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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:  

 

 .... Громадяни країн Європейської політики сусідства задоволені відносинами 

з ЄС 

 ....Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав 

 ....Євродепутати  опікуються  проблемою  збереження  гідних  пенсій  для 

громадян  

 ....Кількість шукачів притулку у Євросоюзі збільшується 

 ....Торік зафіксовано найменшу кількість смертей на європейських дорогах  

 ....Обсяги будівництва у ЄС впали на 1,3% 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

24‐26  березня  –  міжпарламентська  конференція  щодо  Спільної  зовнішньої  та 

безпекової  політики,  а  також  спільної  безпекової  та  оборонної  політики,  Дублін. 

Захід відбувається раз на півроку. У ньому візьмуть участь депутати Європарламенту, 

парламентів  країн‐членів  та  країн‐кандидатів  на  вступ  до  ЄС,  представники 

європейський  країн‐членів  НАТО,  що  не  входять  до  складу  Євросоюзу,  Високий 

представник  ЄС  із  зовнішніх  справ  і  безпекової  політики,  а  також  Міністр 

закордонних справ Ірландії    

26 березня – конференція з питань наукової підтримки зростання та зайнятості у ЄС, 

Брюссель 

27‐28 березня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

1 квітня – конференція «Зайнятість серед молоді та літні люди», Брюссель  

4 квітня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

9  квітня  –  День  Європейської  ініціативи  громадян,  Брюссель.  Захід  покликаний 

підбити підсумки дії першого року ініціативи  

10 квітня – конференція «Промислова політика в епоху глобалізації», Брюссель  

15‐18 квітня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург   

18  квітня –  зустріч  Ради  керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

 

Новини тижня (18 – 25 березня) 

 

Європейська політика сусідства 

Громадяни країн Європейської політики сусідства задоволені 
відносинами з ЄС 

Громадяни  країн‐учасниць  Європейської  політики  сусідства  загалом  позитивно 

ставляться до відносин їхньої країни з Європейським Союзом. 

На  цьому  наголошується  у  дослідженні  Барометру  Європейського  сусідства, 

результати якого були опубліковані 20 березня. 

http://www.parleu2013.ie/meetings/interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and-security-policy-cdsp/?meetings=interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and
http://www.parleu2013.ie/meetings/interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and-security-policy-cdsp/?meetings=interparliamentary-conference-on-common-foreign-and-security-policy-cfsp-and-common-defence-and
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4330&dt_code=EVN&lang=en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2013


 

 

Коментуючи результати дослідження, Штефан Фюле  (Єврокомісар  з розширення  та 

Європейської  політики  сусідства)  зазначив,  що  вони  сприятимуть  кращому 

розумінню демократичних процесів у країнах‐партнерах з боку ЄС.  

У  дослідженні,  зокрема,  йдеться  про  те,  що,  на  переконання  громадян  країн‐

партнерів,  терміни  «права  людини»  і  «солідарність»  найкраще  характеризують 

відносини між ЄС та країнами‐сусідами на Сході та на Півдні.  

Найважливішими  сферами  співпраці  між  ЄС  та  країнами‐партнерами  громадяни 

держав  південного  виміру  Європейської  політики  сусідства  вважають  такі:  мир  та 

безпека,  торгівля  і  права  людини.  Водночас  громадяни  східного  виміру  віддають 

перевагу співпраці у напрямі боротьби проти бідності та захисту прав людини.  

Окрім  того,  результати  дослідження  свідчать,  що  більшість  (64%)  громадян 

південного  виміру  Європейської  політики  сусідства  задоволені  своїм  життям.  У 

країнах  східного  виміру  Європейської  політики  сусідства  таких  громадян 

нараховується 47%. Детальніше  

Більше інформації: веб‐сайт Барометру Європейського сусідства  

 

Економіка 

Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав 

У лютому, у порівнянні з січнем, рівень річної інфляції у зоні євро (ЄС17) впав на 0,2% 

і  склав 1,8%.  Рівень річної  інфляції  у ЄС  у цілому  (ЄС27)  за  аналогічний період часу 

впав на 0,1% і склав 2,1%. 

Згідно  із  даними  Євростату,  у  лютому  найнижчий  рівень  річної  інфляції  було 

зафіксовано у Греції (0,1%), Португалії (0,2%) та Латвії (0,3%). 

Своєю чергою, найвищі показники було зареєстровано у Румунії (4,8%), Естонії (4,0%) 

та Нідерландах (3,2%). 

Загалом, у лютому, у порівнянні з попереднім місяцем, рівень річної  інфляції впав у 

сімнадцяти і зріс у шести країна‐членах ЄС. Детальніше  

 

Пенсії у ЄС 

Євродепутати опікуються проблемою збереження гідних пенсій 
для громадян  

Збереження державних пенсій, покликаних забезпечити гідні умови життя для літніх 

людей, повинно залишатися пріоритетом політики країн‐членів ЄС. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-246_en.htm?locale=en
http://euneighbourhood.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-41_en.htm?locale=en


 

 

Про  це  йдеться  у  резолюції,  ухваленій  за  результатами  засідання  Комітету 

Європарламенту з працевлаштування і соціальних справ, що відбулося 21 березня.  

Ріа Оомен‐Руйтен (представниця Європейської народної партії) вважає, що стабільні 

пенсії  у  кожній  країні‐члені  дуже  важливі  як для молоді,  так  і  для людей похилого 

віку.  «Необхідно  проводити  координацію  на  рівні  ЄС  щодо  пенсійних  питань, 

зокрема,  для функціонування внутрішнього ринку,  стратегії «ЄС 2020»,  а  також для 

забезпечення стабільності і зростання», – підкреслила вона.  

Представники  Комітету  закликали  країни‐члени  до  розробки  систем  додаткового 

пенсійного забезпечення. Такий крок має гарантувати стабільність та самодостатній 

розвиток  пенсійної  системи  в  умовах  старіння  населення  та  нестійкої  економічної 

ситуації. 

Євродепутати  переконані:  державні  пенсії  повинні  залишатися  найважливішим 

джерелом доходів пенсіонерів. Окрім того, члени Комітету наполягають, аби під час 

реформування  пенсійної  галузі,  уряди  країн‐членів  звертали  увагу  на  середню 

тривалість  життя  населення  (особливо,  це  важливо  під  час  визначення  пенсійного 

віку)  та  на  зміну  співвідношення  між  пенсіонерами,  безробітними  та  економічно 

активними людьми. Детальніше  

 

Притулок у ЄС 

Кількість шукачів притулку у Євросоюзі збільшується 

У 2012 році у ЄС було зареєстровано 332 тис. прохань про надання притулку. Це на 30 

тис. більше, ніж було зафіксовано 2011 року. 

Найбільша  кількість  прохачів  була  громадянами  Афганістану  (8%  від  загальної 

кількості  прохачів).  Далі  йдуть  громадяни  Росії  (7%),  Пакистану  та  Сербії  (обидві 

країни по 6%). 

Найбільше  прохань  про  надання  притулку  було  адресовано  відповідним  органам 

Німеччини  (77  500  заяв,  або  23%  від  загальної  кількості  заяв),  Франції  (60 600  або 

18%),  Швеції  (43 900  або  13%),  Об’єднаного  Королівства  (28 200  або  8%)  та  Бельгії 

(28 100 або також 8%).  

Торік  із загальної кількості прохань про надання притулку 73% було відхилено. 14% 

прохачам було надано статус біженців. 10% заявників отримали допоміжний захист, 

2% – дозвіл на перебування у ЄС з гуманітарних причин. Детальніше  

 

Безпека на дорогах 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130321IPR06729/html/State-pensions-must-guarantee-decent-living-standards-for-all-insist-MEPs
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-48_en.htm?locale=en


 

 

Торік зафіксовано найменшу кількість смертей на європейських 
дорогах 

У  2012  році  смертність  на  дорогах  Європейського  Союзу  зменшилася  на  9%. 

Водночас у 2011 році смертельних випадків на дорогах ЄС поменшало лише на 2%.  

Згідно  із  даними  Єврокомісії,  у  2012  році  було  зафіксовано  найменшу  кількість 

дорожньо‐транспортних пригод зі смертельним наслідком. 

Через це Сім Каллас  (Єврокомісар з  транспорту) назвав 2012‐й «поворотним роком 

для безпеки руху у Європі». «Зменшення смертей на 9%  означає, що  торік вдалося 

врятувати три тисячі життів», – підкреслив він. 

Однак,  попри  позитивну  статистику,  Каллас  впевнений,  що  немає  підстав  для 

самозаспокоєння.  «Все  ще  щодня  у  дорожньо‐транспортних  пригодах  гине  75 

людей», – зазначив Єврокомісар.  

Серед  країн‐членів  ЄС,  у  яких  відбувається  найменше  аварій  зі  смертельним 

наслідком,  лідерство  утримують  Об’єднане  Королівство,  Швеція,  Нідерланди  та 

Данія.  У цих країнах фіксується близько 30 дорожніх смертей на мільйон жителів.  

Загалом, у 2012 році у дорожньо‐транспортних пригодах у ЄС загинуло 28 тис. людей; 

250 тис. зазнали серйозних травм. Детальніше  

 

Будівництво 

Обсяги будівництва у ЄС впали на 1,3% 

Обсяги будівництва у січні, у порівнянні з груднем, у зоні євро (ЄС17) та у ЄС у цілому 

(ЄС27) впали відповідно на 1,4% та 1,3%. 

У порівнянні з січнем минулого року, обсяги будівництва також впали – у зоні євро на 

7,3%, у ЄС на 8,0%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів найбільші падіння обсягів будівництва були зафіксовані у Словенії 

(‐7,4%),  Швеції  (‐5,1%),  Чеській  Республіці  (‐4,4%)  та  Франції  (‐4,0%);  найбільші 

зростання  –  у  Польщі  (+5,3%),  Болгарії  (+3,7%),  Німеччині  (+3,0%)  та  Португалії 

(+1,2%). 

Загалом,  у  січні  обсяги  будівництва  впали  у  дев’яти  і  зросли  у  чотирьох  країнах‐

членах ЄС. Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-236_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-44_en.htm?locale=en


 

 

Онлайн‐платформа Євросоюзу Capacity for Development: 

http://capacity4dev.ec.europa.eu 

Capacity  for Development – це онлайн‐платформа ЄС, на якій зібрані поради та 

рекомендації щодо того, як краще спілкуватися з медіа та доносити інформацію 

про  свій  проект.  Цей  ресурс  є  унікальним  майданчиком  для  обміну  та 

поширення  інформації,  яка  буде  у  нагоді  всім  проектам  ЄС.  Долучитися  до 

групи можна за цим посиланням. Участь у ній надає можливість обмінюватися 

корисною  інформацією  та  завантажувати  цікаві  матеріали.  Зокрема, 

зареєстровані  користувачі  можуть  завантажити  Посібник  з  комунікації 

Представництва  ЄС,  який  містить  детальну  інформацію  про  вимоги  щодо 

візуального  представлення  проектів  ЄС,  рекомендації  щодо  спілкування  з 

журналістами тощо  

 

Відео тижня 

Відео з візуального сервісу Європарламенту (EuroparlTV): охорона здоров’я у ЄС 

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2fac0617‐67f3‐46b2‐b57a‐

a18200a39aaf  

Відео  розповідає  про  особливості  сфер  охорони  здоров’я  у  різних  країнах‐членах 

Євросоюзу 

 

 

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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http://capacity4dev.ec.europa.eu/
http://capacity4dev.ec.europa.eu/communicate_eu-ua_cooperation/
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2fac0617-67f3-46b2-b57a-a18200a39aaf
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