
 

 

26 серпня 2014 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:  

 

 ....У зоні євро зафіксовано найнижчий майже за 5 років показник інфляції 

 ....Обсяги будівництва у Євросоюзі падають 

 ....«Болотна справа»: ЄС стурбований засудженням активістів 

 ....Сьогодні  молодь  у  ЄС  менше  поінформована  про  наркотики,  ніж  кілька 

років тому 

 ....Galileo: Євросоюз запустив на орбіту два своїх супутники 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

30 серпня – спеціальна зустріч Європейської Ради (саміт ЄС), Брюссель 

12 вересня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель 

15‐18 вересня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

 

Новини тижня (18 – 26 серпня) 

 

Інфляція 

У зоні євро зафіксовано найнижчий майже за 5 років показник 
інфляції 

Річна  інфляція  у  зоні  євро  (ЄС 18)  у  липні,  у  порівнянні  з  червнем,  впала  на 0,1%  і 

склала 0,4%. Це найнижчий показник річної інфляції з жовтня 2009 року. 

У Європейському Союзі у цілому (ЄС 28) річна інфляція за аналогічний період також 

впала на 0,1% – і досягла позначки у 0,6%. 

За даними Євростату, найбільші падіння річної інфляції були зафіксовані в Болгарії (‐

1,1%), Греції (‐0,8%), Португалії (‐0,7%), Іспанії (‐0,4%) та Словаччині (‐0,2%); найбільші 

зростання – в Австрії (1,7%), Румунії (1,5%) та Люксембурзі (1,2%). 

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

тринадцяти,  залишилася  на  стабільному  рівні  у  шести  і  зросла  у  восьми  країнах‐

членах Євросоюзу. Детальніше    

 

Будівництво 

Обсяги будівництва у Євросоюзі падають  

У  червні,  у  порівнянні  з  травнем,  обсяги  будівництва  у  зоні  євро  (ЄС  18)  впали  на 

0,7%, а у ЄС у цілому (ЄС 28) – на 0,3%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед країн‐членів найбільші падіння цього показника були зафіксовані в Угорщині (‐

7,5%), Іспанії (‐2,9%), Румунії (‐2,6%) та Словаччині (‐2,3%). 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-126_en.htm?locale=en


 

 

Водночас  найбільші  зростання  обсягів  будівництва  показали  Польща  (+2,7%), 

Німеччина  (+1,2%),  Чеська  Республіка  і  Об’єднане  Королівство  (обидві  по  +1,1%). 

Детальніше   

 

Правосуддя 

«Болотна справа»: ЄС стурбований засудженням активістів 

У  Європейському  Союзі  стурбовані  обвинувальними  вироками  у  справі  шістьох 

активістів, які брали участь у подіях на Болотній площі у Москві 6 травня 2012 року. 

Про  це  йдеться  у  заяві,  поширеній  речницею  Високого  представника  ЄС  із 

закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон. 

«Ми  неодноразово  зауважували:  ці  вироки  не  лише  виглядають  неспівставними  з 

характером  подій  і  злочинами,  у  яких  звинувачують  активістів,  але  й  обмежують 

свободу вираження і свободу зібрань у Росії», – йдеться у повідомленні.  

У  такий  спосіб  речниця  Ештон  закликала  Росію  шанувати  свої  міжнародні 

зобов’язання  у  сфері  захисту  прав  людини.  «Зокрема,  це  стосується  права  на 

справедливий суд та шани свободи вираження, зібрання та об’єднання». 

Нагадаємо, що 18  липня Замоскворецький суд Москви засудив чотирьох фігурантів 

карної  справи  про  заворушення  на  Болотній  площі  столиці  6  травня  2012  року  до 

різних видів покарання – від умовного терміну до ув’язнення на строк до 3,5 років. 

Раніше,  24  липня,  Мосдержсуд  визнав  опозиціонерів  Сергія  Удальцова  і  Леоніда 

Развозжаєва винними у організації  масових заворушень на Болотній площі у цей же 

день. Обох засудили до 4,5 років позбавлення волі.  

Нагадаємо також, що усього по так званій «болотній справі» проходило близько 30 

людей. До 13 з них було застосовано амністію. Детальніше  

 

Вживання наркотиків 

Сьогодні молодь у ЄС менше поінформована про наркотики, ніж 
кілька років тому 

Наразі  молоді  європейці  менше  поінформовані  про  впливи  і  ризики  від  вживання 

наркотиків, ніж кілька років тому. 

Такий  головний  лейтмотив  дослідження  «Молоді  люди  і  наркотики»,  проведеного 

Євробарометром. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-128_en.htm?locale=en
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140820_01_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#401


 

 

Понад  чверть  молоді  (29%)  зазначають,  що  протягом  минулого  року  вони  не 

отримували  жодної  інформації  про  ризики  вживання  так  званих  легальних 

наркотиків (легальних речовин, що імітують дію заборонених наркотиків). 

Водночас  кількість  молодих  людей,  які  вже  спробували  такий  вид  наркотиків, 

збільшилася з 5% у 2011 році до 8% у 2014 році.   

Зазвичай молоді люди починають експериментувати з наркотиками ще у шкільному 

віці. Згідно із численними дослідженнями, один з чотирьох молодих людей у віці 15‐

16 років щонайменше раз вживав заборонений наркотик.  

В останні роки вживання легальних наркотиків у Європі набуло нової популярності. У 

зв’язку із цим Європейська Комісія працює над посиленням можливості ЄС захищати 

молодих  людей  від  наркотиків  за  допомогою  скорочення  доступності  шкідливих 

речовин. 

Окрім  того,  16  червня  Єврокомісія  запропонувала  заборонити  чотири  нові 

психоактивні речовини, що симулюють дію легальних наркотиків. Йдеться, зокрема, 

про героїн або ЛСД, 25I‐NBOMe, AH‐7921 та метоксид. Детальніше  

 

Наука і технології 

Galileo: Євросоюз запустив на орбіту два своїх супутники  

У п’ятницю, 21  серпня, два європейські супутники навігаційної системи Galileo були 

успішно запущені у космос.  

Коментуючи  запуск  супутника,  Європейський  Комісар  з  розвитку  промисловості  та 

підприємницької  діяльності  Фердінандо  Неллі  Фероци  відзначив,  що  ця  подія 

«надасть  новий  імпульс»  усій  навігаційній  системі  Galileo.  «Galileo  діє  у  межах 

технологічних  кордонів  і  пропонує  програми  з  величезним  економічним 

потенціалом,  підтримуючи  цілі  ЄС  зі  стимулювання  зростання  та  підвищення 

конкурентоздатності», – підкреслив Фероци.  

Запуск було здійснено із Космодрому Куру, що розташований у Французькій Гвіані. 

У такий спосіб загальна кількість супутників Європейського Союзу на орбіті склала 6 

одиниць. До кінця цього десятиріччя Європейська Комісія планує підвищити кількість 

своїх супутників у космосі до 30 одиниць.  

Нагадаємо,  що  Galileo  –  це  програма  ЄС  із  розвитку  глобальної  супутникової 

навігаційної  системи  під  європейським  громадським  контролем.  У  Брюсселі 

підрахували:  ринок  супутникових  навігаційних  технологій  оцінюється  у  124  млрд. 

євро. Він може зрости вдвічі – до 250 млрд. євро – до 2020 року. Детальніше 

Більше інформації:  Сторінка Galileo на веб‐порталі Європейської Комісії  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-508_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-935_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm


 

 

Веб-сайт тижня 

Веб‐сайт Європейської інформаційної системи з питань лісових пожеж (EFFIS): 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/  

Під  час  літньої  серпневої  спеки  різко  підвищується  можливість  займання  лісів.  У 

зв’язку  із  цим  головним  завданням  Європейської  інформаційної  системи  з  питань 

лісових пожеж є підтримка послуг, спрямованих на захист лісів від вогню у країнах‐

членах  ЄС.  Також  ця  інституція  надає  достовірну  та  оновлену  інформацію 

Європейській Комісії та Європейському Парламенту щодо лісових пожеж у Європі  

 

Відео тижня 

Відео зі служби Європейської Комісії у YouTube: роумінг у ЄС дешевшає  

https://www.youtube.com/watch?v=FXFOEX5_0is&list=UUMPaviJxybo1RTdzvYcU91A  

Від поточного літа сплата за роумінг даних у ЄС скоротилася вдвічі. У такий спосіб у 

гарячий  сезон  відпусток,  подорожуючи  Європою,  стало  набагато  дешевше 

використовувати  мапи,  переглядати  відео,  перевіряти  електронну  пошту  та 

оновлювати сторінки у соціальних мережах   

 

 

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://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/
https://www.youtube.com/watch?v=FXFOEX5_0is&list=UUMPaviJxybo1RTdzvYcU91A
http://www.internews.ua/
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