
 

 

19 травня 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:  

 

 ....Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зросли на 0,3% 

 ....Промислове виробництво у ЄС падає 

 ....Дослідження: половина європейців впевнені у позитивному майбутньому 

ЄС 

 .... Громадяни країн Європейської політики сусідства позитивно ставляться до 

відносин з ЄС 

 ....«Європейське  кіно  у  цифрову  еру»  –  нова  стратегія  розвитку 

кінематографу ЄС 

 ....У Євросоюзі хочуть заборонити дрифтерне рибальство 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

19  травня  –  церемонія  підписання  угоди  про  надання  кредиту  на  побудову 

Бескидського  тунелю.  Кошти  у  розмірі  55  млн.  євро  виділяє  Європейський 

інвестиційний банк. Захід відвідає, зокрема, Голова Представництва ЄС в Україні Ян 

Томбінський  

20  травня  –  конференція‐відкриття  3‐ої  фази  проекту  «Місцевий  розвиток, 

орієнтований на громаду». Захід відбудеться у «М17» Центрі сучасного мистецтва за 

такою адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 102‐104  

20  травня  –  візит  Європейського  Комісара  з  питань  транспорту,  Віце‐президента 

Європейської Комісії Сіма Калласа до України  

22  травня  –  прес‐конференція,  присвячена  обговоренню  результатів  проекту 

застосування  чистих  вугільних  технологій  в  Україні.  Захід  відбудеться  у  Великій 

конференц‐залі Національної академії наук (м. Київ, вул. Володимирська, 55) 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

19‐20 травня – Європейський день моря 2014  

21  травня  –  нагородження  переможців  у  конкурсі  ініціативи  «Natura  2000»  – 

екологічної  мережі  природоохоронних  територій,  визнаних  країнами‐членами 

Євросоюзу  

22  травня  –  Міжнародний  день  біорозмаїття.  У  цей  день  у  Брюсселі  Єврокомісія 

проведе конференцію з питань складання карт і оцінки екосистем та їхніх послуг  

22‐25 травня – вибори до Європейського Парламенту   

3‐5  червня  –  конференція  під  назвою  «Зелений  тиждень  2014»,  Брюссель.  Захід  є 

найбільшою щорічною конференцією з питань політики Європейського Союзу у сфері 

охорони довкілля 

4  червня  –  Єврокомісія  опублікує  звіт  про  конвергенцію.  Його  мета  –  оцінити, 

наскільки  країни‐члени  готові  до  переходу  на  євро.  У  фокусі  цьогорічного  звіту  – 

Литва, яка висловила бажання запровадити єдину європейську валюту від 2015 року 

10 червня – Брюссельський економічний форум «Підтримка відновлення:  стратегії  і 

політики з економічного зростання та стабільності» 

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2014/index_en.htm


 

 

Новини тижня (12 – 19 травня) 

 

Економіка 

Обсяги роздрібної торгівлі у Євросоюзі зросли на 0,3%          

У березні, у порівнянні з лютим, обсяги роздрібної торгівлі зросли на 0,3% у зоні євро 

(ЄС 18) та у ЄС у цілому (ЄС 28). 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

У річній перспективі (березень 2014 року – березень 2013 року) цей показник зріс на 

0,9% у зоні євро та на 1,6% у ЄС. 

Що  стосується  місячних  даних,  то  найбільші  зростання  обсягів  роздрібної  торгівлі 

були  зареєстровані  в  Естонії  та Латвії  (обидві  по +2,8%),  а  також Франції  (+2,3%)  та 

Румунії (+2,2%). 

Водночас  найбільші  падіння  показали  Португалія  (‐1,7%),  Австрія  (‐0,9%),  а  також 

Німеччина, Ірландія і Словенія (усі по ‐0,7%). Детальніше  

 

Промислове виробництво у ЄС падає  

У березні, у порівнянні з лютим, промислове виробництво у зоні євро (ЄС 18) впало 

на 0,3%. 

У ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період промислове виробництво також впало – 

на 0,2%. 

Серед  країн‐членів,  за  даними  Євростату,  найбільші  падіння  цього  показника  були 

зафіксовані в Португалії – на 4,8%. Далі йдуть Литва (‐3,7%), Швеція (‐2,5%) та Греція (‐

1,9%). 

Водночас  Ірландія  (+5,6%),  Данія  (+3,1%)  та  Словенія  (+2%)  –  країни‐лідери  за 

зростанням обсягів промислового виробництва. Детальніше  

 

Внутрішні процеси 

Дослідження: половина європейців впевнені у позитивному 
майбутньому ЄС  

Кожен третій європеєць позитивно сприймає Євросоюз. 

На  цьому  наголошується  у  спеціальному  дослідженні  Євробарометру  –  служби 

виявлення громадської думки ЄС – «Європейці у 2014 році».  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-06052014-AP/EN/4-06052014-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-75_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_data_en.pdf


 

 

З‐поміж  опитаних 32%  заявили,  що  довіряють  Євросоюзу.  Це  більше,  аніж  тих,  хто 

довіряє  парламенту  власної  країни  (27%),  і  тих,  хто  довіряє  уряду  власної  країни 

(26%).  

Окрім того, 52% європейців позитивно дивляться на майбутнє Європейського Союзу.  

Оптимізм щодо економічної ситуації у ЄС серед європейців також зростає. Зокрема, 

громадяни 20 країн Євросоюзу з усіх 28 держав‐членів сподіваються на поліпшення 

економічної ситуації у їхній батьківщині протягом наступного року. 

44%  опитаних  вважають,  що  пік  впливу  кризи  на  можливості  знайти  роботу  вже 

минув.  Водночас  49%  переконані:  безробіття  –  найважливіша  проблема,  з  якою 

наразі має справу їхня країна.  

Окрім того, більшає кількість європейців, які вважають, що їхній голос має вагу у ЄС, – 

наразі  таких  людей  нараховується  37%  (для  порівняння,  восени  2013  року  таких 

громадян  нараховувалося  лише  29%).  Більше  інформації  можна  знайти  за  таким 

посиланням і за таким посиланням.  

 

Громадська думка 

Громадяни країн Європейської політики сусідства позитивно 
ставляться до відносин з ЄС 

Громадяни  країн‐учасниць  Європейської  політики  сусідства  загалом  позитивно 

ставляться до відносин їхніх держав із Європейським Союзом. 

Таку  думку,  згідно  із  дослідженням  Євробарометру,  поділяють  41%  опитаних  у 

країнах Східного партнерства  і 39% жителів країн Південного виміру Європейського 

сусідства. 

Дослідження свідчить: з часу першого опитування Євробарометру (весна 2012 року) 

імідж ЄС в очах громадян держав Східного партнерства покращився. 

Торгівля, а також мир і безпека сприймається жителями країн Європейської політики 

сусідства як найголовніші сфери співпраці їхніх держав із Європейським Союзом.  

Що  стосується  економічної  ситуації,  то  лише  18%  опитаних  з  країн  Східного 

партнерства  продемонстрували  задоволення  рівнем  економічного  розвитку  своєї 

батьківщини. 

Окрім  того,  більшість  громадян  країн‐партнерів  заявили,  що  вони  недостатньо 

поінформовані про ініціативи ЄС у їхніх державах.  

Загалом,  під  час  дослідження  було  опитано  31,200  громадян  з  країн‐учасниць 

Європейської  політики  сусідства  (16  держав).  Дослідження,  яке  відбувалося  за 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-543_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-543_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-340_en.htm?locale=en


 

 

допомогою  індивідуального  опитування,  було  проведено  у  два  етапи:  перший 

проходив з червня по липень 2013 року, другий – з  грудня 2013 року по січень 2014 

року. Детальніше 

Більше інформації: Висновки та основні звіти із досліджень Євробарометру   

 

Європейський кінематограф  

«Європейське кіно у цифрову еру» – нова стратегія розвитку 
кінематографу ЄС 

15  травня Європейська Комісія  започаткувала нову стратегію – «Європейське кіно у 

цифрову еру». 

ЇЇ  мета  –  розв’язати  проблеми,  з  якими  найчастіше  зіштовхується  кінематограф  у 

Європі.  Йдеться,  зокрема,  про  те,  що  більшість  європейських  фільмів 

демонструються лише в країні, в якій вони були зняті, – їх дуже рідко представляють 

за кордоном.  За різними даними, лише 8%  європейської кінопродукції показують у 

кінотеатрах країн, що знаходяться за межами ЄС.  

Також, попри те, що європейські фільми складають дві третини від усіх показів у ЄС, 

на них припадає лише третина проданих квитків.  

У  такий  спосіб  стратегія  покликана  підкреслити  потребу  у  максимальному 

використанні  методів  дистрибуції  кінопродукції  задля  зміцнення  культурного 

розмаїття та конкурентоздатності.  

З  цим  погоджується  Європейський  Комісар  з  освіти,  культури,  багатомовності  та 

молоді  Андрулла  Вассиліу.  На  її  думку,  «поліпшення  міжнародної  дистрибуції 

європейського  кіно  важливе  не  лише  з  економічних  причин,  але  й  з  огляду  на 

розмаїття».  

Таким  чином  стратегія  пропонує,  аби  більше  державних  коштів  йшло  на 

максимізацію потенціалу аудиторії  та підтримку механізмів активізації міжнародної 

дистрибуції  кінопродукції.  Наразі  70%  коштів  держав‐членів  ЄС,  призначених  на 

кінематограф,  витрачаються  лише  на  виготовлення  фільмів.  Водночас  на 

дистрибуцію, за різними оцінками, йде лише 10%. 

Окрім  того,  стратегія  передбачає  проведення  так  званого  Європейського 

кінематографічного  форуму.  Його  мета  –  заохочувати  усі  зацікавлені  сторони  до 

обміну  ідеями  щодо  розв’язання  проблем,  з  якими  найчастіше  зіштовхується 

європейський кінематограф.  

Щороку  з  європейських  кінематографічних  фондів  на  підтримку  європейської 

аудіовізуальної промисловості виділяється 2,1 млрд. євро.  

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=37187&lang_id=450&utm_source=Oempro&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%235781&utm_campaign=EU%20cooperation%20positively%20perceived%20by%20its%20neighbours%2C%20reveals%20EU%20Neighbourhood%20Baromete
http://www.euneighbourhood.eu/eu-neighbourhood-barometer-data/wave-4-2013/


 

 

У  2012  році  у  Євросоюзі  було  виготовлено  понад  1300  фільмів.  Для  порівняння,  у 

США за аналогічний період світ побачило лише 800 фільмів. Детальніше  

 

Рибальство 

У Євросоюзі хочуть заборонити дрифтерне рибальство  

Європейська  Комісія  виступила  із  пропозицією  заборонити  від  1  січня  2015  року 

рибальство у ЄС дрифтерною сіткою. 

Попри те, що правила, які забороняють використовувати дрифтерну сітку для вилову 

певних видів прохідної риби (зокрема, тунцю та риби‐меча) діють у ЄС з 2002 року, й 

досі  трапляються  випадки  вилову  морських  ссавців,  черепах  і  птахів  (переважна 

більшість яких захищена правом ЄС).  

«Дрифтерне рибальство руйнує морське середовище, загрожує флорі і фауні моря та 

ставить під загрозу екологічно безпечне  і довготривале рибальство», – підкреслила 

Європейський  Комісар  з  морської  і  риболовецької  політики  Марія  Даманакі, 

коментуючи пропозицію Єврокомісії.  

Саме тому, на  її думку,  слід заборонити такий вид рибальства. «Я переконана: щоб 

зупинити усі ці процеси ми повинні ввести чіткі правила, що не залишають жодного 

шансу для неправильної інтерпретації», – відзначила Даманакі. 

Така  заборона  чітко  вписується  у  мету  нової  Спільної  риболовецької  політики  ЄС – 

мінімізувати  вплив  рибальства  на  морську  екосистему  та  максимально  зменшити 

непотрібний вилов.  

Європейський фонд морського рибальства здатен підтримати країни‐члени у процесі 

інкорпорування  нових  норм  у  їхні  законодавства,  запевняють  у  Єврокомісії. 

Детальніше   

 

Веб-сайт тижня 

Портал Форуму електронної охорони здоров’я (eHealth Forum): 

http://ehealth2014.org/  

З  12  по  14  травня  в  Афінах  відбувся  так  званий  Форум  з  електронної  охорони 

здоров’я  (eHealth  Forum).  Він  став  майданчиком  для  дискусій  на  теми  позитивних 

змін, що їх технології здатні принести у систему охорони здоров’я 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_en.htm?locale=en
http://ehealth2014.org/


 

 

Відео тижня 

Відео з Newsroom Європейської Ради/Ради ЄС:  

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu‐ukraine/van‐rompuy‐at‐the‐maidan‐

square  

Під час свого візиту до Києва, який відбувся 12 травня, Президент Європейської Ради 

Герман  Ван  Ромпей  також  відвідав  Майдан  Незалежності,  аби  вшанувати  пам’ять 

людей, які загинули під час сумнозвісних подій у столиці 18‐21 лютого  

 

 

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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