
 

22 квітня 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:  

 

 ....Річна інфляція у зоні євро впала на 0,1% 

 ....У  Європарламенті  пропонують  переглянути  правила  заснування  і 

фінансування партій ЄС 

 ....Європейські  депутати  оцінили  поступ  Чорногорії,  Сербії  та  Косово  на 

шляху до ЄС 

 ....Ван  Ромпей  закликав  не  зволікати  із  боротьбою  проти  порушень 

податкового законодавства 

 ....Понад 23 тис. людей у ЄС стали жертвами торгівлі  

 ....Ціни на нерухомість у Євросоюзі за рік впали майже на 1,5% 

 .... Ірландія – країна‐лідер ЄС за кількістю людей з вищою освітою 

 

 



 

 

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  

23  квітня  –  конференція,  присвячена  проекту  «Доступ  до  публічної  інформації  в 

малих містах України», м. Українка (Київська область) 

26  квітня  –  церемонія  вшанування  річниці  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  а  також 

запуск  проекту  із  захисту  здоров’я  та  довкілля,  що  фінансується  ЄС.  Участь  у 

церемонії  візьмуть  європейські  депутати,  представники  Європейського  Союзу  та 

української влади 

26  квітня  –  дискусія  та  обмін  думками  щодо  політики  ЄС  у  сфері  громадянського 

суспільства.  Захід  відбудеться  у  Львівській  міській  раді;  його  відвідають,  зокрема, 

члени Представництва Європейського Союзу в Україні  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

22  квітня –  конференція  з  питань  трансатлантичної  взаємозалежності  та  викликів  у 

політиці, Нью‐Йорк (США) 

22‐23  квітня  –  конференція,  присвячена  питанням  відновлюваного  опалення  та 

охолодження, Дублін (Ірландія) 

22‐23 квітня – зустріч міністрів закордонних справ країн‐членів ЄС, Брюссель 

23  квітня  –  захід  під  назвою  «Це  наша  Європа:  ставаймо  активними!»,  Брюссель. 

Захід  організовано  європейським  омбудсменом  Нікіфоросом  Діамандуросом.  Його 

мета  –  показати,  як  конкретно  громадяни  ЄС  можуть  впливати  на  формування 

майбутнього Європейського Союзу 

25  квітня  –  конференція  з  нагоди  Міжнародного  дня  залучення  дівчат  і  молодих 

жінок у роботу в секторі інформаційно‐комунікаційних технологій, Брюссель.  

29 квітня – запуск Стратегії ЄС із адаптації до змін клімату, Брюссель. Мета Стратегії – 

підтримати  розвиток  узгодженої,  багаторівневої  та  багатогалузевої  інтегрованої 

політики ЄС з адаптації до змін клімату  

1  –  19  травня  –  Європейські  дні  сонця.  Європейські  дні  сонця  –  це  міжнародна 

кампанія, спрямована на промоцію використання сонячної енергії. Кампанія успішно 

пропагує  використання  безкоштовного  та  безмежного  джерела  енергії,  доступного 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/info_comm_tenders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2013/04-22/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2013/04-22/index_en.htm
http://www.rhc-platform.org/dublin2013/
http://www.rhc-platform.org/dublin2013/
http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/girls-ict-day
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/girls-ict-day
http://www.solardays.eu/


 

 

всюди й для всіх. Торік під час кампанії відбулося більше 8  тис. подій за участі 600 
тис. громадян у 20 країнах Європи 

2 травня ‐ зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Братислава  

2‐3  травня  –  конференція,  присвячена  питанню  соціальних  інвестицій,  Льовен 

(Бельгія)   

 

Новини тижня (15 – 22 квітня) 

 

Економіка 

Річна інфляція у зоні євро впала на 0,1% 

У  березні,  у  порівнянні  з  лютим,  річна  інфляція  у  зоні  євро  (ЄС17)  впала  на  0,1%  і 

склала 1,7%.  

У ЄС у цілому (ЄС27) інфляція показала аналогічні темпи падіння і склала 1,9%.  

Згідно  із  даними  Євростату,  найнижчі  показники  були  зафіксовані  в  Греції  (‐0,2%), 

Латвії  (0,3%)  та  Швеції  (0,5%);  найвищі  –  в  Румунії  (4,4%),  Естонія  (3,8%)  та 

Нідерландах (3,2%). 

Загалом,  у  березні,  у  порівнянні  з  попереднім  місяцем,  річна  інфляція  впала  у 

двадцяти, не змінилася у п’яти і зросла в одній країні‐члені ЄС. Детальніше  

 

Вибори 

У Європарламенті пропонують переглянути правила заснування і 
фінансування партій ЄС  

Напередодні  виборів  до  Європейського  Парламенту,  які  відбудуться  2014  року, 

необхідно  переглянути  правила  заснування  та  фінансування  політичних  партій  ЄС. 

Такої думки дотримуються члени Комітету Європарламенту з конституційних справ. 

Це потрібно передусім для того, аби поліпшити прозорість та ефективність діяльності 

партій,  а  також  зробити  наголос  на  «європейськості»  цих  виборів,  переконані 

європейські депутати. 

«Нове  законодавство  зміцнить  реальну  залученість  громадян  у  справи  ЄС»,  – 

підкреслила  Маріетта  Янаку,  представниця  Європейської  народної  партії.  За  її 

словами, європейські партії можуть виступати потужним репрезентативним органом, 

що захищатиме інтереси громадян ЄС.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=888&furtherEvents=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-60_en.htm?locale=en


 

 

У  Комітеті  переконані:  європейські  політичні  партії  мають  проходити  процес 

заснування  згідно  із  законами  ЄС.  Це  важливо  для  уникнення  перепон,  що  їх 

створюють різноманітні юридично‐правові правила країн‐членів Євросоюзу.  

Для отримання правового статусу ЄС будь‐який альянс або партія країни‐члена має 

засвідчити свою повагу до засадничих цінностей. Вже після отримання цього статусу 

європейська  партія  може  розраховувати  на  фінансування  від  ЄС  (однак  для  цього 

вона  також  повинна  мати  щонайменше  одно  депутата‐представника    у 

Європейському Парламенті).  

Також  нові  правила  передбачають  підвищення  максимальної  суми  пожертв  для 

політичної  партії –  з 12  тис.  євро до 25  тис.  євро.  Усі  пожертви, що перевищують 1 

тис. євро, повинні бути розкриті перед громадськістю.  

Окрім того, члени Комітету пропонують посилювати санкції проти партій‐порушниць 

законодавства ЄС.  Їх буде видалено з реєстру, а усі  їхні невикористані кошти будуть 

вилучені. Детальніше    

 

Розширення 

Європейські депутати оцінили поступ Чорногорії, Сербії та Косово 
на шляху до ЄС 

Чорногорія,  Сербія  та  Косово  здатні  досягти  відчутнішого  прогресу  у  європейській 

інтеграції  за  умови  більшої  концентрації  на  реформи  та  розвиток  добросусідських 

відносин. 

На цьому наголосили європейські депутати у трьох окремих резолюціях по кожній з 

країн, ухвалених під час пленарного засідання 18 квітня. 

Вони вважають, що перемовини про вступ Сербії до ЄС мають розпочатися до червня 

поточного  року.  Однак  їхній  початок  має  супроводжуватися  реформами  у  сферах 

судової системи, боротьби з корупцією, свободи медіа та захисту прав меншин.  

Єлко  Кацин,  представник  Групи  альянсу  лібералів  і  демократів  заради  Європи, 

переконаний:  визначення  дати  початку  перемовин  про  вступ  здатне  активізувати 

реформи в Сербії, а також посприяти економічному відновленню. 

Щодо  Косово,  то  європейські  депутати  підкреслили  важливість  проведення  ним 

швидких  реформ,  особливо,  що  стосуються  верховенства  права,  боротьби  з 

корупцією  та  організованою  злочинністю,  захисту  меншин  тощо.  Ульріке  Лунечек, 

член Групи зелених/Європейського вільного альянсу,  також закликала деякі країни‐

члени ЄС визнати незалежність краю.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130415IPR07310/html/2014-European-Parliament-elections-revising-rules-on-EU-political-parties


 

 

«Вони  повинні  зробити  це  для  того,  аби  дозолити  Косово  брати  участь  у  роботі 

Європолу та  Інтерполу,  а  також виступати у міжнародних спортивних змаганнях», – 

підкреслила Луначек.    

Чорногорія, своєю чергою, була визнана країною, що здійснила вагомий прогрес на 

шляху  до  членства  у  Євросоюзі.  Однак  євродепутати  звернули  увагу  на  недостатні 

зусилля,  яких  докладає  влада  країни  для  захисту  прав  жінок  та  забезпечення 

ґендерної рівності.  Детальніше  

 

Боротьба проти ухиляння від сплати податків 

Ван Ромпей закликав не зволікати із боротьбою проти порушень 
податкового законодавства  

Президент  Європейської  Пади  Герман  Ван  Ромпей  закликав  не  зволікати  та 

розв’язати  проблему  ухиляння  від  сплати  податків  і  незаконного  приховування 

доходів. 

За його словами, щороку через такі злочини країни‐члени ЄС втрачають 1 трлн. євро. 

«Ця  сума  еквівалентна  бюджету  ЄС  на  наступні  сім  років»,  –  зазначив  Президент 

Європейської Ради. 

«Ухилятися  від  сплати  податків  нечесно  по  відношенню  до  громадян,  які  тяжко 

працюють  і  сплачують податки для  того,  аби  суспільство працювало», –  підкреслив 

Ван Ромпей. 

Він  також  переконаний,  що  нинішня  економічна  криза  підтверджує  необхідність 

запровадження  «чесних  та  ефективних  податкових  систем».  «Ухиляння  від  сплати 

податків – велика транскордонна проблема, що відкриває нашу взаємозалежність і у 

такий спосіб потребує вирішень на рівні транскордонної співпраці», – відзначив Ван 

Ромпей. 

Тому,  за  його  словами,  це  питання  буде  включене  до  порядку  денного  наступної 

зустрічі  Європейської  Ради  (саміту  ЄС),  що  відбудеться  22  травня.  «Для  того,  аби 

розв’язати  цю  проблему  –  у  наших  країнах,  або  по  всьому  світу,  –  Європа  має 

згуртуватися», – підсумував високопосадовець. Детальніше 

Більше інформації: відео‐звернення Германа Ван Ромпея щодо проблеми ухиляння 

від сплати податків 

 

Торгівля людьми 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130412IPR07197/html/Serbia-Kosovo-Montenegro-reforms-and-good-neighbourly-relations-needed
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136769.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/video-messages-of-herman-van-rompuy/tax-evasion-on-eu-may-summit-agenda
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/video-messages-of-herman-van-rompuy/tax-evasion-on-eu-may-summit-agenda


 

 

Понад 23 тис. людей у ЄС стали жертвами торгівлі  

За період 2008‐2010 років у ЄС було зареєстровано 23,632 жертви торгівлі людьми. 

Такі дані звіту Єврокомісії щодо торгівлі людьми у Європі, опублікованому 15 квітня. 

Згідно  зі  звітом,  з  2008  по  2010  рік  кількість  людей‐жертв  торгівлі  збільшилася  на 

18%. Водночас кількість засуджених за цей злочин за аналогічний період зменшилася 

на 13%.  

Сесілія Мальмстрьом (Єврокомісар з внутрішніх справ) не може повірити в те, що «у 

вільних  і  демократичних  країнах  ЄС»  людьми  «можна  торгувати  як  товаром  задля 

отримання  прибутку».  «Однак  –  це  гірка  правда,  і  торгівля  людьми  насправді 

ближча, ніж здається на перший погляд», – підкреслила вона.  

У  зв’язку  із  цим  Мальмстрьом  закликала  країни,  що  досі  не  запровадили 

законодавство  з  боротьби  проти  торгівлі  людьми,  імплементувати  його 

якнайшвидше.  Йдеться  насамперед  про  Директиву  Європарламенту  і  Ради  ЄС  із 

боротьби  проти  торгівлі  людьми.  Наразі  лише  6  країн‐членів  із  27‐ми  повністю 

інкорпорували її у своє законодавство.  

Загалом, з усіх жертв торгівлі людьми у 2008‐2010 роках найбільше було жінок – 68%. 

Чоловіки посідають друге місце – 17%. Далі йдуть дівчата (12%) і хлопці (3%). 

Найпоширенішими  цілями  торгівлі  була  сексуальна  експлуатація  (62%  від  усіх 

випадків)  та використання жертв у якості робочої сили  (25%).  Інші незаконні форми 

використання  людей  –  зокрема,  задля  вилучення  органів,  здійснення  злочинів, 

продажу дітей  – складають 14%. Детальніше  

Більше інформації: звіт Єврокомісії щодо торгівлі людьми у Європі  

 

Ціни на нерухомість 

Ціни на нерухомість у Євросоюзі за рік впали майже на 1,5% 

У четвертому кварталі 2012 року, у порівнянні з четвертим кварталом 2011 року, ціни 

на нерухомість у зоні євро (ЄС17) та у ЄС у цілому (ЄС27) впали відповідно на 1,8% та 

1,4%. 

Водночас  у  порівнянні  з  третім  кварталом  2012  року  у  четвертому  кварталі  того ж 

року ціни на нерухомість у зоні євро впали на 0,5%; у ЄС – на 0,7%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

У  річній  перспективі  (четвертий  квартал  2011  року  –  четвертий  квартал  2012  року) 

найбільші  зростання  цін  на  нерухомість  були  зафіксовані  в  Латвії  (+9,8%),  Естонії 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-322_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf


 

 

(+5,8%) та на Мальті (+5,4%). Найбільші падіння показали Іспанія (‐12,8%), Румунія (‐

9,1%) та Словенія (‐8,8%). 

Своєю  чергою,  країнами‐лідерами  за  квартальним  зростанням  цього  показника  є 

Латвія  (+4,2%),  Мальта  (+2,1%)  та  Люксембург  (+1.6%).  Найбільші  падіння  були 

зафіксовані у Румунії (‐7.9%), Словенії (‐3,5%) та Угорщині (‐2,2%). Детальніше  

 

Освіта  

Ірландія – країна-лідер ЄС за кількістю людей з вищою освітою 

Кількість людей у ЄС, які мають вищу освіту, зростає.  

Зокрема,  у 2012 році 36% осіб у віці від 30 до 34 років мали вищу освіту. У 2010  та 

2005 роках таких людей нараховувалося відповідно 34% та 28%. 

Згідно  із Євростатом, найбільша кількість людей у віці від 30 до 34 років, які мають 

диплом  про  вищу  освіту,  проживає  в  Ірландії  –  51,1%.  За  нею  йдуть  Кіпр  (49,9%), 

Люксембург  (49,6%)  та  Литва  (48,7%).  Найменше  таких  людей  проживає  в  Італії 

(21,7%), Румунії (21,8%) та на Мальті (22,4%). 

Загалом,  у  2012  році,  у  порівнянні  з  2005  роком,  відсоток  людей  (30‐34  років)  з 

вищою освітою зріс у всіх країнах‐членах ЄС. Зокрема, він майже подвоївся у Латвії (з 

18,5% у 2005 році до 37% у 2012 році), Чеській Республіці (з 13% до 25,6%) та Румунії 

(з 11,4% до 21,8%). Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка «Раціональна енергетика – Європа» на сайті Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/  

Програма  «Раціональна  енергетика  –  Європа»  надає  допомогу  та  підтримку 

організаціям,  які  прагнуть  поліпшити  свою  роботу  у  напрямі  раціонального  та 

екологічного  використання  енергетики.  Ініціатива  була  заснована  2003  року.  Вона 

підтримує енергоефективність та відновлювані джерела енергії з метою досягнення 

цілей  ЄС  2020  (скоротити  викиди  парникового  газу  на  20%,  поліпшити 

енергоефективність  на  20%  та  забезпечити  20%  відновлюваних  джерел  енергії  від 

споживання енергії) 

 

Відео тижня 

Відео з ресурсу Vimeo: «Музичне змагання» 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-55_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-56_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/


 

 

http://vimeo.com/63822704  

Відео,  що  створене  Інформаційним  центром  Європейського  сусідства,  пропагує 

ініціативу  ЄС  «Східне  партнерство».  На  думку  розробників  відео,  лише  у  тісній 

співпраці  та партнерстві можна досягти результатів  та розв’язати спільні проблеми; 

Східне партнерство надає країнам‐учасницям таку можливість   

 

 

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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