
 

5 серпня 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:  

 

 ....Ціни промислового виробника у ЄС залишаються на стабільному рівні 

 ....Сербія: ЄІБ виділяє 50 млн. євро на розвиток малих і середніх підприємств 

країни 

 ....Рівень безробіття у Євросоюзі впав на 0,1% 

 ....Дослідження: популярність Wi‐Fi у ЄС стрімко зростає  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

12  вересня  –  візит  Голови  Представництва  Європейського  Союзу  в  Україні  Яна 

Томбінського до Миколаєва 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму  

22‐24 серпня – Європейський день пам’яті жертв тоталітарних режимів 

 

Новини тижня (29 липня – 5 серпня) 

 

Економіка 

Ціни промислового виробника у ЄС залишаються на стабільному 
рівні  

У червні, у порівнянні з травнем, ціни промислового виробника у зоні євро (ЄС17) та 

у ЄС у цілому (ЄС27) залишилися на стабільному рівні.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів найбільші зростання цін були зафіксовані в Естонії  (+6,7%), Данії 

(+0,5%),  Італії  та  на Мальті  (обидві  по  +0,4%).  Найбільші  падіння  показали  Литва  (‐

0,8%), Нідерланди (‐0,4%), Латвія, Австрія та Об’єднане Королівство (усі по ‐0,3%). 

Не  змінилися  ціни  промислового  виробника  у  Німеччині,  Іспанії,  Румунії,  Словенії, 

Фінляндії та на Кіпрі. Детальніше   

 

Підтримка бізнесу сусідніх країн 

Сербія: ЄІБ виділяє 50 млн. євро на розвиток малих і середніх 
підприємств країни 

Європейський  інвестиційний  банк  (ЄІБ)  надасть  кредит  у  розмірі  50  млн.  євро  на 

підтримку проектів малих і середніх підприємств Сербії.  

Відповідні  два  фінансові  контракти  були  підписані  між  ЄІБ  та  сербською  Crédit 

Agricole Group. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-119_en.htm?locale=en


 

 

За  словами  Даріо  Сканапієко  (Віце‐президента  ЄІБ,  відповідального  за  Західні 

Балкани), банк продовжує підтримувати Сербію «на шляху вступу до ЄС та у напрямі 

швидкої та повної інтеграції до Євросоюзу».  

«Два фінансові  контракти полегшать доступ малих  і  середніх підприємств Сербії до 

довготривалого  фінансування  на  вигідних  умовах,  що  позитивно  позначиться  на 

ринку праці та соціальному середовищі», – підкреслив Сканапієко.  

Кредит  ЄІБ  буде  спрямовано  на  фінансування  проектів  сербських  малих  і  середніх 

підприємств  у  сферах  енергетики,  інноваційної  економіки,  захисту  довкілля  і 

здоров’я, розвитку промисловості, освіти тощо. Детальніше  

 

Зайнятість 

Рівень безробіття у Євросоюзі впав на 0,1%  

Рівень безробіття  у  зоні  євро  (ЄС17)  у  червні,  у порівнянні  з  травнем,  не  змінився  і 

склав 12,1%.  

Водночас рівень безробіття у ЄС у цілому (ЄС27) за аналогічний період часу впав на 

0,1% і склав 10,9%.  

Найнижчий рівень безробіття було зафіксовано в Австрії  (4,6%), Німеччині  (5,4%)  та 

Люксембурзі  (5,7%).  Греція  (26,9%  у  квітні)  та  Іспанія  (26,3%)  –  країни‐лідери  з 

зростанням цього показника. 

Загалом, у червні без роботи у ЄС залишалися 26,424 млн. людей (19,266 млн. з них 

проживають у зоні євро). У порівнянні з даними за травень, кількість безробітних у ЄС 

зменшилася на 32 тис. осіб, у зоні євро – на 24 тис. осіб. Детальніше  

 

Новітні технології 

Дослідження: популярність Wi-Fi у ЄС стрімко зростає 

У  2012  році  71%  усіх  безпровідних  даних  у  ЄС  було  передано  до  смартфонів  і 

планшетів європейців за допомогою Wi‐Fi.  

Про  це  свідчить  дослідження,  проведене  Європейською  Комісією  і  опубліковане  1 

серпня.   

Коментуючи результати дослідження, Неелі Крус, Європейський Комісар з цифрових 

технологій,  назвала  Wi‐Fi  «великим  успіхом».  «Усі  європейці  повинні  мати 

можливість  користуватися  Інтернетом,  коли  вони  не  вдома  або  не  на  роботі»,  – 

підкреслила Крус.  

http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-123-serbia-eur-50-million-for-smes-and-other-projects.htm?media=rss&language=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-118_en.htm


 

 

Наразі  Wi‐Fi  є  найбільш  популярним  серед  європейців  видом  безпровідного 

Інтернету,  який вони використовують вдома  та на роботі. Окрім  того, Wi‐Fi  стрімко 

проникає  у  публічні  місця  –  він  широко  доступний  у  кафе,  місцях  громадського 

харчування та навіть публічному транспорті європейських міст.  

Очікується, що до 2016 року частка передачі безпровідних даних за допомогою Wi‐Fi 

зросте до 78%. Детальніше  

Більше інформації: дослідження Єврокомісії щодо безпровідного Інтернету  

  

Веб-сайт тижня 

Сторінка  туризму  на  сайті  Підприємництва  і  промисловості  порталу  Європейської 

Комісії: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm  

Сторінка  містить  цікаву  інформацію  про  сферу  туризму  в  Європейському  Союзі,  а 

також  відеоматеріали,  покликані  заохочувати  якомога  більшу  кількість  людей  до 

відвідин Європи     

 

Відео тижня 

Відео  зі  сторінки  Європейського  Союзу  на  YouTube:  що  чекає  на  депутатів 

Європарламенту після сезону літньої відпустки 

http://www.youtube.com/watch?v=G5sfZFCmrew&feature=c4‐

overview&list=UUvU4p_w08osQsrNi_I4ZtDA  

Парламентська  візуальна  служба  EuroparlTV  підготувала  сюжет,  у  якому  розповіла, 

які  питання  розглядатимуть  європейські  депутати  після  закінчення  парламентських 

канікул. Наступна сесія Європарламенту запланована на 9‐12 вересня  

 

 

 

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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-759_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-impact-of-traffic-off-loading-and-related-technological-trends-on-the-demand-for-wireless-broadband-spectrum-pbKK0113239/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000vKdTVosz;sid=tt8Q_3g3qlAQvinI7L-OWBoSsQwWLH_ksAw=?CatalogCatego
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://www.youtube.com/watch?v=G5sfZFCmrew&feature=c4-overview&list=UUvU4p_w08osQsrNi_I4ZtDA
http://www.youtube.com/watch?v=G5sfZFCmrew&feature=c4-overview&list=UUvU4p_w08osQsrNi_I4ZtDA


 

 

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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