  

 

Космічна сфера 

Дослідження: європейці визнають важливість розвитку космічної 
галузі 

Більшість  європейців  сприймають  розвиток  космічної  галузі  як  джерело 

економічного зростання та наукового прогресу. 

Такий  лейтмотив  нового  дослідження  Євробарометру  (європейської  служби 

виявлення громадської думки), що його було представлено у Брюсселі 28 січня. 

На  переконання  Антоніо  Таяні  (Європейського  Комісара  з  промисловості  та 

підприємницької діяльності), результати дослідження свідчать про те, що європейці 

знають,  що  «космічні  технології  є  важливою  частиною  життя  європейських 

громадян». 

«Космос  –  це  сектор  зростання,  що  є  важливим  для  створення  робочих  місць  та 

розвитку інновацій», – додав Таяні.  

Згідно  із  дослідженням,  майже  шість  з  десяти  європейців  вважають,  що  космічна 

діяльність  сприяє  створенню  робочих  місць.  Більшість  опитаних  переконані,  що 

інвестиції  в  освоєння  космосу  людиною  можуть  стати  каталізатором  прогресу  в 

медицині.  Також  громадяни  ЄС  підтримують  думку,  що  розвиток  космічних 

технологій  здатен  протистояти  таким  загрозам  як  астероїди,  комети  і  зіткнення  з 

космічним сміттям.  

Окрім того, європейці прогнозують, що за 20 років космічна діяльність відіграватиме 

важливу роль в енергетичному секторі і захисті довкілля.  

Дослідження проводилося з 25 травня по 9 червня 2013 року у ЄС та Хорватії. Усього 

було опитано 27,680 європейців у віці від 15 років. Детальніше 

Більше  інформації:  Дослідження  Євробарометру  «Ставлення  європейців  до 

космічної діяльності» 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-89_en.htm?locale=en
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140113_1.en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-78_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_403_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_403_en.pdf


 

 

 

Туризм 

Франція – найпопулярніший туристичний напрямок у ЄС 

У  2013  році  кількість  ночей,  проведених  у  туристичних  комплексах  Європейського 

Союзу, досягла 2,6 мільярдів. Це на 1,6% більше, ніж було зафіксовано позаторік.  

Найбільшою  популярністю  серед  туристів  користується  Франція  –  у  туристичних 

комплексах цієї країни у 2013 році було проведено 405 млн. ночей; це на 1,1% більше 

за показники 2012 року.  

Далі йдуть Іспанія (387 млн. ночей; +1% у порівнянні з 2012 роком), Італія (363 млн.; ‐

4,6%), Німеччина (355 млн.; +1,3%) та Об’єднане Королівство (320 млн.; +6,5%). 

Із загальної кількості ночей, проведених у туристичних комплексах ЄС – 2,6 млрд., – 

45% ночей провели громадяни країн з‐поза меж Євросоюзу.  

За цим показником пальму першості утримують південні країни‐члени ЄС. Найбільше 

ночей  громадянами  країн,  що  не  є  членами  Євросоюзу,  було  проведено  у 

туристичних  комплексах  Мальти  (96%),  Кіпру  (93%)  та  Греції  (79%);  найменше  –  у 

Румунії (18%), Німеччини та Польщі (обидві по 20%), а також Швеції (23%). 

Загалом  у  2013  році,  у  порівнянні  з  2012  роком,  відвідуваність  країн‐членів  ЄС  (за 

кількістю  ночей)  громадянами  з  країн,  що  не  є  його  членами,  зросла  на  4,8%. 

Водночас кількість ночей проведених самим європейцями у туристичних комплексах 

у межах Євросоюзу зменшилася на 0,8%. Детальніше   

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка  супутникової  навігації  на  сайті  Європейської  Комісії  з  підприємництва  і 

промисловості: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/index_en.htm  

На  цьому  сайті  ви  дізнаєтеся  про  розвиток  власної  європейської  глобальної 

навігаційної  системи,  а  також  ознайомитеся  із  політикою  ЄС  у  сфері  освоєння 

космосу  

 

Відео тижня 

Відео‐  та  фотопідбірка  із  саміту  між  ЄС  та  Росією  (28  січня,  Брюссель)  на 

аудіовізуальному порталі Європейської Ради і Ради ЄС: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-16_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/index_en.htm


 

 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu‐russia‐summit‐january‐2014  

 

 

 

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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