15 липня 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:
 .... Ціни промислового виробника у Євросоюзі впали на 0,3%
 .... Латвія запровадить євро з наступного року
 .... У Європарламенті підтримали спрощене ліцензування музичних онлайн‐
сервісів
 .... Більшості європейців бракує інформації про екологічно безпечні продукти
 .... Єврокомісія оновила список заборонених авіаперевізників

Анонси подій:
Події в ЄС (або за участі ЄС)
17 липня – Європейська Комісія представить пропозицію, покликану удосконалити
розслідування та судове провадження у сфері злочинів проти бюджету ЄС, Брюссель
18 липня – зустріч Ради керівників Європейського Центрального банку, Франкфурт‐
на‐Майні
24 липня – Європейська Комісія представить звернення «На шляху до більш
конкурентного та ефективного оборонного і безпекового сектору», Брюссель
1 серпня ‐ зустріч Ради керівників Європейського Центрального банку, Франкфурт‐на‐
Майні
23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму

Новини тижня (8 – 15 липня)
Економіка
Ціни промислового виробника у Євросоюзі впали на 0,3%
У травні, у порівнянні з квітнем, ціни промислового виробника у зоні євро (ЄС17) та у
ЄС у цілому (ЄС27) впали на 0,3%.
Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.
Найбільші падіння цін промислового виробника зазнали Естонія (‐3,6%), Франція (‐
1,2%), Данія та Кіпр (обидві по ‐0,8%). Водночас Іспанія (+1,3%), Греція, Литва та
Польща (усі по +0,1%) – країни‐лідери за зростанням цього показника.
Своєю чергою, у травні поточного року, у порівнянні з травнем минулого року, ціни
промислового виробника у зоні євро впали на 0,1%. У ЄС вони залишилися без змін.
Детальніше

Зона євро
Латвія запровадить євро з наступного року
1 січня 2014 року Латвія увійде у зону євро. Таке рішення було ухвалено під час
засідання Ради ЄС, що відбулося 9 липня.

У такий спосіб Латвія стане 18‐ою країною‐членом зони єдиної європейської валюти.
Також під час засідання було встановлено курс обміну національної валюти країни –
лата – на єдину європейську. Він складатиме 0,702804 лата за один євро.
Нагадаємо, що 21 червня країни‐члени зони євро ухвалили рекомендації, в яких
підтримали пропозицію Єврокомісії щодо приєднання Латвії до зони єдиної
європейської валюти. 27‐28 червня під час саміту ЄС лідери Євросоюзу привітали
факт того, що Балтійська країна виконала усі критерії конвергенції, визначені у
Договорі про Європейський Союз та пропозиціях Єврокомісії для вступу у зону євро.
3 липня на підтримку приєднання Латвії до зони єдиної європейської валюти
виступив Європейський Парламент; 5 липня це зробив Європейський центральний
банк.
Нагадаємо також, що Латвія стане другою з країн Балтії, що запровадила євро.
Першою це 1 січня 2011 року зробила Естонія. Детальніше

Внутрішнє законодавство
У Європарламенті підтримали спрощене ліцензування музичних
онлайн-сервісів
Члени Комітету Європейського Парламенту з юридичних питань ухвалили нові
правила, покликані спростити процедури отримання ліцензії музичними онлайн‐
сервісами.
Також ці правила мають на меті зміцнити захист авторських прав. Цього планується
досягти за допомогою підвищення ефективності та пришвидшення механізмів
отримання авторського гонорару та ліцензійних винагород музикантами і артистами.
Маріель Галло (представниця Європейської народної партії) назвала нові норми
«ключовою пропозицією для єдиного цифрового ринку». За її словами, ці зміни
сприятимуть «полегшеному доступу до онлайн‐контенту для споживачів» та
«розвитку нових можливостей для бізнесу».
На думку європейських депутатів, ці норми також мають зробити внесок у створення
нових музичних онлайн‐сервісів по всій Європі.
Очікується, що незабаром члени Комітету проведуть перемовини щодо нових правил
з відповідними міністрами ЄС. Детальніше

Екологія

Більшості європейців бракує інформації про екологічно безпечні
продукти
Більшість європейців готові змінити свої купівельні звички та вживати більш
екологічно безпечні та екологічно нешкідливі продукти. Однак вони зазначають, що
їм бракує інформації з означеної тематики.
Такий лейтмотив дослідження «Ставлення європейців на шляху до побудови єдиного
ринку для екологічно чистих продуктів».
Коментуючи результати дослідження, Янез Поточнік (Єврокомісар з охорони
довкілля) зазначив, що ЄС, разом із компаніями, працює над тим, аби споживачі
завжди отримували «достовірну інформацію щодо продуктів, які вони купують». «Це
допоможе у розвитку ринків та нових можливостей для інновацій та інвестицій у
зелену економіку», – підкреслив він.
Результати дослідження свідчать: три чверті європейців готові платити за екологічно
нешкідливі продукти більше, якщо вони впевнені у тому, що ці продукти є дійсно
екологічно нешкідливими. 89% громадян ЄС вважають, що купівля таких продуктів
здатна позитивно впливати на довкілля.
Окрім того, 45% європейців переконані, що вживання продуктів після того, як сплив
термін їхньої дії доволі небезпечно для здоров’я. Хоча в деяких країнах у цьому не
бачать нічого загрозливого – зокрема, у Швеції 81% людей не вважають товар,
термін дії якого вже минув, небезпечним. У Австрії та Об’єднаному Королівстві
частка таких людей складає 77%. Детальніше
Більше інформації: дослідження «Ставлення європейців на шляху до побудови
єдиного ринку для екологічно чистих продуктів

Безпека авіаперевезень
Єврокомісія оновила список заборонених авіаперевізників
10 липня Європейська Комісія представила оновлений список авіаперевізників,
польоти яких до ЄС обмежені або заборонені з міркувань безпеки.
Зокрема, через поліпшення стандартів безпеки зі списку була вилучена філіппінська
авіакомпанія Philippine Airlines. Від 2010 року вона стала першою з авіакомпаній
Філіппін, яким дозволили здійснювати польоти до ЄС після заборони.
Також право літати до Європи отримала компанія Conviasa – авіаперевізник з
Венесуели, який потрапив у «чорний список» ЄС у 2012 році.

Окрім того, у Євросоюзі відзначили прогрес лівійських авіакомпаній у сфері безпеки
польотів. Однак було вирішено не дозволяти їм здійснювати польоти до Європи поки
рівень їхньої безпеки повністю не відповідатиме вимогам ЄС.
Наразі у список авіакомпаній, яким заборонено літати до ЄС, внесено 278
авіаперевізників з 20 країн. Також до списку додано 2 окремі авіакомпанії: Blue Wing
Airlines з Суринаму та Meridian Airways з Гани.
Окрім того, 10 авіаперевізникам дозволено здійснювати польоти у ЄС лише за
певних умов. Детальніше
Більше інформації: Список авіаперевізників, яким заборонено літати до ЄС

Веб-сайт тижня
Портал зони євро:
http://www.eurozone.europa.eu/
На цьому сайті ви можете ознайомитись з останніми новинами, заявами, прес‐
релізами тощо, що стосуються зони єдиної валюти ЄС

Відео тижня
Відео з візуального сервісу Європейської Ради/Ради ЄС: вступ Латвії до зони євро
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/latvia‐adopts‐the‐euro/latvia‐euro‐
decision
Сюжет розповідає про те, що від 1 січня 2014 року Латвія стане 18‐ою країною‐
членом зони євро

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 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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