
 

 

10 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:  

 

 ....Рівень безробіття у Євросоюзі впав на 0,1% 

 ....Корупція коштує економіці ЄС 120 млрд. євро на рік 

 ....У ЄС впорядковують правила роботи трудівників з поза‐меж Євросоюзу 

 ....Регіон Сахелю отримає від ЄС 142 млн. євро гуманітарної допомоги 

 ....Євродепутати  закликають  до  розробки  дорожніх  карт  із  захисту  ЛҐБТ‐

спільнот 

 ....Дослідження: 97%  європейців дивляться кіно час від часу; 54% – роблять 

це щодня 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

12‐13 лютого – візит Європейського Комісара з розширення та Європейської політики 

сусідства Штефана Фюле до України  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

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 лютого – День безпечного Інтернету  

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 

1‐2  березня  –  Європейська  конференція  у  Гарварді  «Європа  2014:  Відродження», 

Гарвард  (США).  Під  час  форуму  будуть  обговорені  політичні  та  бізнесові  ідеї, 

покликані надати поштовх для подальшого розвитку Європи 

   

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/forum/2014/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/events/intra-eu-mobility-2014/index_en.htm
http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=B4AE61EF5A32C23448697980ED014E93
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
http://europeanconference.org/


 

 

Новини тижня (3 – 10 лютого) 

 

Безробіття у ЄС 

Рівень безробіття у Євросоюзі впав на 0,1% 

Безробіття  у  зоні  євро  (ЄС17)  у  грудні  склало  12%.  Його  рівень  не  змінювався  від 

жовтня. 

Водночас безробіття у ЄС у цілому (ЄС28) у грудні, у порівнянні з листопадом, впало 

на 0,1% і склало 10,7%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед країн‐членів найнижчий рівень безробіття у грудні було зафіксовано в Австрії 

(4,9%), Німеччині (5,1%) та Люксембурзі (6,2%); найвищий – у Греції (27,8% у жовтні) 

та Іспанії (25,8%). 

Загалом,  позаминулого  місяця  без  роботи  у  ЄС  залишалося  26,200  млн.  людей 

(19,010 млн. з яких живуть у зоні євро). 

Для  порівняння,  рівень  безробіття  у  США  у  грудні  склав  6,7%  –  на  0,3%  менше  за 

показники у листопаді. Детальніше  

 

Боротьба проти корупції 

Корупція коштує економіці ЄС 120 млрд. євро на рік 

Щороку корупція коштує європейській економіці 120 млрд. євро.  

Про  це  йдеться  у  Антикорупційному  звіті,  що  був  уперше  опублікований 

Європейською Комісією 3 лютого. 

Згідно зі звітом, корупція залишається однією з головних проблем для Європи. Попри 

те,  що  багато  країн‐членів  запровадили  чисельні  ініціативи  із  боротьби  проти 

корупції, результати цієї боротьби залишаються непевними. Окрім того, країни‐члени 

мають докладати більше зусиль для протистояння цьому негативному явищу.  

Сесілія  Мальмстрьом  (Європейський  Комісар  із  внутрішніх  справ)  вважає,  що 

корупція «підриває впевненість громадян у демократичних інституціях і верховенстві 

права».  

«Вона  завдає шкоди європейській економіці  та позбавляє країни‐члени податкових 

надходжень», – підкреслила Мальмстрьом.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-17_en.htm?locale=en


 

 

Згідно  із  дослідженням  Євробарометру,  три  чверті  європейців  вважають,  що 

корупція є доволі масштабним явищем. 56% громадян переконані, що за останні три 

роки рівень корупції у їхній країні збільшився. Водночас 8% респондентів заявили, що 

торік зіштовхувалися з корупційними випадками.  

Антикорупційний  звіт  описує  ситуацію  з  корупцією  в  країнах‐членах.  Документ, 

зокрема,  надає  інформацію  про  антикорупційні  заходи  держав  Євросоюзу,  їхню 

ефективність, а також надає рекомендації щодо удосконалення ініціатив із боротьби 

проти цього негативного явища. Детальніше 

Більше інформації:  

Антикорупційний звіт ЄС   

Дослідження Євробарометру щодо корупції у ЄС  

 

Права сезонних робітників 

У ЄС впорядковують правила роботи трудівників з поза-меж 
Євросоюзу 

Європейський Парламент ухвалив нове законодавство, покликане поліпшити умови 

праці та життя сезонних робітників, які прибувають на заробітки до ЄС. 

Головна  мета  нового  законодавства  –  припинити  експлуатацію  таких  робітників, 

запобігши водночас тому, аби їхнє тимчасове перебування у ЄС перетворювалося на 

постійне. 

Представник  групи  Прогресивного  альянсу  соціалістів  і  демократів  Клод  Мораес 

переконує: це не просто правила, що снують лише на папері. «Вони надають певну 

гнучкість,  яка  є  вкрай  важливою  для  того,  щоб  до  робітників  ставилися  не  як  до 

товару, а як до людей», – підкреслив Мораес.   

Згідно  із  новим  законодавством,  будь‐яке  прохання  про  в’їзд  на  територію  ЄС  для 

сезонної роботи має підкріплюватися контрактом на роботу або листом‐пропозицією 

про  роботу.  У  них  мають  бути  зазначені  основи  трудової  діяльності  працівника 

(зокрема, заробітна платня, робочі години, в окремих випадках – місце проживання 

тощо). 

За  новими  правилами,  сезонні  робітники  з  країн  з‐поза  меж  ЄС  прирівнюються  у 

правах  до  громадян  країн‐членів.  Це  стосується  насамперед  мінімального 

працездатного  віку,  заробітної  платні,  робочих  годин,  відпусток,  питань  охорони 

здоров’я  та  безпеки  праці.  Тим  паче,  такі  робітники матимуть  змогу  об’єднатися  у 

профспілки і володіти у майбутньому доступом до соціального захисту, пенсій, освіти 

тощо. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-86_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf


 

 

Окрім того, кожна країна‐член сама визначатиме максимальний термін перебування 

сезонних  робітників.  Він  може  становити  від  п’яти  до  дев’яти  місяців  протягом 

дванадцятимісячного  періоду.  Робітники,  своєю  чергою,  матимуть  змогу 

подовжувати свої контракти або змінювати працедавців. 

Держави Євросоюзу матимуть два з половиною роки, аби перенести нові правила у 

свої законодавства. 

Згідно  із  підрахунками  Європейської  Комісії,  щороку  до  ЄС  приїжджає  близько  ста 

тисяч сезонних робітників з країн, що не є його членами. Детальніше  

 

Фінансова допомога 

Регіон Сахелю отримає від ЄС 142 млн. євро гуманітарної 
допомоги  

3  лютого  Європейська  Комісія  оголосила  про  намір  виділити  у  2014  році  142  млн. 

євро гуманітарної допомоги регіону Сахелю в Африці.  

Крісталіна Ґеорґієва (Єврокомісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та 

врегулювання  криз)  закликала  ЄС  діяти  швидко,  аби  «надати  життєво  важливу 

допомогу  людям,  які  продовжують  боротьбу  за  виживання  через  продовольчу 

небезпеку, стихійні лиха та конфлікти». 

У  такий  спосіб  57  млн.  євро  буде  надано  на  допомогу  людям  у  всьому  регіоні 

Сахелю,  ураженим  продовольчою  і  харчовою  кризою.  Жертви  конфлікту  у  Малі 

отримають 28 млн. євро. 7,5 млн. євро буде виділено для розв’язання продовольчої 

кризи у Нігерії.  

Також 29,5 млн. євро та 2 млн. євро отримають відповідно Чад і Північний Камерун. 

Окрім  того,  Єврокомісія  планує  використати  18  млн.  євро  як  кошти  розвитку  для 

північного Малі.   

Пріоритетами  у  фінансуванні  будуть  забезпечення  харчування  дітей  і  матерів,  а 

також доступ до мінімального обсягу медичних послуг та чистої води для найбільш 

вразливих груп населення.  

Від  початку  кризи  в  регіоні  Сахелю,  у  2012  році,  Європейській  Комісії  вдалося 

мобілізувати 383,4 млрд.  євро невідкладної фінансової  допомоги.  Водночас Малі  з 

початку 2012 року отримав від Єврокомісії 132 млн. євро гуманітарної допомоги.  

Загалом,  з метою відновлення стабільності  та стійкості у Сахелі, Єврокомісія планує 

витратити 1,5 млрд. євро у 2014‐2020 роках. Детальніше  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203IPR34619/html/More-rights-and-better-working-conditions-for-non-EU-seasonal-workers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-103_en.htm?locale=en


 

 

 

Захист прав сексуальних меншин 

Євродепутати закликають до розробки дорожніх карт із захисту 
ЛҐБТ-спільнот  

Європейський  Союз  має  розробити  дорожні  карти  із  захисту  засадничих  прав 

лесбійок, ґеїв, бісексуалів і трансґендерів (представників ЛҐБТ‐спільноти). 

Про  це  йдеться  у  резолюції,  ухваленій  Європейським  Парламентом,  під  час 

пленарної сесії, що відбулася 4 лютого. 

«Європа  не  повинна  терпіти  гомофобію»,  –  переконувала  Ульріке  Луначек, 

представниця групи Зелених/Європейського вільного альянсу.  

За  її словами, представники ЛҐБТ‐спільнот занадто довго живуть у страху. «У страху 

триматися за руки, бути обізваними, або лишитися без будинку, школи чи роботи». 

У  резолюції  зазначається,  що  у  ЄС  права  представників  ЛҐБТ‐спільноти  не  завжди 

захищені.  У  зв’язку  із  цим  європейські  депутати  визначили  ті  сфери  суспільного 

життя,  участь  у  яких  представників  сексуальних  меншин  має  бути  гарантована  та 

посилена.  Йдеться  насамперед  про  сферу  зайнятості,  освіти,  здоров’я,  товарів  і 

послуг, свободи пересування і вираження думок тощо.  

Саме  розв’язання  проблем  у  цих  сферах,  на  переконання  євродепутатів,  має  бути 

пріоритетом у розробці країнами‐членами їхніх дорожніх карт.  

Згідно  з  дослідженнями,  за  останні  п’ять  років  47%  представників  ЛҐБТ‐спільноти 

були об’єктом дискримінації або тиску; 26% – отримали погрози щодо застосування 

насильства. Детальніше    

 

Перегляд фільмів у ЄС 

Дослідження: 97% європейців дивляться кіно час від часу; 54% – 
роблять це щодня  

97% європейців дивляться кіно час від часу; 54% – роблять це щодня. 

Про  це  йдеться  у  дослідженні  Європейської  Комісії  щодо  поведінки  аудиторії, 

опублікованому 6 лютого. 

Близько 70%  європейців безкоштовно –  законно  чи незаконно –  завантажують  або 

переглядають фільми.  

87%  глядачів полюбляють дивитися фільми у  кінотеатрах, 90% –  віддають перевагу 

телебаченню, 67% – DVD. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203IPR34507/html/Parliament-calls-for-EU-roadmap-to-protect-fundamental-rights-of-LGBTI-people


 

 

Окрім  того,  згідно  із  дослідженням,  40%  власників  смартфонів  та  60%  власників 

планшетів використовують свої пристрої для перегляду кіно.  

14% респондентів, зокрема, заявили, що живуть від кінотеатру на відстані, що займає 

понад 30 хвилин часу. Найбільше таких людей проживає у Румунії (37%), Литві (27%) 

та Хорватії (16%). 

Окрім того, 28% європейців переглядають фільми на фестивалях.  

Загалом, щороку у Європі випускають понад тисячу фільмів.   

Дослідження  Єврокомісії  проводилося  у  10  країнах‐членах  ЄС:  Об’єднаному 

Королівстві, Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Хорватії, Румунії, Литві та Данії. 

Було опитано близько 5 тис. людей у віці від 4 до 50 років. Детальніше 

Більше інформації: Дослідження Єврокомісії щодо поведінки аудиторії  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка конкурсу «Ми Європа. Щодня» на сайті Європейської Комісії:   

http://www.europeinaday.eu/en  

Напередодні  виборів  до  Європейського  Парламенту  Європейська  Комісія  спільно  з 

ООН започаткувала відеоконкурс. Головна тема конкурсу – майбутнє європейського 

проекту та його підтримка з боку громадян ЄС   

 

Відео тижня 

Відео  з  візуальної  служби  Європейської  Ради/Ради  ЄС:  зустріч  Президента  України 

Віктора  Януковича  та  Високого  представника  ЄС  із  закордонних  справ  і  безпекової 

політики Кетрін Ештон (Київ, 5 лютого): 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu‐ukraine/eu‐hr‐ashton‐meets‐ukranian‐

president   

 

 

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-120_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/documents/about/profile-audience-summary_en.pdf
http://www.europeinaday.eu/en
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-ukraine/eu-hr-ashton-meets-ukranian-president
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-ukraine/eu-hr-ashton-meets-ukranian-president


 

 

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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