
 

25 червня 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:  

 

 ....  Рада ЄC перенесла період виборів до Європарламенту

 ....

 

Ештон  стурбована  новим  законом  Росії  про  заборону  пропаганди 

нетрадиційних сексуальних стосунків

 ....  Безробіття у зоні євро падає

 ....  Рівень річної інфляції у ЄС зріс на 0,2%

 ....  Брістоль отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2015 року

 ....  Торік понад сто тисяч шукачів притулку отримали захист у ЄС

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

24‐З0  червеня  –  Тиждень  сталої  енергетики  в  Україні.  Заходи,  присвячені  Тижню, 

пройдуть  у багатьох  українських містах,  зокрема у: Житомирі,  Вінниці,  Києві, Одесі, 

Івано‐Франківську,  Яремчі,  Стрию,  Чернігові,  Кіровограді,  Харкові,  Миколаєві, 

Луганську, Голій Пристані 

З програмою заходів у містах України можна ознайомитися за цим посиланням  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

24‐28 червня – Тиждень сталої енергетики у ЄС 

26 червня – Європейська Комісія представить звіт про прогрес виконання країнами‐

членами  ЄС  своїх  національних  планів  із  покращення  життя  ромської  меншини, 

Брюссель 

26 червня – очікується, що Європейська Комісія, Рада ЄС та Європейський Парламент 

досягнуть  політичної  згоди  щодо  реформування  Спільної  сільськогосподарської 

політики ЄС. Такий крок європейських інституцій означатиме завершення політичних 

перемовин щодо реформування цієї галузі  

27‐28  червня –  зустріч президентів  і  голів урядів країн‐членів Євросоюзу  (саміт ЄС), 

Брюссель 

1 липня – вступ Хорватії в ЄС 

1‐4 липня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург 

4 липня – зустріч Ради керівників Європейського Центрального банку, Франкфурт‐на‐

Майні 

8 липня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

18  липня –  зустріч Ради керівників Європейського Центрального банку, Франкфурт‐

на‐Майні 

 

 

 

 

http://eusew-ukraine.com/program-of-the-week/
http://www.eusew.eu/


 

 

Новини тижня (17 – 25 червня) 

 

Вибори до Європейського Парламенту 

Рада ЄC перенесла період виборів до Європарламенту 

Рада Європейського Союзу перенесла період виборів до Європейського Парламенту 

з 5‐8 червня на 22‐25 травня 2014 року.  

Це  рішення  викликано  бажанням  самого  Європейського  Парламенту  забезпечити 

максимально оптимальні кондиції для виборів.  

Зокрема, проведення голосування у травні дасть можливість Європарламенту краще 

підготуватися  до  проведення  виборів  нового  Президента  Європейської  Комісії  та 

дозволить уникнути початку періоду літньої відпустки.     

Внутрішнє  виборче  законодавство  ЄС  визначає  5‐8  червня  періодом  виборів  до 

Європейського  Парламенту.  Однак  Рада  ЄС,  за  згоди  Європарламенту,  має  право 

змінити  період  виборів,  якщо  їх  неможливо  провести  у  законодавчо  закріплені 

терміни. У такий спосіб вибори не можуть бути проведені на два місяці раніше або 

по тому як мине місяць з часу, визначеного у законодавстві.  

До цього  часу  Рада ЄС лише двічі  змінювала період  виборів до Європарламенту  (у 

1984 та 1989 роках). Детальніше   

 

Права сексуальних меншин 

Ештон стурбована новим законом Росії про заборону пропаганди 
нетрадиційних сексуальних стосунків 

Речник Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін 

Ештон висловив стурбованість у зв’язку  із ухвалою Державною Думою Росії  закону, 

що  прирівнює  пропаганду  нетрадиційних  сексуальних  стосунків  до 

адміністративного правопорушення.  

«Високий представник вважає, що цей закон може затаврувати певні групи і певних 

осіб,  а  також  стати  причиною  активізації  дискримінації  проти  них»,  –  йдеться  у 

повідомленні, розповсюдженому 20 червня.  

Також  Ештон  занепокоєна  можливим  негативним  впливом  цього  закону  на 

діяльність  ЛҐБТГ‐організацій  (організацій,  що  опікуються  правами  лесбійок,  ґеїв, 

бісексуалів, трансґендерних людей та гермафродитів) в Росії.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137466.pdf


 

 

У  такий  спосіб  вона  закликала  Москву  дотримуватися  своїх  міжнародних 

зобов’язань,  особливо,  що  стосуються  сприянню  недискримінаційності,  свободі 

вираження, а також свободі об’єднань та зібрань.  

Нагадаємо, що 11  червня Державна Дума Російської Федерації  ухвалила  закон про 

заборону  пропаганди  нетрадиційних  сексуальних  стосунків  серед  дітей  та 

неповнолітніх  осіб.  За  порушення  цього  закону  передбачена  адміністративна 

відповідальність. Детальніше     

    

Безробіття 

Безробіття у зоні євро падає 

У  першому  кварталі  2013  року,  у  порівнянні  з  попереднім  кварталом,  кількість 

безробітних у зоні євро (ЄС17) та у ЄС у цілому (ЄС27) зменшилася відповідно на 0,5% 

та 0,2%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн‐членів ЄС найбільші зростання безробіття буди зафіксовані у Балтійських 

країнах  –  Литві  (2,4%),  Естонії  (2,3%)  та  Латвії  (1,0%).  Водночас  у  Греції  (‐2,3%), 

Португалії  (‐2,2%),  Іспанії  та  на  Кіпрі  (обидві  ‐1,3%),  а  також  в  Італії  (‐1,2%)  були 

зареєстровані найбільші падіння цього показника.  

Загалом, у першому кварталі поточного року без роботи у ЄС залишалися 221,9 млн. 

людей (з яких 145,1 млн. проживає у зоні євро). Детальніше  

 

Інфляція 

Рівень річної інфляції у ЄС зріс на 0,2% 

Річна  інфляція  у  зоні  євро  (ЄС17)  у  травня,  у  порівнянні  з  квітнем,  зросла на 0,2%  і 

склала 1,4%. Річна інфляція у ЄС у цілому (ЄС27) також зросла на 0,2% і склала 1,6%. 

Згідно із даними Євростату, найнижчий рівень річної  інфляції минулого місяця було 

зареєстровано в Греції (‐0,3%), Латвії (‐0,2%) та на Кіпрі (0,2%); найвищий – в Румунії 

(4,4%), Естонії (3,6%) та Нідерландах (3,1%). 

Водночас  найнижчі  дванадцятимісячні  показники  інфляції  (до  травня)  були 

зафіксовані  у  Греції  (0,3%), Швеції  (0,7%)  та  Латвії  (1,1%).  Найвищий рівень  у  річній 

перспективі показали Угорщина та Румунія (обидві по 4,3%), а також Естонія (3,9%). 

Загалом,  у  травні,  у  порівнянні  з  попереднім  місяцем,  рівень  річної  інфляції  зріс  у 

шістнадцяти,  залишився  стабільним  у  шести  та  впав  у  чотирьох  країнах‐членах  ЄС. 

Детальніше    

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137541.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-93_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-92_en.htm?locale=en


 

 

 

Захист довкілля 

Брістоль отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2015 року 

Англійське місто Брістоль вибороло титул «Європейської зеленої столиці» 2015 року. 

Європейський  Комісар  з  охорони  довкілля  Янез  Поточнік  привітав  Брістоль  зі 

здобуттям цього титулу. За його словами, у цього міста можна багато чого навчитися, 

особливо, що стосується зусиль міської влади у напрямі «поліпшення стану довкілля 

та покращення життя громадян».  

Брістоль  виборов  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  завдяки  чисельним 

проектам, покликаним залучити громадян у розв’язання економічних, соціальних та 

екологічних проблем міста. Зокрема, у міському бюджеті передбачено 500 млн. євро 

на  удосконалення  транспортної  інфраструктури  до  2015  року  та  300  млн.  євро  на 

розвиток енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до 2020 року.  

Місцева влада докладає максимальних зусиль для поліпшення якості повітря. Також 

завдяки  вдалій  політиці  за  останні  роки  на  вулицях  міста  вдвічі  зросла  кількість 

велосипедистів і мотоциклістів.  

Щороку  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  здобуває  місто,  яке  знаходиться  в 

авангарді боротьби за екологічно чисте та безпечне міське життя.  

Першою, з часу заснування конкурсу у 2010 році, це звання виборола столиця Швеції 

Стокгольм.  У  2011  році  цей  титул  отримав  німецький  Гамбург;  у  2012  –  іспанське 

місто Віторія‐Гастейс. Наразі цим титулом володіє шосте за чисельністю французьке 

місто Нант. Наприкінці поточного року Нант передасть звання «Європейської зеленої 

столиці» 2014 року данській столиці – Копенгагену. Детальніше  

Більше інформації: Сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця» 

 

Притулок у ЄС 

Торік понад сто тисяч шукачів притулку отримали захист у ЄС 

У 2012 році захист у Європейському Союзі отримали 102 тис. 700 шукачів притулку. У 

2011 році захист було надано 84 тис. 300 особам.  

Такі дані дослідження, проведеного Євростатом, з нагоди Всесвітнього дня біженця, 

що відзначають 20 червня.  

Німеччина  є  лідером  серед  країн‐членів  ЄС  за  кількістю  зареєстрованих  осіб,  які 

отримали  захист  (22  тис.  200  осіб).  За  нею  йдуть  Швеція  (15  тис.  300),  Об’єднане 

Королівство (14 тис. 600) та Франція (14 тис. 300).  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-545_en.htm?locale=en


 

 

Усі  разом  ці  країни  складають  дві  третини  від  загальної  кількості  наданого  захисту 

прохачам притулку у 2012 році.  

Найбільшими  групами,  прохання  яких  про  надання  захисту  в  ЄС  було  задоволено, 

стали громадяни Сирії. Вони складають 18% (18 тис. 700 осіб) від загальної кількості 

прохачів, яким торік було надано захист у країнах‐членах ЄС. Другою такою групою є 

громадяни Афганістану (13 тис. 500 осіб або 13%), третьою – громадяни Сомалі (8 тис. 

100 осіб або 8%). Детальніше   

 

Веб-сайт тижня 

Європейський офіс підтримки шукачів притулку: 

http://easo.europa.eu/  

На  цьому  сайті  ви  ознайомитеся  з  основними  цілями  і  завданнями Офісу,  а  також 

дізнаєтеся про  заходи  та події,  заплановані до проведення у рамках діяльності  цієї 

агенції Європейського Союзу  

 

Відео тижня 

Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I079448&sitelang=en 

Зустріч учасників саміту G8 («Великої вісімки»), що відбувся у місті Лох‐Ерн (Північна 

Ірландія)  17‐18  червня.  Європейський  Союз  на  саміті  представляли  Президент 

Європейської Комісії Жозе Мануел Баррозу та Президент Європейської Ради Герман 

Ван Ромпей. Сюжет подано без коментарів  

 

 

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. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-96_en.htm?locale=en
http://easo.europa.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I079448&sitelang=en
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