3 грудня 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
Європейського Союзу в Україні.

містити

посилання

на

Представництво

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:
 .... Ештон привітала керівників Грузії з «демократичною передачею влади»
 .... Дунайська стратегія: у Реґенсбурзі відзначили перший рік існування
ініціативи ЄС
 .... У Європарламенті пропонують використовувати активи мафії у соціальних
цілях
 .... Єврокомісія внесла свої пропозиції до Програми дій із захисту довкілля
 .... Нант отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2013 року
 .... Рада ЄС опікується питаннями безпеки дітей в Інтернеті

Анонси подій:
Події в Україні
7 грудня – заключна подія проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо членства
в СОТ та Європейської політики сусідства в аграрному секторі»
Місце проведення: м. Київ, готель «Русь»
Контактна особа: Наталя Корчакова, Представництво ЄС в Україні. Тел.: +38 (044) 390
80 10; e‐mail: Natalya.korchakova@eeas.europa.eu

Події в ЄС (або за участі ЄС)
6 грудня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐на‐
Майні (Німеччина)
6‐7 грудня – конференція «Заборгованість, зростання та макроекономічна політика»,
Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина). Захід організовано Європейським центральним
банком
10 грудня – заключна конференція, присвячена Європейському року активної
старості та солідарності між поколіннями, Нікосія (Кіпр). Організатор – Кіпр (країна,
що наразі головує у Раді міністрів ЄС)
13‐14 грудня – зустріч президентів і голів урядів країн‐членів Євросоюзу (саміт ЄС),
Брюссель
13‐14 грудня – конференція з питань реформування сфери фінансового управління
ЄС, Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина)
17 грудня – зустріч Ради міністрів із питань охорони довкілля, Брюссель
18‐20 грудня – зустріч Ради міністрів із питань сільського господарства і рибальства,
Брюссель
19 грудня – зустріч Ради міністрів із питань охорони довкілля, Брюссель
20 грудня – зустріч Ради керівників та Ради із загальних справ Європейського
центрального банку, Франкфурт‐на‐Майні (Німеччина)
20‐21 грудня – зустріч Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікаций та
енергетики

Новини тижня (26 листопада – 3 грудня)
Відносини з країнами-сусідами
Ештон привітала керівників Грузії з «демократичною передачею
влади»
Під час свого візиту до Грузії Кетрін Ештон (Високий представник ЄС із закордонних
справ і безпекової політики) привітала керівників країни із «першою демократичною
передачею влади з часів незалежності», що відбулася внаслідок парламентських
виборів.
«Я привітала і Президента [Міхеїла Саакашвілі], і Прем’єр‐міністра [Бідзіну Іванішвілі]
із цим досягненням», – підкреслила Ештон. Вона звернула увагу обох
високопосадовців на важливість конструктивно розпоряджатися своєю владою та
повноваженнями з метою розвитку належного управління в Грузії.
Також Високий представник закликала усі сторони політичного процесу країни
дотримуватися європейських цінностей під час розслідування правопорушень у
діяльності колишнього уряду. «Не повинно бути вибіркового правосуддя та
покарання політичних супротивників», – попередила Ештон. Вона додала, що
процеси мають проходити «неупереджено, прозоро та у відповідності до належних
правових процедур».
Також посадовець ЄС відзначила прогрес Тбілісі та Брюсселя у перемовинах щодо
Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі. Вона
підтвердила прихильність Євросоюзу до поліпшення мобільності між обома
сторонами.
Окрім того, Ештон запевнила Саакашвілі та Іванішвілі у тому, що ЄС підтримує
територіальну цілісність Грузії.
Нагадаємо, що 26 листопада Кетрін Ештон здійснила офіційний візит до Грузії, де
зустрілася з вищим керівництвом країни. Після цього голова дипломатії ЄС відвідала
країни Центральної Азії.
Більше інформації: Заява Кетрін Ештон наприкінці свого візиту до Грузії

Ініціативи ЄС

Дунайська стратегія: у
існування ініціативи ЄС

Реґенсбурзі

відзначили

перший

рік

27‐28 листопада у місті Реґенсбурґ (Німеччина) відбувся перший щорічний Форум
Стратегії розвитку Дунайського регіону. Учасники Форуму відзначили результати
першого року впровадження ініціативи.
Напередодні заходу Йоганнес Ган (Єврокомісар із регіональної політики) зазначив,
що однією з цілей зустрічі у Реґенсбурзі є дискусії щодо того, як зробити Стратегію
якомога ефективнішою. Це має відбутися за допомогою «змін, що матимуть
реальний вплив на людей, які живуть у регіоні впровадження ініціативи»,
переконаний Ган.
У заході взяли участь представники усіх країн‐учасниць Стратегії. Також до
Реґенсбурґа прибули представники приватного сектору, регіонального бізнесу,
громадянського суспільства та провідні діячі науки. Окрім того, свою промову
виголосила Канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Нагадаємо, що країни‐члени ЄС схвалили Стратегію розвитку Дунайського регіону у
квітні 2011 року. Її мета – сприяти розвитку величезного економічного потенціалу
Дунаю за допомогою розбудови інфраструктури, захисту довкілля, сприяння
економічному розвитку та зміцнення інституцій регіону.
Стратегія охоплює 14 країн (8 з яких є членами ЄС): Німеччину, Австрію, Угорщину,
Чеську Республіку, Словаччину, Словенію, Болгарію, Румунію, Хорватію, Сербію,
Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Молдову та Україну. Детальніше
Більше інформації:
Сторінка Стратегії розвитку Дунайського регіону на веб‐сайті Єврокомісії
Програма першого щорічного Форуму Стратегії розвитку Дунайського регіону

Боротьба проти організованої злочинності
У Європарламенті пропонують використовувати активи мафії у
соціальних цілях
Конфісковане майно та активи мафії мають повторно використовуватися у соціальних
цілях.
Таку пропозицію озвучили члени Спеціального комітету Європарламенту з боротьби
проти організованої злочинності, корупції та відмивання грошей під час публічних
слухань, що відбулися 28 листопада у Брюсселі.

Сальваторе Іаколіно (член Європейської народної партії) переконаний: повернення
конфіскованих активів мафії назад суспільству є «міцною символічною цінністю».
Своєю чергою, Соня Альфано (представниця Групи альянсу лібералів і демократів
заради Європи) розкритикувала політику Європейської Комісії у цьому напрямі. Вона
назвала «серйозною помилкою» бездіяльність Брюсселя у питаннях повторного
використання конфіскованого майна злочинного світу.

Водночас Стефано Мансервізі (Голова Генерального директорату Єврокомісії із
внутрішніх справ) заперечив Альфано. За його словами, проблема у тому, що брак
законодавчої бази країн‐членів щодо повторного використання конфіскованих
активів унеможливлює ухвалення спільних правил на загальноєвропейському рівні.
Нагадаємо, що під час останньої зустрічі (у середині жовтня) Спеціального комітету з
боротьби проти організованої злочинності, корупції та відмивання грошей його
члени закликали вдатися до розробки низки методик боротьби проти організованої
злочинності по всьому ЄС.
Зокрема, вони підкреслили потребу у введенні єдиного правового визначення дій,
що класифікуються як мафіозні. Також європейські депутати запропонували ввести
посаду прокурора ЄС. Детальніше

Захист довкілля
Єврокомісія внесла свої пропозиції до Програми дій із захисту
довкілля
Європейська Комісія внесла свої пропозиції до сьомої Програми дій із захисту
довкілля. Документ покликаний визначити основні напрями політики ЄС у сфері
захисту довкілля до 2020 року.
Янез Поточнік (Єврокомісар з довкілля) зазначив, що Програма дій дозволить Європі
стати місцем, «де люди живуть у безпечному та здоровому природному
середовищі».
За словами Конні Гедеґард (Єврокомісара з питань клімату), ця стратегія надає
політикам і бізнесменам бачення, «якого ми дуже потребуємо для переходу до
екологічно чистого та низьковуглецевого суспільства у Європі».
За допомогою Програми дій Єврокомісія має на меті втілити в життя, зокрема такі
цілі: захистити природу та зміцнити екологічну стійкість; активізувати екологічно
безпечне, ресурсоефективне і низьковуглецеве зростання; ефективно протистояти
загрозам для здоров’я, що пов’язані із довкіллям.

Відповідальність за досягнення основних цілей стратегії розподіляється між ЄС та
країнами‐членами.
Незабаром пропозиція Єврокомісії буде розглянута Європарламентом і Радою ЄС.
Детальніше
Більше інформації: Детальніше про пропозиції Єврокомісії до Програми дій із
захисту довкілля

Нант отримав титул «Європейської зеленої столиці» 2013 року
Французьке місто Нант отримало титул «Європейської зеленої столиці» 2013 року.
Янез Поточнік, Єврокомісар з довкілля, привітав шосте за кількістю населення місто у
Франції зі здобуттям цього титулу. За його словами, це звання «несе із собою велику
відповідальність».
Нант виборов титул «Європейської зеленої столиці» завдяки численним «зеленим»
характеристикам міста. Зокрема, на одну особу у Нанті припадає 57 кв. м. зелені. У
місті росте сто тисяч дерев. Лише 15% жителів Нанта щодня користуються
громадським транспортом. Окрім того, місто ухвалило амбітний план дій зі
зменшення викидів СО2 у атмосферу на 30% на душу населення до 2020 року.
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. Наприкінці наступного року Нант передасть звання
«Європейської зеленої столиці» 2014 року данській столиці – Копенгагену.
Детальніше
Більше інформації: Сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця»

Безпека дітей в Інтернеті
Рада ЄС опікується питаннями безпеки дітей в Інтернеті
Під час засідання Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту, що відбулося 26
листопада, профільні міністри країн‐членів ЄС ухвалили висновки щодо Європейської
стратегії з кращого Інтернету для дітей.
Стратегія визначає низку заходів, до яких має вдатися Єврокомісія та країни‐члени,
щоб зробити Інтернет безпечнішим місцем для дітей. Зокрема, йдеться про
стимуляцію якіснішого онлайн‐контенту для дітей та молоді; активізацію заходів із

підвищення поінформованості дітей, їхніх батьків і вчителів щодо питань, пов’язаних
із користуванням Інтернетом; створення безпечного онлайн‐середовища для дітей;
боротьбу проти зображень в мережі, що пропагують сексуальне насильство над
дітьми.
Ці висновки доповнюють висновки, ухвалені Радою ЄС наприкінці 2011 року. У них
йдеться переважно про безпечне онлайн‐середовище та боротьбу проти
сексуального насильства над дітьми.
Згідно зі статистикою, 77% молодих людей у віці 13‐16 років (та 38% дітей у віці 9‐12
років) мають свій профіль у соціальних мережах. Однак 12% європейців у віці 9‐16
років визнають належність певних факторів у онлайн‐мережі, які їх турбують.
Нагадаємо, що 20 листопада у Лондоні ЄС та США підписали спільну декларацію,
метою якої є зробити Інтернет безпечнішим для дітей. Зокрема, Вашингтон і
Брюссель домовилися проводити спільні кампанії з нагоди Дня безпечного
Інтернету, який щорічно відзначається у ЄС. Також обидві сторони взяли на себе
зобов’язання розвивати співпрацю у напрямі боротьби проти сексуального
насильства над дітьми у онлайн‐мережі. Детальніше
Більше інформації:
Інтернету для дітей

Висновки Ради ЄС щодо Європейської стратегії з кращого

Веб-сайт тижня
Портал зони євро:
http://www.eurozone.europa.eu/
На цьому сайті ви можете дізнатися про останні новини, заяви, прес‐релізи тощо, що
стосуються зони єдиної валюти ЄС

Відео тижня
Відео з сайту YouTube: промова Єврокомісара з розширення та Європейської
політики сусідства Штефана Фюле на Форумі громадянського суспільства Східного
партнерства (29 листопада, Стокгольм):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zodUH_1KhJM

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
Європейського Союзу в Україні.
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Представництво

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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