
 

26 березня 2012 року 
Вісник для журналістів: 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 та Білорусі. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 
українських та білоруських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських 
організацій, аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 

 

 
Новини минулого тижня:  

• ... Кількість шукачів притулку у ЄС збільшується 

• ... Європарламент закликає до розробки стратегії із боротьби проти діабету 

• ... Обсяги будівництва у ЄС впали на 4% 

• ... Європейці переймаються проблемами води 

• ... УЄФА та Єврокомісія підтримують фінансовий fair play футбольних клубів 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС  

26 березня – саміт з питань ядерної безпеки, Сеул (Південна Корея). ЄС на саміті 
представлятимуть Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу та Високий 
представник із зовнішніх справ та безпекової політики Кетрін Ештон   

28-29 березня  – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель 

4 квітня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт-на-
Майні (Німеччина)  

7 квітня – Всесвітній день здоров’я. Головна тема цьогорічного Дня – «Старіння та 
здоров’я» 

 

Події в Україні  
29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» щодо хімічних речовин 
та асбесту, Київ 

 Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu 

 

Новини тижня (19 березня – 26 березня) 
 

Притулок у ЄС 
Кількість шукачів притулку у ЄС збільшується 

У 2011 році у ЄС було зареєстровано 301 тис. заяв з проханням про надання 
притулку. Це на 42 тис. більше, ніж було зареєстровано у 2010 році. 

Найбільша кількість заяв на отримання притулку надійшла від громадян Афганістану 
(28 тис., або 9% від загальної кількості шукачів притулку), Росії (18 тис. 200, або 6%), 
Пакистану (15 тис. 700, або 5%), Іраку (15 тис. 200, або 5%) та Сербії (13 тис. 900, або 
5%). 

Найбільше прохань про надання притулку було адресовано відповідним органам 
Франції (56 тис. 300 заяв), Німеччини (53 тис. 300), Італії (34 тис. 100), Бельгії (31 тис. 
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900), Швеції (29 тис. 700), Об’єднанного Королівства (26 тис. 400) Нідерландів (14 тис. 
600), Австрії (14 тис. 400), Греції (9 тис. 300) та Польщі (6 тис. 900). Усі ці країни разом 
отримали 90% від загальної кількості надісланих заяв щодо отримання притулку у ЄС. 

У 2011 році у ЄС було ухвалено 237 тис. 400 рішень щодо прохань про надання 
притулку. У 177 тис. 900 випадках прохання були відхилені. 29 тис. шукачам було 
надано статус біженця; 21 тис. 400 заявників отримали допоміжний захист, 9 тис. 100 
шукачів – дозвіл залишитися через гуманітарні причини. Детальніше 

 

Охорона здоров’я 
Європарламент закликає до розробки стратегії із боротьби проти 
діабету 

Європейські депутати закликали до розробки загальноєвропейської стратегії із 
боротьби проти діабету.  

Про це йшлося під час сесії Європейського Парламенту, що відбулася позаминулого 
тижня.  

Метою стратегії має бути профілактика, діагностика, дослідження та лікування 
діабету, переконані європейські депутати. 

Згідно зі статистикою, кожна десята людина у ЄС у віці 20-79 років страждає на 
діабет. Щороку у Євросоюзі реєструють 325 тис. смертей через цю хворобу. 
Детальніше 

 

Будівництво у ЄС 
Обсяги будівництва у ЄС впали на 4% 

Обсяги будівництва у ЄС у січні 2012 року, у порівнянні з груднем 2011 року, впали на 
4,1%. Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн-членів, найбільшого падіння обсягів будівництва зазнали Чеська 
Республіка (-20,1%), Об’єднане Королівство (-13,8%) та Італія (-7,8%). Найбільше 
зростання у цьому секторі було зафіксовано у Словенії (+17,4%), Німеччині (+4,3%) та 
Португалії (+2,5%). 

Загалом, у січні 2012 року, у порівнянні з груднем минулого року, обсяги будівництва 
впали у семи та виросли у восьми країнах-членах. Детальніше 

  

Довкілля 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120309STO40300/html/From-prevention-to-treatment-EP-calls-for-an-EU-wide-strategy-for-diabetes
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/45&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Європейці переймаються проблемами води 

Переважна більшість європейців занепокоєна проблемами кількості та якості води у 
ЄС. Вони вважають: Євросоюз має докласти додаткових зусиль для розв’язання цих 
проблем. 

Про це йдеться у спеціальному дослідження Євробарометра – центру опитування 
громадської думки у країнах-членах ЄС. 

Коментуючи результати дослідження, Янез Поточнік (Єврокомісар з довкілля) 
підкреслив: ЄС працював роками, аби покращити якість води.  

Натомість 44% європейців все ще вважають, що якість води у ЄС за останнє 
десятиріччя погіршилася. Серед найбільших загроз водним ресурсам, європейців 
виділили хімічні забруднення (84% опитаних), зміни клімату (55%) та зміни у водних 
екосистемах (49%). 

Дослідження було проведено у всіх 27-ми країнах-членах у період з 5 по 7 березня. 
Усього було опитано 25 тис. 524 респондентів.  

З іншими результатами дослідження можна ознайомитися тут.  

 

Спорт у ЄС 
УЄФА та Єврокомісія підтримують фінансовий fair play 
футбольних клубів 

Європейський Комісар з конкуренційної політики Хоакін Альмунія та Президент 
УЄФА Мішель Платіні висловили підтримку намірам з введення правил фінансового 
fair play у європейському футболі. 

Зокрема, вони наголосили на відповідності завдань фінансового fair play цілям 
політики державної допомоги ЄС. 

Альмунія висловив занепокоєння ростом заборгованості багатьох європейських 
команд. За його словами, ЄС та УЄФА спільними зусиллями «допоможуть 
дисциплінувати та раціоналізувати фінанси футбольних клубів». 

Фінансовий fair play – це концепція УЕФА, застосування якої допоможе збалансувати 
бюджети футбольних клубів у Європі. Головний принцип концепції – клуб має 
витрачати не більше, ніж заробляє. В УЕФА впевнені: такий підхід допоможе захисти 
інтереси гравців, конкретних клубів та європейського футболу у цілому. Детальніше 

 

Веб-сайт тижня 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/289&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Веб-сайт Служби ЄС з гуманітарної допомоги та громадського захисту (ECHO) 

http://ec.europa.eu/echo/20/index_en.htm  

На цьому сайті ви знайдете інформацію про функції та пріоритети організації, а також 
ознайомитися з різними видами допомоги, яку надає Служба   

 

Відео тижня 
Відео з візуальної служби Європейського Парламенту: 

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5020b86c-df84-4cfa-b6f7-
a014013c7a6d  

Відео, створене з метою звернути увагу до проблеми поширення діабету у ЄС. За 
попередніми прогнозами, до 2030 року кількість хворих на діабет збільшиться на 11 
млн. і досягне 65 млн. людей 

 

 

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 та Білорусі. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 
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Редактор: Володимир Єрмоленко 

Відповідальний за випуск: Андрій Кулаков 

Інформацію підготувала МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
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