
 

11 березня 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:  

 

 ....Безробіття у ЄС зросло на 0,1% 

 ....ВВП Євросоюзу падає 

 ....У Раді ЄС опікуються питаннями молодіжного безробіття 

 ....Дослідження:  більша  залученість  жінок  у  політичні  процеси  здатна 

«змінювати речі на краще» 

 ....Жінки і чоловіки у ЄС здатні прожити 62 роки у здорових умовах 

 ....Європейці активно подорожують 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

14  березня  –  ярмарок  проектів  Євроклубів  Кіровоградської  області,  м.  Кіровоград, 

Кіровоградський обласний ЦДЮТ, вул.Калініна, 36 

15  березня  –  круглий  стіл  для  керівників  шкільних  Євроклубів  Дніпропетровська 

«Україна  у  полікультурному  світі:  вчора,  сьогодні,  завтра»,  м.  Дніпропетровськ, 

Конференц‐зал Департаменту освіти і науки  Дніпропетровської ОДА, вул. Свердлова, 

70 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

11 березня – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель 

11‐14  березня  –  пленарна  сесія  Європейського  Парламенту,  Страсбург.  Очікується, 

що  під  час  сесії,  у  якій  також  можлива  участь  Високого  представника  ЄС  із 

закордонних  справ  і  безпекової  політики  Кетрін  Ештон,  також  буде  обговорена 

ситуація в Україні 

14  березня –  конференція «День  споживача  у  Європі 2013».  Цьогорічний  захід, що 

відбудеться  у  Брюсселі,  буде  присвячено  питанням  безпеки  продуктів  та  вивчення 

ринку 

14‐15  березня  –  зустріч  голів  держав  і  урядів  країн‐членів  ЄС  (саміт  Євросоюзу), 

Брюссель 

15  березня –  конференція «Імміграція –  джерело  здоров’я  та  обов’язків  у  Європі», 

Брюссель  

19 березня –  конференція «Посттрейдингова  гармонізація  та фінансова  інтеграція в 

Європі».  Захід  організовано  спільно  Європейською  Комісією  та  Європейським 

центральним банком 

21 березня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

24‐26  березня  –  міжпарламентська  конференція  щодо  Спільної  зовнішньої  та 

безпекової  політики,  а  також  Cпільної  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 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2013
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-immigration-wealth-duties
http://www.ecb.int/events/conferences/html/20130319_post_trade_harmonisation.en.html
http://www.ecb.int/events/conferences/html/20130319_post_trade_harmonisation.en.html
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


 

 

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 

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

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

Майні 

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

 

Новини тижня (4 – 11 березня) 

 

Економіка 

Безробіття у ЄС зросло на 0,1% 

У  січні,  у  порівнянні  з  груднем,  рівень безробіття  у  зоні  євро  (ЄС17)  та  ЄС  у  цілому 

(ЄС27) зріс на 0,1% і склав відповідно 11,9% та 10,8%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.  

Серед країн‐членів, найбільший рівень безробіття було зафіксовано  у Греції (27,0% у 

листопаді),  Іспанії  (26,2%)  та  Португалії  (17,6%);  найменший  –  в  Австрії  (4,9%), 

Німеччині та Люксембурзі (обидві по 5,3%) та Нідерландах (6,0%). 

Загалом, у січні 26,217 млн. людей у Євросоюзі залишалися без роботи (з них 18,998 

млн.  живе  у  зоні  євро).  У  порівняні  з  попереднім  місяцем,  кількість  безробітних 

зросла на 222 тис. у ЄС та на 201 тис. людей у зоні євро. Детальніше  

 

ВВП Євросоюзу падає 

ВВП  зони  євро  (ЄС17)  у  четвертому  кварталі  2012  року,  у  порівнянні  з  попереднім 

кварталом, впав на 0,6%; ВВП ЄС у цілому (ЄС27) за аналогічний період впав на 0,5%. 

Водночас у четвертому кварталі 2012 року, у порівнянні з четвертим кварталом 2011 

року, ВВП зони євро та ЄС впав відповідно на 0,9% та 0,6%.  

Серед країн‐членів,  у трьох Балтійських державах – Латвії  (+1,3%), Естонії  (+0,9%)  та 

Литві  (+0,7%)  –  були  зафіксовані  найбільші  зростання  ВВП  протягом  четвертого 

кварталу.  Своєю  чергою,  найбільші  падіння  показали  Португалія  (‐1,8%),  Кіпр  та 

Словенія (обидві по ‐1,0%). 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4330&dt_code=EVN&lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-31_en.htm?locale=en


 

 

Для  порівняння,  протягом  четвертого  кварталу  минулого  року,  у  порівнянні  з 

попереднім  кварталом,  ВВП  США  залишилося  на  стабільному  рівні  (після  +0,8%  у 

третьому кварталі 2012 року). Детальніше  

 

Молодіжне безробіття 

У Раді ЄС опікуються питаннями молодіжного безробіття  

Рада  міністрів  ЄС  з  питань  зайнятості,  соціальної  політики,  охорони  здоров’я  та 

захисту  прав  споживачів  досягла політичної  згоди щодо  запровадження  так  званих 

схем гарантій для молоді (Youth Guarantee Schemes).  

Мета цих  схем –  забезпечити молодих людей  (осіб  у  віці  до 25  років,  які  легально 

проживають на  території  країни‐члена,  та нещодавніх випускників ВНЗ до 30  років) 

якісними  пропозиціями  щодо  роботи,  продовження  навчання  або  стажування.  Ці 

пропозиції  мають  надходити  протягом  чотирьох  місяців  після  закінчення  навчання 

або втрати роботи. 

Країни‐члени ЄС повинні  запровадити ці  схеми якнайшвидше,  бажано  з 2014  року. 

Країни  з  високим  рівнем  безробіття  серед  молоді  та  складною  економічною 

ситуацією, ймовірно, отримають право на поступову імплементацію цієї ініціативи.  

Схеми  гарантій  для  молоді  є  відповіддю  ЄС  на  погіршення  ситуації  у  сфері 

молодіжної  зайнятості  у  Європі.  Згідно  із  підрахунками,  у  листопаді  2012  року 

молодіжне безробіття у Євросоюзі сягнуло 23,7%. У Греції та Іспанії були зафіксовані 

найвищі показники безробіття серед молоді – 50%. У Португалії,  Італії та Словаччині 

без роботи залишаються 30% молодих людей.  

Нагадаємо,  що  у  середині  січня  депутати  Європейського  Парламенту  закликали 

міністрів  країн‐членів  ЄС,  які  опікуються  питаннями  зайнятості,  запровадити  схеми 

гарантій для молоді. Детальніше 

 

Гендерна рівність 

Дослідження: більша залученість жінок у політичні процеси здатна 
«змінювати речі на краще» 

78%  європейців  вважають,  що  присутність  більшої  кількості  жінок  на  посадах  у 

політичній владі країн, що розвиваються, здатна «змінювати речі на краще».  

Такий  головний  лейтмотив  дослідження  Євробарометру,  що  було  опубліковано  у 

переддень Міжнародного жіночого дня, який відзначають 8 березня. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-36_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-on-youth-guarantee?lang=en


 

 

Згідно із дослідженням, три чверті європейців переконані: більша залученість жінок у 

політичні  процеси країн, що розвиваються,  сприятиме повазі до прав людини; 72% 

дотримуються думки, що більше представництво жінок у політиці може покращити 

умови життя;  65% вважають, що жінки здатні запобігати конфліктам і війнам.  

Окрім того, 83% європейців вважають, що жінки більше за чоловіків потерпають від 

фізичного насильства; 63% вірять, що жінки зіштовхуються з більшими проблемами, 

ніж чоловіки у процесі доступу до навчання. 

Під  час  дослідження  було  опитано  понад  25  тис.  людей  з  усіх  27‐ми  кран‐членів 

Євросоюзу. Детальніше 

Більше інформації: 

Дослідження Євробарометру щодо жінок у країнах, які розвиваються   

 

Тривалість життя у ЄС 

Жінки і чоловіки у ЄС здатні прожити 62 роки у здорових умовах 

Від народження жінки  і  чоловіки  у Євросоюзі можуть прожити 62  роки  у  здорових 

умовах. 

Про це свідчать дані дослідження Євростату, опубліковані 5 березня. 

Згідно із ними, у п’ятдесят років жінки та чоловіки можуть сподіватися на наступні 18 

років життя у здорових умовах; у віці 65 років вони можуть подовжити свій вік ще на 

додаткові дев’ять здорових років. 

Серед  країн‐членів,  найбільше  років  у  здорових  умовах  можуть  прожити  люди  з 

Мальти  (71 рік для жінок та 70 років для чоловіків), Швеції  (70  і 71 рік відповідно), 

Люксембургу,  Греції  та  Ірландії  (усі  67  та  66  років  відповідно);  найменше  –  зі 

Словаччини (52 роки для жінок і чоловіків) та Словенії (54 роки для жінок і чоловіків). 

Детальніше 

 

Туризм 

Європейці активно подорожують 

У  2012  році  сім  з  десяти  європейців  подорожували.  Поточного  року  очікується 

щонайменше повторення цієї тенденції. 

Згідно  із даними Євробарометру, у 2013 році три чверті європейців  (75%) планують 

піти у відпустку.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-198_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_372_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-35_en.htm?locale=en


 

 

Антоніо  Таяні  (Єврокомісар  з  промисловості  та  підприємницької  діяльності) 

задоволений  такими  планами  європейців.  Він  переконаний:  туристична  сфера  ЄС 

«здатна  послати міцний  сигнал  іншим  секторам Євросоюзу  про  те, що ми можемо 

подолати економічну кризу».   

Серед  найбільш  популярних  напрямків  для  відпочинку  лідерство  утримує  Іспанія – 

12%  туристів  мають  намір  відвідати  саме  цю  країну  поточного  року.  8% 

відпочивальників  розглядають  Італію  як  потенційне  місце  для  відпустки;  7%  – 

Францію. 51% європейців планують відпочити у своїй країні.  

Водночас більшість тих, хто не подорожував торік (46%) назвали фінансову причину 

головною у неможливості піти у відпустку. Більшість з них – особи у віці від 55 років, 

які зайняті фізичною працею або безробітні. Детальніше  

Більше інформації: 

Дослідження Євробарометру щодо ставлення європейців до туризму 

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка гендерної рівності на сайті Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/justice/gender‐equality/index_en.htm  

На цьому сайті ви дізнаєтеся про різновиди гендерної нерівності у ЄС – дисбаланс у 

зарплатні  між  жінками  і  чоловіками,  непропорційне  представництво  на  керівних 

посадах, насильство на гендерній основі тощо – та політики ЄС, покликані боротися з 

цими явищами 

 

Відео тижня 

Сюжет із відеосервісу Vimeo Інформаційного центру Європейського сусідства:  

http://vimeo.com/60252987 

40‐секундний  мультфільм  підкреслює  важливість  співпраці  у  досягнення  спільних 

цілей.  Саме на такому принципі ґрунтується ініціатива «Східне партнерство»   

 

 

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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-200_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_370_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
http://vimeo.com/60252987


 

 

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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