
 

 

23 грудня 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 Євросоюзі поволі зростає 

 ....Литва готова передати Греції головування у Раді ЄС  

 ....ЄІБ планує позичити 70 млрд. євро у 2014 році 

 ....Копенгаген отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2014 року 

 ....Роми:  євродепутати  закликають  припинити  порушувати  права  етнічної 

меншини 

 ....У Європарламенті погоджено закон про зменшення привабливості паління 

для молоді 

 ....Найчастіше  Інтернетом  користуються  у  Данії,  найрідше  –  у  Чеській 

Республіці 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

13‐16 січня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

16‐17  січня  –  інтерактивний  захід,  організований  Європейською  Комісією  у 

партнерстві з Європейським економіко‐соціальним комітетом та містом Страсбург, з 

питань соціального підприємництва та соціальної економіки, Страсбург 

20 січня – зустріч міністрів закордонних справ країн‐членів ЄС, Брюссель  

27 січня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

30 січня – конференція, присвячена екологічно безпечному розвитку Чорного моря, а 

також зміцненню морської та воєнно‐морської співпраці, Бухарест    

 

Новини тижня (16 – 23 грудня) 

 

Економіка 

Річна інфляція у Євросоюзі поволі зростає 

У листопаді, у порівнянні з жовтнем, річна інфляція у зоні євро (ЄС 17) зросла на 0,2%. 

Інфляція у ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період часу також зросла – на 0,1%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів найнижчий рівень річної інфляції у листопаді було зафіксовано в 

Греції (‐2,9%), Болгарії (‐1,0%) та на Кіпрі (‐0,8%). 

Водночас  Естонія  (2,1%),  Фінляндія  (1,8%)  та  Німеччина  (1,6%)  –  країни‐лідери  за 

зростанням цього показника. 

Загалом,  річна  інфляція  у  листопаді,  у  порівнянні  з  жовтнем,  впала  в  одинадцяти, 

зросла у  тринадцяти та залишилася на стабільному рівні у  трьох країнах‐членах ЄС. 

Детальніше  

 

Головування у Раді міністрів ЄС 

Литва готова передати Греції головування у Раді ЄС  

З  1  січня  головування  у  Раді  міністрів  ЄС  перейде  від  Литви,  яка  була  країною‐

головою останні півроку, до Греції.  

http://www.amiando.com/BlackSeaStakeholdersConference.html
http://www.amiando.com/BlackSeaStakeholdersConference.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-196_en.htm


 

 

У такий спосіб під час спільної прес‐конференції, що відбулася у Брюсселі 18 грудня, 

Лінас  Лінкявічус,  Міністр  закордонних  справ  Литви,  підкреслив  головні  здобутки 

головування його країни. Водночас Дімітріс Куркулас, Міністр Греції  із європейських 

справ, окреслив головні пріоритети майбутнього керівництва Радою ЄС.  

Лінкявічус нагадав, що 1 липня Литва перейняла головування у Раді ЄС від Ірландії «з 

великим  ентузіазмом  і  надією».  «Тепер  ми  стали  сильнішими,  досвідченішими  та 

пишаємося тим, що успішно служили Європі», – підкреслив литовський міністр. 

Його грецький колега Куркулас, своєю чергою, подякував Литві за «хорошу роботу» у 

напрямі  «розв’язання  європейських  і  глобальних  проблем».  Пріоритетами  Греції 

стануть  поглиблення  Економіко‐монетарного  союзу,  боротьба  з  безробіттям  і 

вирішення питань, пов’язаних із міграцією, відзначив Міністр. 

«Найважливішим є те, що попри кризу, якої зазнала країна, вона здатна головувати, і 

це є свідченням європейської інституційної рівності», – підкреслив Куркулас.    

Нагадаємо,  що  Рада  міністрів  ЄС  є  міждержавною  інституцією  Євросоюзу.  Кожна 

країна ЄС по півроку головує в різних галузевих форматах Ради міністрів. Постійного 

голову  мають  лише  Рада  міністрів  із  закордонних  справ  (у  ній  головує  Високий 

представник  ЄС  із  закордонних  справ  та  безпекової  політики  –  ним  зараз  є  Кетрін 

Ештон) та Європейська Рада, яка об’єднує лідерів держав та інституцій ЄС (вона має 

постійного Президента – ним зараз є Герман Ван Ромпей). Детальніше  

Більше інформації: 

Програма і пріоритети головування Литви у Раді міністрів ЄС 

Веб‐сайт литовського головування у Раді міністрів ЄС  

 

Кредитування 

ЄІБ планує позичити 70 млрд. євро у 2014 році 

Європейський  інвестиційний  банк  (ЄІБ)  –  банк  Європейського  Союзу  –  поділився 

баченням щодо своєї фінансової діяльності на наступний рік.  

Таким  чином  у  2014  році  ЄІБ  планує  здійснити  операції  з  позичання  на  суму  у  70 

млрд. євро. Вона дорівнює тій, яка була запланована на поточний рік. Однак, попри 

планування, у 2013 році довелося мобілізувати трохи більше коштів – 72 млрд. євро. 

Нагадаємо, що у 2012 році банк виділив кредитів на суму 52,2 млрд. євро у понад 60 

країнах. 44,8 млрд. євро було надано на підтримку проектів, що впроваджувалися у 

країнах‐членах ЄС; 7,4 млрд. євро було спрямовано у країни з‐поза меж Євросоюзу.  

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/key-achievements-of-the-lithuanian-presidency?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/key-achievements-of-the-lithuanian-presidency?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140201.pdf
http://www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities
http://www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities


 

 

Левову частку підтримки торік отримали малі та середні підприємства. На ці цілі було 

витрачено 13 млрд. євро. 

Окрім того, банк надав допомогу країнам і регіонам, які зіштовхнулися з обмеженим 

доступом до ринків капіталу. Більше  інформації можна знайти за цим посиланням і 

за цим посиланням.  

Більше інформації: Веб‐сайт Європейського інвестиційного банку 

 

Охорона довкілля 

Копенгаген отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2014 
року 

Данська  столиця  Копенгаген  здобула  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  2014 

року. 

Янез Поточнік  (Європейський Комісар  з довкілля)  привітав найбільше місто Данії  зі 

здобуттям цього звання. За його словами, «європейським містам є чому повчитися у 

політиці Копенгагена із поліпшення екологічної ситуації». 

Данська  столиця  виборола  цю  нагороду  завдяки  численним  «зеленим» 

характеристикам  міста.  Зокрема,  90%  будівельних  відходів  у  Копенгагені  згодом 

використовується  повторно. 96%  населення  столиці живе  у 15  хвилинах  пішої  ходи 

від рекреаційної зони. Також з 2005 по 2012 рік місту вдалося зменшити викиди СО2 

у атмосферу на 24%.  

Окрім  того,  у  2008  році  міську  мережу  залізничного  транспорту  Копенгагена  було 

визнано «Найкращим метро у світі».  

Щороку  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  здобуває  місто,  яке  знаходиться  в 

авангарді боротьби за екологічно чисте та безпечне міське життя.  

Першою, з часу заснування конкурсу у 2010 році, це звання виборола столиця Швеції 

Стокгольм.  У  2011  році  цей  титул  отримав  німецький  Гамбург.  У  2012  нагородою 

володіло іспанське місто Віторія‐Гастейс; у 2013 році – французький Нант. Наприкінці 

наступного року Копенгаген передасть  звання «Європейської  зеленої  столиці» 2015 

року англійському місту Брістоль. Детальніше   

Більше  інформації:  Сторінка  конкурсу  «Європейська  зелена  столиця»  у  соціальній 

мережі Facebook  

 

 

 

http://www.eib.org/investor_relations/press/2013/2013-245-eib-announces-eur-70bn-funding-programme-for-2014.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-25_en.htm
http://www.eib.org/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1285_en.htm?locale=en
https://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward
https://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward


 

 

Права меншин  

Роми: євродепутати закликають припинити порушувати права 
етнічної меншини 

Країни‐члени  мають  перестати  піддавати  ромську  меншину  гонінням.  Також  вони 

мають покласти край порушенню прав ромів і жорстокому ставленню до них з боку 

поліції. 

На  цьому  наголошується  у  резолюції,  ухваленій  Європейським  Парламентом 

наприкінці позаминулого тижня. 

Депутати  Європарламенту  засудили  спроби  країн‐членів  обмежити  права  ромів  на 

свободу і вільне пересування у межах ЄС.  

У  такий  спосіб  вони  закликали  Європейську  Комісію  відслідковувати  усі  випадки 

порушення прав то злочинів на ґрунті ненависті проти ромської меншини. У випадку 

виявлення злочину, Єврокомісія має звертатися до суду з вимогою покарати винних, 

зазначили євродепутати.  

Також  Європарламент  закликав  країни‐члени  покласти  край  ізоляції  ромів  від 

шкільного навчання з  іншими дітьми. Натомість, держави мають слідкувати за  тим, 

аби  роми  заздалегідь  не  полишали  навчання  у  школі  та  гарантувати  їм  доступ  до 

освітньої програми Erasmus.  

Окрім  того,  уряди  повинні  забезпечити  належне фінансування  програм  з  інтеграції 

ромської меншини. 

Роми  –  найчисельніша  етнічна  меншина  у  Європі.  За  різними  підрахунками,  її 

населення складає від 10 до 12 млн. осіб. Детальніше  

 

Боротьба проти тютюнопаління 

У Європарламенті погоджено закон про зменшення привабливості 
паління для молоді  

18  грудня  Європейський  Парламент  і  Литва,  як  країна‐голова  у  Раді  міністрів  ЄС, 

досягли  згоди  щодо  проекту  закону,  покликаного  зробити  тютюнові  вироби  менш 

привабливими для молодих людей. 

На переконання Лінди МакЕван (представниці Альянсу соціалістів і демократів), саме 

діти, а не підлітки починають палити. «Ми маємо зупинити дії тютюнових компаній, 

що спрямовані на ангажування молоді за допомогою методу «привабливості» своїх 

продуктів», – підкреслила МакЕван. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131206IPR30032/html/Roma-discrimination-end-illegal-expulsions-and-ethnic-profiling-MEPs-say


 

 

Проектом  закону  передбачено,  зокрема,  аби  попереджувальні  надписи  про шкоду 

паління  займали  щонайменше  65%  від  площі  пачки  цигарок.  Пачки,  які  містять 

менше 20 цигарок, будуть заборонені для продажу. 

Також  європейські  депутати  наполягають  на  тому,  що  місткість  нікотину  в 

електронних цигарках не має перевищувати 20 міліграмів. 

Окрім  того,  проект  закону  встановлює  заборону  на  використання  у  цигарках  і 

самокрутках  різноманітних  ароматизаторів.  Ментол  підпаде  під  заборону  з  2020 

року.  На думку  європейських депутатів,  ароматизатори привертають  увагу молоді  і 

підштовхують її до паління.  

За допомогою нових правил європейські депутати сподіваються скоротити кількість 

смертей  від  паління –  адже щороку  у  ЄС  через  пристрасть до цигарки йде  з життя 

майже 700 тис. осіб.  

Згідно  зі  статистикою, 94%  курців  у  ЄС  починають  палити  у  віці  до 25  років.  Наразі 

28%  населення  Євросоюзу  має  цю  шкідливу  звичку.  Найбільше  курців  проживає  у 

Греції – 40%; найменше – у Швеції (13%). Детальніше  

 

Доступ до Інтернету  

Найчастіше Інтернетом користуються у Данії, найрідше – у Чеській 
Республіці 

За останні роки використання та доступ до Інтернету у ЄС значно зросли. Зокрема, у 

2013  році,  у  порівнянні  з  2007  роком,  кількість  домогосподарств‐користувачів 

Інтернету у Євросоюзі зросла на 24% і склала 79%. 

Окрім того, 62% людей у ЄС користуються всесвітньою мережею щодня (або майже 

щодня).  

Серед  країн,  жителі  яких  користуються  всесвітньою  мережею  щодня  (або  майже 

щодня),  першість  утримує  Данія.  У  цій  країні  без  щоденного  доступу  до  Інтернету 

своє життя не уявляють 84% людей. Дуже високі показники також мають Нідерланди 

(83%),  Люксембург  (82%),  Швеція  (81%),  Фінляндія  (80%)  і  Об’єднане  Королівство 

(78%). 

Чехи  (16%),  естонці,  ірландці  та  австрійці  (усі  по  14%)  складають  найбільші  групи 

населення,  які «відвідують»  всесвітню мережу  принаймні  раз  в  тиждень  (однак  не 

щодня).  

Своєю  чергою,  країною‐лідером  серед  усіх  держав  Євросоюзу  за  доступом  до 

Інтернету є Нідерланди – 95% домогосподарств цієї країни користуються всесвітньою 

мережею. Далі йдуть Люксембург (94%), Данія та Швеція (обидві по 93%). 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131216IPR31001/html/Tobacco-directive-MEPs-reach-agreement-with-Council-of-Ministers


 

 

Найнижчий  доступ  до  Інтернету  демонструють  країни,  які  нещодавно  приєдналися 

до ЄС – Болгарія (54% домогосподарств) і Румунія (58%), – а також Греція (56%).     

Водночас  21%  населення  Євросоюзу  жодного  разу  не  користувалося  Інтернетом. 

Найбільше таких людей проживає у Румунії (42%), Болгарії  (41%), Греції  (36%),  Італії 

(34%), Португалії (33%), а також на Кіпрі та в Польщі (обидві по 32%). Детальніше   

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка  конкурсу  «Європейської  зеленої  столиці»  на  сайті  Європейської  Комісії  із 

захисту довкілля: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm  

На  цій  сторінці  ви  отримаєте  детальну  інформацію  про  основні  умови  конкурсу,  а 

також  дізнаєтеся  про  минулорічні  міста‐переможці,  які  володіли  титулом 

«Європейської зеленої столиці» 

 

Відео тижня 

Прес‐конференція  Високого  представника  ЄС  із  закордонних  справ  і  безпекової 

політики  Кетрін  Ештон  за  результатами  зустрічі  Ради  міністрів  ЄС  із  закордонних 

справ, яка відбулася у Брюсселі 16  грудня. Частину свого виступу Ештон присвятила 

українському  питанню,  зазначивши,  зокрема,  що  «ЄС  готовий  підписати  Угоду  про 

асоціацію з Україною, включно  із ГВЗВТ, – щойно Україна буде готовою до цього та 

щойно буде виконано відповідні умови» 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign‐affairs‐council‐december‐

2013/press‐conference‐part‐165519622682  

 

 

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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-199_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-affairs-council-december-2013/press-conference-part-165519622682
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-affairs-council-december-2013/press-conference-part-165519622682
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