7 травня 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:
 .... У європейських інституціях пройшов день відкритих дверей
 .... Ештон і Де Ґухт висловили жаль з приводу жертв обвалу будівлі у
Банґладеш
 .... ЄС виділяє 36 млн. євро на сприяння сільськогосподарській продукції

Анонси подій:
Події в Україні
Представництво Європейського Союзу в Україні оголосило нові тендери у рамках
цьогорічної інформаційно-комунікаційної програми. Більше інформації можна
знайти за цим посиланням
14 травня – міжнародна конференція «Темпус-Україна @20». Конференція
відзначить двадцятиріччя Програми Темпус в Україні, сприятиме поширенню кращих
практик та обміну досвідом. Конференція завершиться Церемонією нагородження
виконавців проектів Темпус

Події в ЄС (або за участі ЄС)
6-7 травня – захід під назвою «Демографічний форум: інвестуючи у демографічне
майбутнє Європи», Брюссель
8-9 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Брюссель
9 травня – День Європи
8-10 травня – захід під назвою «Асамблея майбутнього Інтернету 2013», Дублін
(Ірландія). Захід слугує платформою для зміцнення діяльності ЄС у сфері розвитку
Інтернету для зміцнення конкурентоздатності Євросоюзу на міжнародному ринку
13 травня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель
13 травня – конференція «Інвестуючи у європейські регіони та міста», Брюссель
14 травня – конференція, присвячена питанням дослідів людського мозку, Брюссель
15-16 травня – 4-й Європейський форум захисту цивільного населення, Брюссель
16 травня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфуртна-Майні
15-17 травня – конференція «Перехрестя Європи», Тулуза (Франція). Захід
присвячено проблемам розвитку культурного туризму в Європі
20-23 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург
21-22 травня – Європейський день моря 2013, Валлетта (Мальта)
22 травня – зустріч президентів і голів урядів країн-членів ЄС (саміт Євросоюзу),
Брюссель

Новини тижня (29 квітня – 7 травня)
Внутрішні справи
У європейських інституціях пройшов день відкритих дверей
4 травня у головних інституціях ЄС – Європейській Комісії, Європейському
Парламенті, а також Раді ЄС і Європейській Раді – пройшов день відкритих дверей.
Усі охочі змогли відвідати будівлі цих інституцій у Брюсселі і Страсбурзі та
ознайомитися з роботою і обов’язками тих посадовців, які в них працюють.
За словами Вівіан Рединґ (Єврокомісара з юстиції, засадничих прав і громадянства),
день відкритих дверей надає громадянам ЄС шанс «зазирнути за лаштунки і
побачити як робиться європейська політика і хто відповідає за її розробку».
У рамках дня відкритих дверей усі охочі мали змогу відвідати чисельні святкові
заходи, концерти та виставки. На них громадяни змогли дізнатися більше про
Європейський Союз та те, як він впливає на їхні життя.
Окрім того, 4 та 5 травня у Брюссельському столичному регіоні пройшли символічні
святкування Дня Європи, який у ЄС відзначають 9 травня.
Нагадаємо, що поточний рік є Європейським роком громадян. Протягом усього року
члени Європейської Комісії проводитимуть дискусії та дебати із громадянами по
всьому ЄС щодо їхніх міркувань та очікувань на майбутнє. Детальніше
Більше інформації: детальніша інформація про день відкритих дверей в інституціях
ЄС

Зовнішні справи
Ештон і Де Ґухт висловили жаль з приводу жертв обвалу будівлі у
Банґладеш
Кетрін Ештон (Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики) і
Карел Де Ґухт (Європейський Комісар з торгівлі) висловили «глибокий жаль з
приводу жахливої втрати життів» унаслідок обвалу будівлі у місті Савар, що
розташоване поблизу столиці Бангладеш Дакі.
За їхніми словами, наразі світу стає зрозумілим «масштаб трагедії та злочинний
характер», що стосується «незаконно спорудженої будівлі», у якій, зокрема,
знаходилася швейна фабрика.

«У якості найбільшого торгівельного партнеру Банґладеш, Європейський Союз
висловлює своє глибоке занепокоєння умовами праці робітників по всій країні,
зокрема тими, що стосуються санітарних норм», – підкреслили Ештон і Де Ґухт.
Вони закликали владу країни гарантувати безпеку на усіх фабриках країни, що має
відповідати міжнародним стандартам праці. У зв’язку із цим посадовці ЄС висловили
готовність допомогти своїм колегам із Банґладеш у встановленні таких стандартів.
Нагадаємо, що 24 квітня у Банґладеш обвалилася восьмиповерхова будівля, у якій
розташовувався торгівельний центр і швейна фабрика. Власник будівлі підозрюється
у халатності та незаконному будівництві. Кількість жертв трагедії перевищила сімсот
осіб. Детальніше

Сільське господарство
ЄС виділяє 36 млн. євро на сприяння сільськогосподарській
продукції
Європейський Союз виділить 35,97 млн. євро на програми сприяння розвитку
сільськогосподарській продукції у ЄС та країнах з-поза його меж.
Європейська Комісія схвалила 22 програми, які отримають фінансову підтримку.
Вони, зокрема, стосуються такої продукції: оливкової олії, молока і молочних
продуктів, м’яса, перероблених овочів і фруктів, органічних продуктів, яєць, вин
тощо.
Із загальної кількості обраних програм 16 стосуються країн-членів і 6 – країн з-поза
меж Євросоюзу.
Загальний бюджет усіх програм складає 71,94 млн. євро; ЄС виділяє рівно половину
цих коштів – 35,97 млн. євро. Більшість з програм впроваджуватимуться протягом
трьох років.
Нагадаємо, що 2000 року Рада ЄС вирішила, що Брюссель може долучитися до
фінансування інформаційних заходів або заходів зі сприяння сільськогосподарській
продукції та продовольству на єдиному ринку та у країнах з-поза меж Євросоюзу.
Ці заходи можуть включати в себе інформаційні кампанії, що, зокрема, підкреслюють
переваги продукції ЄС (наприклад, з огляду на якість, маркування, харчову безпеку
тощо). Також вони можуть бути організовані у формі заходів і ярмарок, які
спрямовані на підвищення обізнаності населення у системі ЄС із захищених
географічних назв і позначень тощо. Детальніше

Веб-сайт тижня
Сторінка «Як працює Європа» на порталі Europa:
http://europa.eu/about-eu/index_en.htm
Ця сторінка призначена для ознайомлення з основними принципами роботи
Європейського Союзу. Окрім того, вона містить історичну довідку, а також
інформацію про основні засади політики ЄС

Відео тижня
Відео з аудіовізуальної служби Єврокомісії: заява Петера Стано
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077903&sitelang=en
Петер Стано, речник Європейського Комісара з розширення та Європейської політики
сусідства Штефана Фюле, спростовує інформацію, яка поширювалася українськими
медіа, про те, що питання звільнення Юлії Тимошенко з в’язниці було знято з
порядку денного відносин між ЄС та Україною
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