4 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
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:
 .... Опитування: інтерес європейців до справ ЄС зростає
 .... Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав на 0,2%
 .... Розрив у зарплатнях між чоловіками і жінками у ЄС перевищує 16%
 .... Грузія отримала План дій з візової лібералізації з Євросоюзом
 .... Майже третина дітей у ЄС знаходяться під загрозою бідності
 .... Вплив пасивного паління на європейців зменшується
 .... У ЄС прагнуть підвищити конкурентоздатність космічної промисловості

Анонси подій:
Події в ЄС (або за участі ЄС)
4 березня – зустріч країн‐членів зони євро, Брюссель
7 березня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐
на‐Майні
11 березня – зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель
11‐14 березня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург
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
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

Новини тижня (25 лютого – 4 березня)
Справи ЄС
Опитування: інтерес європейців до справ ЄС зростає
Інтерес європейців до внутрішніх справ ЄС зростає. Про це свідчать дані
Євробарометру – європейської служби дослідження громадської думки.
Згідно із опитуванням, половина європейців (51%) хоче отримувати інформацію про
події, що відбуваються на рівні Євросоюзу. У порівнянні з даними аналогічного
дослідження, що проводилося у 2006 році, кількість зацікавлених у справах ЄС
зросла на 7%.
Також 75% європейців вважають, що роль Європейського Парламенту у справах ЄС є
важливою; 54% переконані: у найближчому майбутньому роль Європарламенту має
бути більшою.
Найбільшим занепокоєнням громадяни ЄС називають економічну кризу. У зв’язку із
цим 53% європейців виступають за те, аби саме Європарламент очолював боротьбу
проти бідності та соціальної ізоляції.
Дослідження проводилося у період з 17 листопада по 2 грудня 2012 року. Усього
було опитано 26 тис. 739 людей з усіх 27 країн‐членів ЄС. Детальніше
Більше інформації:
Детальніше про дослідження, проведене Євробарометром

Економіка
Рівень річної інфляції у Євросоюзі впав на 0,2%
Рівень річної інфляції у зоні євро (ЄС17) у січні, у порівнянні з груднем, впав на 0,2% і
склав 2,2%.
Рівень річної інфляції у ЄС у цілому (ЄС27) за аналогічний період також впав на 0,2% і
склав 2,1%.
Такі дані Євростату – статистичної служби Європейського Союзу.
Серед країн‐членів, найнижчі рівні річної інфляції були зафіксовані в Греції (0,0%),
Португалії (0,4%) та Латвії (0,6%); найвищі – у Румунії (5,1%), Естонії (3,7%) та
Нідерландах (3,2%).
Загалом, у січні, у порівняні з груднем, рівень річної інфляції впав у двадцяти трьох та
зріс у трьох країнах‐членах ЄС; не змінився він лише в одній країні. Детальніше

Гендерна рівність
Розрив у зарплатнях між чоловіками і жінками у ЄС перевищує 16%
У 2010 році середній розрив у заробітних платнях між чоловіками і жінками у ЄС
складав 16,2%.
Такі дані дослідження Єврокомісії, опубліковані у переддень цьогорічного
Європейського дня рівної зарплатні (28 лютого).
Згідно із дослідженням, жінкам, аби зрівнятися з чоловіками по зарплатні, потрібно
пропрацювати на 59 днів більше. Через це дата, обрана для святкування
Європейського дня рівної зарплатні, припала на 28 лютого – що символізує 59 днів,
які минули після святкування Нового року.
За словами Вівіан Рединґ (Єврокомісара з юстиції, засадничих прав і громадянства),
попри те, що останніми роками розрив у зарплатні між чоловіками і жінками
скоротився, він однаково достатньо відчутний. «Зменшення розриву пов’язано
радше зі зменшенням заробітків чоловіків, а не зі збільшенням зарплатні серед
жінок», – пояснила Рединґ.
Серед країн‐членів, найменший гендерний дисбаланс у зарплатнях демонструє
Словенія – він складає 0,9%; найбільший зафіксовано в Естонії (27,7%).
Нагадаємо, що Європейський день рівної зарплатні відзначають вже втретє. Вперше і
вдруге його святкували відповідно 5 березня 2011 року та 2 березня 2012 року.
Детальніше

Візова політика
Грузія отримала План дій з візової лібералізації з Євросоюзом
25 лютого у Тбілісі Єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом представила
План дій з візової лібералізації між ЄС та Грузією.
Документ встановлює технічні умови, які Грузія має виконати перед можливим
запровадженням безвізового режиму з Євросоюзом.
Мальмстрьом привітала грузинську владу з проведенням необхідних реформ, що
уможливили початок візового діалогу з ЄС. «Це ще один крок на шляху до безвізових
подорожей для грузинських громадян і спільна мета тіснішої інтеграції між ЄС та
Грузією», – підкреслила Мальмстрьом.
План дій складається з чотирьох блоків, які стосуються безпеки, управління
кордонами та міграцією, громадського порядку та суспільної безпеки, а також

відповідних питань, пов’язаних із зовнішніми відносинами. Документ має два
компоненти: перший визначає необхідні кроки в сфері законодавства та планування;
другий – вимагає досягнення конкретних практичних результатів на основі цих норм.
Європейська Комісія розпочала діалог щодо візової лібералізації з Грузією у червні
2012 року.
Нагадаємо, що Україна отримала План дій з візової лібералізації з ЄС 22 листопада
2010 року, під час двостороннього саміту. Детальніше

Бідність і соціальна ізоляція
Майже третина дітей у ЄС знаходяться під загрозою бідності
У Європейському Союзі діти (особи до 18 років) є найбільш уразливою віковою
групою населення щодо можливості опинитися під загрозою бідності та соціальної
ізоляції.
Згідно із даними Євростату, у 2011 році 27% дітей були під загрозою бідності та
соціальної ізоляції. Водночас дорослих (людей у віці 18‐64 років) та людей похилого
віку (понад 65 років), які ризикували опинитися під загрозою бідності,
нараховувалося відповідно 24% і 21%.
Найбільша кількість таких дітей проживає у Болгарії (52%), Румунії (49%), Латвії (44%),
Угорщині (40%) та Ірландії (38%; дані за 2010 рік); найменша – у Швеції, Данії,
Фінляндії (усі по 16%), Словенії (17%) та Нідерландах (18%).
Окрім того, один з трьох дітей, які мають мігрантське минуле (у таких дітей
щонайменше один з батьків народився у країні, що не є тою, у якій він проживає на
даний момент разом з дитиною) ризикує опинитися під загрозою бідності та
соціальної ізоляції. У 2011 році таких дітей нараховувалося 32%. Детальніше

Тютюнопаління у ЄС
Вплив пасивного паління на європейців зменшується
Протягом останніх років захист від пасивного паління у ЄС значно покращився. Про
це йдеться у звіті, опублікованому Єврокомісією 25 лютого.
Згідно із документом, у 2012 році, у порівнянні з 2009 роком, кількість європейців, на
яких впливло пасивне паління у барах, зменшилася на 18% і склала 28%.
За словами Тоніо Борґа (Єврокомісара з охорони здоров’я та захисту прав
споживачів), цей звіт свідчить про прогрес, якого досягли країни‐члени у захисті
громадян ЄС від пасивного паління.

Країнами‐лідерами за зменшенням впливу пасивного паління на людей за короткий
проміжок часу стали Бельгія, Іспанія та Польща. Вони досягли цього за допомогою
ухвалення всеохопного законодавства, що захищає їхніх громадян від тютюнового
диму.
Нагадаємо, що 2009 року Рада ЄС виступила з Рекомендаціями щодо створення
простору, вільного від паління. У них міститься заклик до урядів країн‐членів
посилити захист своїх громадян від пасивного паління у закритих громадських
місцях, на робочому місці та у громадському транспорті.
Згідно із дослідженнями, серед країн‐членів ЄС найбільше курців проживає у Греції –
40% від усього населення країни; найменше – у Швеції (13%). Окрім того, 94% людей
починають палити у віці до 25 років.
Проте курці шкодять не лише собі, але й людям, які їх оточують. Через це пасивне
паління є одним з найбільш поширених джерел смертності, захворюваності та
інвалідності в Євросоюзі. За найбільш скромними підрахунками, у 2002 році
причиною смерті 70 тис. людей у ЄС, більшість з яких не палила, став саме вплив
тютюнового диму.
Більше інформації можна найти за цим посиланням і за цим посиланням.

Космічна галузь
У ЄС прагнуть
промисловості

підвищити

конкурентоздатність

космічної

Європейська Комісія запропонувала план заходів з підвищення конкурентоздатності
космічної промисловості ЄС.
Антоніо Таяні (Єврокомісар з промисловості та підприємницької діяльності)
впевнений: інвестиції у космічну інфраструктуру сприятимуть розвитку бізнесу в
Європі. «Однак нам потрібно зробити більше. Без сильної космічної промисловості
ми не зможемо пожинати плоди наших інвестицій», – підкреслив Таяні.
Зокрема, Єврокомісія хоче створити справжній єдиний ринок космічної продукції та
послуг. Також у ЄС прагнуть забезпечити власну незалежність у космічній галузі та
удосконалити нормативно‐правову базу у цій сфері.
Окрім того, у планах Брюсселя створення Європейської супутникової системи
попередження зіткнень. Вона покликана забезпечити захист супутників від зіткнення
з понад шістнадцятьма тисячами космічних об’єктів, що літають в орбіті Землі.
Космічна промисловість ЄС є каталізатором економічного зростання та інновацій.
Зокрема, протягом двадцяти наступних років чинні європейські космічні програми –

Galileo, EGNOS – здатні принести економічні та соціальні вигоди на загальну суму 60‐
90 млрд. євро. Детальніше

Веб-сайт тижня
Веб‐сайт Європейської агенції з системи глобальної супутникової навігації:
http://www.gsa.europa.eu/
На цьому сайті ви дізнаєтеся про супутникову навігацію в ЄС, а також отримаєте
інформацію про програми та ініціативи, які розвиває Євросоюз у рамках свої
політики у космічній галузі

Відео тижня
Відео із аудіовізуальної служби Європейської Комісії: спільна заява за результатами
саміту Україна‐ЄС
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=93148&sitelang=en
До вашої уваги – витяги зі спільної заява Германа Ван Ромпея (Президента
Європейської Ради), Жозе Мануела Баррозу (Президента Європейської Комісії) та
Віктора Януковича (Президента України) за результатами саміту між ЄС та Україною,
що відбувся 25 лютого у Брюсселі

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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