
 

20 травня 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:  

 

 ....Ціни промислового виробника у ЄС та зоні євро падають 

 ....Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав на 0,5% 

 ....Малі: міжнародна  спільнота  готова надати 3,25 млрд.  євро на  відбудову 

країни 

 ....Єврокомісія окреслила чотири сценарії майбутнього дрібних євроцентів 

 ....Парламентський  Комітет  пропонує  активізувати  боротьбу  проти  активів 

злочинного світу 

 ....У ЄС створено Центр реагування на надзвичайні ситуації 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

Представництво  Європейського  Союзу  в  Україні  оголосило  нові  тендери  у  рамках 

цьогорічної  інформаційно‐комунікаційної  програми.  Більше  інформації  можна 

знайти за цим посиланням  

21  травня  –  конференція  «Зона  вільної  торгівлі  між  ЄС  та  Україною:  принципові 

аспекти та переваги – реформа системи технічного регулювання», Президент готель, 

Київ.  

Учасники  заходу:  Валерій  П’ятницький,  Державний  представник  з  питань 

європейської  інтеграції,  Ніколас  Бердж,  Керівник  торгівельно‐економічного  відділу 

Представництва  ЄС  в  Україні,  Евангелос  Вардакас,  екс‐Директор  Генерального 

директорату  Європейської  Комісії  з  питань  підприємництва  та  промисловості,  а 

також  представники  Адміністрації  Президента  України  і Міністерства  економічного 

розвитку та торгівлі України 

21‐22  травня  –  міжнародна  практична  і  дослідницька  конференція  «Інтегроване 

управління  кордонами:  теорія  і  практика»,  Національна  академія  Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

23  травня  –  інформаційний  день  «ICT  in  Horizon  2020»  за  підтримки  Східного 

партнерства, Конференц‐зала Київського політехнічного інституту  

23  травня  –  заключна  конференція  проекту  Twinning  «Розвиток  статистичних 

методологій  в  Україні  у  відповідності  до  стандартів  ЄС»,  Державний  комітет 

статистики  України,  Київ.  Очікується,  що  у  заході  візьме  участь  Голова 

Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський 

23‐24 травня – візит Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського в Донецьк. 

Під  час  візиту  Томбінський  зустрінеться  зі  студентами  та  викладацьким  складом 

Донецького  національного  університету,    з  головою Донецької  обласної  державної 

адміністрації Андрієм Шишацьким, а також співробітниками проектів Євросоюзу, що 

реалізуються в Донецькій області 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

20‐23 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

21‐22 травня – Європейський день моря 2013, Валлетта (Мальта) 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/info_comm_tenders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.htm


 

 

22  травня  –  зустріч  президентів  і  голів  урядів  країн‐членів  ЄС  (саміт  Євросоюзу), 

Брюссель 

23‐24 травня – 14‐а зустріч Європейського форуму з екологічних інновацій, Прага  

24 травня – публічні слухання щодо фінансового нагляду в ЄС, Брюссель  

27  травня – Форум з питань екологічної  та збалансованої промисловості, Брюссель. 

Мета  цього  заходу  –  обговорити  яким  чином  промисловці  та  політики  можуть 

працювати  разом  заради  кращого  розкриття  потенціалу  промисловості,  створення 

нових робочих місць та захисту довкілля від забруднення   

27‐28 – зустріч міністрів закордонних справ країн‐членів ЄС, Брюссель  

29  травня  –  конференція  Європейської  платформи  проти  бідності  та  соціальної 

ізоляції, Брюссель 

30  травня  –  конференція  з  питань  старших  підприємців  та  молодіжної  зайнятості, 

Брюссель 

6 червня – зустріч Ради керівників Європейського центрального боку, Франкфурт‐на‐

Майні 

4‐7  червня  –  Зелений  тиждень  2013,  Брюссель.  Зелений  тиждень  –  найбільша 

щорічна  конференція  з  питань  політики  Європейського  Союзу  у  сфері  захисту 

довкілля. Тема цьогорічного заходу – якість повітря 

10‐13 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург   

 

Новини тижня (13 – 20 травня) 

 

Економіка 

Ціни промислового виробника у ЄС та зоні євро падають 

У березні, у порівнянні з лютим, ціни промислового виробника у зоні євро (ЄС17) та у 

ЄС у цілому (ЄС27) впали на 0,2%. 

У березні 2013 року, у порівнянні з березнем попереднього року, ціни промислового 

виробника зросли на 0,7% у зоні євро та у ЄС.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів найбільші падіння цін промислового виробника були зафіксовані 

в Болгарії та Греції (обидві по ‐1,1%), а також Іспанії (‐1,0%) та Литві (‐0,6%). Натомість, 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/conferences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/sustainable-industry/forums/index_en.htm
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/poverty-social-exclusion.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/poverty-social-exclusion.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=782&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/


 

 

Естонія  (+1,9%),  Ірландія  (+1,3%),  Словенія  та Фінляндія  (обидві  по +0,3%) –  країни‐

лідери за зростанням цього показника. 

У  річній  перспективі  (березень 2012  року –  березень 2013  року)  найбільші  падіння 

цін  промислового  виробника  були  зареєстровані  у  Швеції  (‐1,4%),  Греції  (‐1,3%), 

Австрії  (‐0,8%)  та  Польщі  (‐0,5%);  найбільші  зростання  –  в  Естонії  (+11,3%),  Бельгії 

(+3,7%), Ірландії (+2,6%) та Франції (+1,9%). Детальніше  

 

Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав на 0,5% 

Рівень річної  інфляції  у  зоні  євро  (ЄС17)  у  квітні  склав 1,2%. Це на 0,5% менше, ніж 

було зафіксовано у березні. 

Рівень  річної  інфляції  у  ЄС  у  цілому  (ЄС27)  у  квітні,  у  порівнянні  з  попереднім 

місяцем, також впав на 0,5% і склав 1,4%. 

За  даними  Євростату,  у  квітні  найнижчий  рівень  річної  інфляції  показали  Греція  (‐

0,6%)  та  Латвія  (‐0,4%).  Водночас  найвищий  рівень  був  зареєстрований  в  Румунії 

(4,4%), Естонії (3,4%) та Нідерландах (2,8%). 

Загалом, у квітні, у порівнянні з березнем, річна інфляція впала у двадцяти чотирьох 

країнах‐членах. Зросла вона лише в одній країні‐члені ЄС. Детальніше  

 

Криза в Малі 

Малі: міжнародна спільнота готова надати 3,25 млрд. євро на 
відбудову країни 

3,25 млрд. євро – саме таку суму обіцяли виділити учасники донорської конференції 

з  відбудови  Малі,  що  відбулася  15  травня  у  Брюсселі.  Організаторами  заходу 

виступили Європейський Союз і Франція. 

Міжнародна спільнота оголосила про свої фінансові  зобов’язання у рамках Плану з 

раціонального  відновлення  Малі  на  2013‐2014  роки,  представленого  малійським 

урядом.  Згідно  із  ним,  на  відновлення  африканської  країни  потрібно  4,343  млрд. 

євро.  

Президент  Єврокомісії  Жозе  Мануел  Баррозу  назвав  конференцію  «важливим 

кроком на шляху до  соціальної,  економічної  та демократичної  відбудови Малі».  За 

його  словами,  фінансові  зобов’язання,  які  взяли  на  себе  країни‐учасниці  заходу, 

«надсилають сигнал про те, що, об’єднавшись, ми можемо відчути гордість за наші 

дії». 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-03052013-AP/EN/4-03052013-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-75_en.htm?locale=en%5C


 

 

Президент Франції Франсуа Олланд, своєю чергою, зазначив, що завдяки донорській 

конференції  Малі  робить  прогрес  у  своєму  розвитку.  Особливо,  це  стосується 

«відновлення  територіальної  цілісності  країни  та  підготовки  до  президентських 

виборів у червні».  

Європейській  Союз  надасть  ураженій  конфліктами  країні  1,35  млрд.  євро.  Що 

стосується  гуманітарної  допомоги,  то  з  початку  2012  року  Єврокомісії  вдалося 

мобілізувати 127 млн. євро на потреби населення Малі.  

Нагадаємо,  що  з  початку  минулого  року  у  Малі  триває  збройний  конфлікт  між 

урядовими військами та повстанцями‐туарегами. Повстанці вимагають незалежності 

північних регіонів країни. Детальніше  

 

Єдина валюта 

Єврокомісія окреслила чотири сценарії майбутнього дрібних 
євроцентів  

Європейська Комісія окреслила чотири сценарії майбутнього випуску або вилучення 

з обігу монет номіналом в один і два центи. 

Перед  тим,  як  розробити  ці  сценарії  Єврокомісія  провела  чисельні  консультації  з 

представниками  бізнесу,  асоціацій,  казначейств,  монетних  дворів  і  центральних 

банків,  розповідає  Оллі  Рен,  Віце‐президент  Єврокомісії  з  економічних  та 

монетарних справ і євро.  

У такий спосіб було вирішено обрати один з чотирьох варіантів майбутнього монет: 

випускати їх і надалі зі збереженням усіх технічних вимог; значно зменшити витрати 

на їхній випуск (за допомогою зміни складу матеріалу, необхідного для виготовлення 

монет, або підвищення ефективності  їхнього виробництва); швидко припинити їхній 

випуск  та  вилучити  їх  з  обігу;  припиняти  їхній  випуск  проте  залишити  їх  законним 

платіжним засобом.  

За  словами  Рена,  надалі  Єврокомісія  має  продовжити  дискусію  з  усіма 

зацікавленими  сторонами  та  країнами‐членами  ЄС.  Це  необхідно  для  визначення, 

якому  з  чотирьох  сценаріїв  буде  надана  перевага;  саме  сценарій,  що  збере 

найбільшу  кількість  голосів,  згодом  буде  взятий  за  основу  для  розробки 

законодавчої пропозиції, пояснив посадовець.  

Пропозиції  Єврокомісії  –  це  відповідь  на  вимогу  Європарламенту  та  Ради міністрів 

від 2012 року оцінити використання монет номіналом в один  і два центи на основі 

критеріїв вартості та громадської прийнятності. Детальніше  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-429_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-425_en.htm?locale=en


 

 

Боротьба проти злочинності 

Парламентський Комітет пропонує активізувати боротьбу проти 
активів злочинного світу 

Будь‐хто,  звинувачений  у  серйозних  злочинах  або  корупції,  повинен  бути 

позбавлений  права  участі  у  торгах  на  отримання  державного  контракту  та  у 

європейських виборах щонайменше протягом п’яти років.  

Таку  пропозицію  підтримали  члени  спеціального  Комітету  Європарламенту  з 

боротьби проти організованої злочинності, корупції та відмивання грошей.  

Усі  країни‐члени  повинні  спросити  правила  щодо  конфіскації  активів  злочинного 

світу. Європейські депутати не проти того, аби майно кримінальних елементів могло 

бути використано на благо суспільства.  

Також  представники  Комітету  закликали  країни‐члени  ЄС  розробити  законодавчі 

пропозиції – бажано до вересня поточного року – щодо захисту «підставних качок», 

інформаторів та свідків злочинів. Це, на думку депутатів, має активізувати боротьбу 

проти корупції.  

Окрім  того,  Брюсселю  потрібно  активно  розвивати  транскордонну  співпрацю  з 

поліційними  службами  і  судами  країн  з‐поза  меж  ЄС.  Це  важливо  для  захисту 

фінансових інтересів Євросоюзу та боротьби проти організованої злочинності.   

Європейська Комісія оцінює світові прибутки від злочинних злочинної діяльності на 

рівні 3,6% від світового ВВП. Своєю чергою, корупція у ЄС вартує 1% від ВВП Союзу.  

Детальніше 

 

Реагування на стихійні лиха і надзвичайні ситуації 

У ЄС створено Центр реагування на надзвичайні ситуації 

Минулого  тижня    Європейська  Комісія  створила  Центр  реагування  на  надзвичайні 

ситуації.  Його  мета  –  забезпечити  більш  швидку,  скоординовану  та  ефективну 

реакцію на стихійні лиха у Європі та світі. 

Коментуючи  створення  Центру,  Жозе  Мануел  Баррозу,  Президент  Єврокомісії, 

відзначив, що збільшення частоти і складності стихійних лих вимагає від країн‐членів 

ЄС  тіснішої  співпраці.  «Новий  Центр  реагування  на  надзвичайні  ситуації  надасть 

сучасні  платформи,  які  дозволять  країнам  координувати  дії  у  найбільш 

екстремальних  обставинах,  а  також  можливість  ефективніше  розв’язувати  ці 

проблеми,  і  у  такий  спосіб  допоможе  захистити  наших  громадян»,  –  підкреслив 

Баррозу.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130507IPR08070/html/Bar-convicted-mafiosi-from-public-tenders-and-elections-say-MEPs


 

 

Центр працюватиме цілодобово сім днів на тиждень. Він зможе реагувати одночасно 

на три стихійні лиха у різних часових поясах.  

Інституція  отримуватиме  та  аналізуватиме  заклики  по  допомогу  від  постраждалих 

країн  і  слугуватиме  своєрідним  центром  підтримки  координації  на  різних  рівнях: 

Єврокомісії,  країн‐членів,  постраждалої  країни,  гуманітарних  партнерів  і  сил 

цивільної оборони, що знаходяться на місцях. 

Також Центр направлятиме  спеціалістів  з  оцінки  та  координації  у райони  стихійних 

лих.  Окрім  того,  він  забезпечуватиме  раннє  сповіщення  про  майбутні  лиха  і 

полегшуватиме транспортування допомоги від країн‐членів. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка Європейської Комісії з досліджень та інновацій: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm  

На цій сторінці можна детальніше ознайомитися зі сферою досліджень та інновацій у 

ЄС,  зокрема  знайти  інформацію  про  важливі  та  цікаві  проекти  у  цьому  секторі,  а 

також про можливості отримання фінансування на втілення власних ідей   

 

Відео тижня 

Відео  з  візуальної  служби  Європарламенту  (EuroparlTV):  чи  безпечні  електронні 

цигарки? 

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=339ff85a‐397f‐42b8‐864c‐

a1b7011e9b08  

У  Європейському  Парламенті  проходять  публічні  слухання  з  приводу  впливу 

електронних  цигарок  на  здоров’я  людини.  Слухання  відбуваються  на  вимогу 

Європейської  Комісії,  що  розглядає  можливість  піддати  їх  регулюванню  у  рамках 

фармацевтичного законодавства  

 

 

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-13-422_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=339ff85a-397f-42b8-864c-a1b7011e9b08
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=339ff85a-397f-42b8-864c-a1b7011e9b08


 

 

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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