
 

19 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:  

• ... Рівень інфляції у ЄС поволі зростає 

• ... Кількість зайнятого населення ЄС протягом року збільшилася на 0,3% 

• ... Європарламент оцінив євроінтеграційний поступ Ісландії, Македонії та 

Боснії 

• ... Дослідження: громадяни ЄС несповна використовують свої виборчі 

права 

• ... ЄС боротиметься проти активів та майна злочинного світу 

• ... Вища освіта: євродепутати закликають збільшити підтримку галузі 

• ... Єврокомісія надає 5 млн. євро на розвиток європейського кіно за 

межами ЄС 

 



 

 

Анонси подій: 
Події в ЄС  

19 березня – Конференція з конфіденційності та захисту персональних даних, 
Вашингтон (США). У конференції – за допомогою відео- та аудіозв’язку - також 
візьмуть участь експерти з Брюсселя. 

28-29 – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

7 квітня – Всесвітній день здоров’я. Головна тема цьогорічного Дня – «Старіння та 
здоров’я». 

 

Події в Україні 
19-23 березня – візит експертної місії TAIEX (місії 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 (12 березня – 19 березня) 
 

Економіка 

Рівень інфляції у ЄС поволі зростає 

Річний рівень інфляції у ЄС у лютому, у порівнянні з січнем, зріс на 0,1% та склав 3,0%. 
Такі дані Євростату – статистичної служби Європейського Союзу. 

Найнижчий річний рівень інфляції показали Швеція (1,0%), Греція (1,7%) та Іспанія 
(1,9%). Найвищий – Угорщина (5,8%), Естонія та Польща (обидві по 4,4%). 

Загалом, у лютому, у порівнянні з січнем, рівень інфляції впав у дев’яти та зріс в 
одинадцяти країнах-членах. Детальніше 

 

Зайнятість населення 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/�
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Кількість зайнятого населення ЄС протягом року збільшилася на 
0,3% 

Протягом минулого року (четвертий квартал 2010-го – четвертий квартал 2011-го) 
рівень зайнятості у ЄС зріс на 0,3%, повідомляє Євростат.  

Натомість у самому четвертому кварталі, у порівнянні з попереднім, кількість 
працевлаштованих громадян ЄС зменшилася на 0,1%.  

Найбільшого зменшення рівня зайнятості зазнала сфера будівництва (-0,8%). Своєю 
чергою, найбільше зростання цього показника було зафіксоване у сфері операцій з 
нерухомістю (+2,4%). Детальніше 

 

Розширення ЄС 

Європарламент оцінив євроінтеграційний поступ Ісландії, 
Македонії та Боснії 

14 березня депутати Європарламенту ухвалили три резолюції, у яких міститься 
оцінка прогресу Ісландії, Македонії та Боснії і Герцеговини на їхньому шляху до ЄС.  

У першій резолюції європейські депутати висловили задоволення поступом Ісландії у 
європейській інтеграції. Вони сподіваються, що країна незабаром приєднається до 
Європейського Союзу. 

Друга резолюція містить заклик призначити дату перемовин з Колишньою 
Югославською Республікою Македонія щодо вступу до ЄС. За словами британського 
євродепутата Річарда Ховітта, Македонія – «країна, що належить до ЄС». 

Своєю чергою, у третьому документі Європарламент висловив стурбованість 
обмеженим прогресом Боснії і Герцеговини на шляху до ЄС. У резолюції 
наголошується, що країна має впроваджувати реформи, необхідні для потенційного 
набуття членства у Євросоюзі.  Детальніше   

 

Права громадянина 

Дослідження: громадяни ЄС несповна використовують свої 
виборчі права 

Європейці несповна користуються своїми виборчими правами. На цьому 
наголошується у спеціальному дослідженні Єврокомісії, опублікованому наприкінці 
минулого тижня.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/42&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120302FCS39886/5/html/Iceland-former-Yugoslav-Republic-of-Macedonia-and-Bosnia-and-Herzegovina�


 

 

Зокрема, йдеться про права європейців обирати та бути обраними на місцевих 
виборах у країні, громадянами якої вони не є.  

Згідно із дослідженням, лише 10% від європейців, які мають право голосу та 
проживають за межами своєї країни, користуються цим правом. 

У зв’язку із цим, Вівіан Рединґ (Єврокомісар з юстиції, засадничих прав та 
громадянства) нагадала: громадяни ЄС мають однакові права голосу на місцевих 
виборах у будь-якій країні-члені ЄС.  

Тим часом внутрішня міграція у ЄС зростає: у 2009 році 11,9 млн. людей жили у 
країні, громадянами якої вони не є; у 2010 році кількість таких людей зросла до 12,3 
млн. (8 млн. з яких досягли вікового цензу). Детальніше 

 

Боротьба зі злочинністю 

ЄС боротиметься проти активів та майна злочинного світу 

Єврокомісія пропонує нові правила з ефективнішої конфіскації фінансових активів та 
майна, набутого злочинним способом. 

У Брюсселі впевнені: нові правила мають стримати поширення злочинності та 
захистити європейську економіку від корупції.  

Сесілія Мальмстрьом (Єврокомісар з внутрішніх справ) підкреслила, що ЄС має 
повертати нечесні прибутки кримінальних елементів у європейську економіку, що 
страждає від фінансової кризи.  

Також вилучені активи можуть бути інвестовані у соціальні проекти. Окрім того, їх 
можна використати для фінансування різноманітних ініціатив із боротьби проти 
злочинності, вважають у Єврокомісії. 

За даними ООН, загальна сума прибутку, отриманого злочинним способом, у 2009 
році склала 2,1 трлн. дол. США (3,6% від світового ВВП). Детальніше 

   

Вища освіта у ЄС 

Вища освіта: євродепутати закликають збільшити підтримку галузі 

Європейські депутати закликають збільшити фінансування та підтримку сфери вищої 
освіти в ЄС. 

Про це йшлося під час пленарної сесії Європейського Парламенту, що відбулася 14 
березня.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/229&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/235&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�


 

 

Зокрема, йдеться про зміцнення Болонського процесу – системи заходів з 
реформування вищої освіти європейських країн для їхньої повної гармонізації. 

У Європарламенті впевнені: на часі – полегшення мобільності студентів, викладачів, 
знань і технологій за допомогою взаємного визнання університетських дипломів. 
Також потрібно провести загальноєвропейську гармонізацію принципів та 
результатів освітніх послуг. Окрім того, настав час краще сприяти працевлаштуванню 
дипломованих спеціалістів у всіх країнах ЄС. Детальніше 

 

Індустрія кіно 

Єврокомісія надає 5 млн. євро на розвиток європейського кіно за 
межами ЄС 

Єврокомісія виділяє 5 млн. євро на 35 кінопроектів, що здійснюватимуться у рамках 
програми MEDIA Mundus – міжнародного розширення програми ЄС MEDIА, 
націленого на підтримку європейського кіно. 

Загальна мета проектів – допомогти у поширенні та розповсюдженні продуктів 
європейської кіноіндустрії за межами ЄС, а також кіно з-поза меж ЄС – у Євросоюзі.  

За словами Андрулли Вассиліу (Єврокомісара з освіти, культури, багатомовності та 
молоді), головна ідея фінансової підтримки програми – «дати аудиторії більше 
вибору та шансів переглянути фільми з усього світу».  

Нагадаємо, що мета програми MEDIA Mundus – фінансування проектів з мобільності 
та обміну між європейськими кінематографістами та їхніми колегами з усього світу. 
Загальний бюджет ініціативи на три роки (2011-2013 рр.) – 15 млн. євро. Детальніше  

  

Веб-сайт тижня 
Веб-сайт Європейської Комісії з навчання та стажування:  

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

На цьому сайті ви знайдете докладну інформацію про сферу початкової, середньої та 
вищої освіти у ЄС, а також ознайомитеся з різними внутрішніми та зовнішніми 
європейськими освітніми програмами  

 

Відео тижня 
Відео з сайту YouTube: «Такі схожі, такі різні, такі європейські» 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120309STO40297/html/MEPs-call-for-more-money-and-support-for-higher-education-in-Europe�
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/237&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm�


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R_jRjPl9iRQ&context=C3017561ADOEgsToPDskJqkgd
6uTuQTTNlNpIquY-w  

Промо-ролик, присвячений країнам Південно-східної Європи, – Албанії, Боснії і 
Герцеговині, Чорногорії, Сербії, Косово, Македонії і Туреччині – які виявили бажання 
вступити у Євросоюз. Головна мета сюжету – показати якомога більше спільного між 
цими країнами та країнами-членами 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. 
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Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
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