17 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
Європейського Союзу в Україні.

містити
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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 Європарламенті опікуються питаннями захисту прав інтелектуальної
власності
 .... Об’єми роздрібної торгівлі у Євросоюзі падають
 .... Єврокомісія прагне реформувати авіаційний сектор ЄС
 .... Торік у ЄС працювало 8,6 млн. громадян країн з‐поза меж Союзу
 .... Німеччина – країна‐лідер ЄС за викидами СО2 в атмосферу
 .... Єврокомісія активізує боротьбу проти контрабанди цигарок

Анонси подій:
Події в Україні
20‐21 червня – міжнародна конференція «Регіональний та місцевий розвиток в
Україні: кращий досвід та нові підходи», Євпаторія (Крим). Очікується, що у заході
візьмуть участь співробітники Представництва Європейського Союзу в Україні

Події в ЄС (або за участі ЄС)
17‐18 червня – саміт «Великої вісімки» (G8), Лаф Ерне (Північна Ірландія).
Європейський Союз на саміті представлятимуть Президент Єврокомісії Жозе Мануел
Баррозу та Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей
19 червня – Брюссельський економічний форум‐2013. Тема цьогорічного форуму –
подальший розвиток Економічного та монетарного союзу ЄС.
20 червня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель
20 червня – зустріч Ради керівників Європейського центрального банку, Франкфурт‐
на‐Майні
21 червня – конференція «Їжа і громадяни», Вільнюс. Мета заходу – обговорити
питання здорової їжі та здорового харчування
21‐22 червня – Європейський форум з відновлюваних джерел енергії
24 червня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних прав, Люксембург. Очікується,
що під час зустрічі відбудеться дискусія щодо питань, пов’язаних із укладанням
Угоди про асоціацію з Україною та спільною декларацією за результатами саміту
Східного партнерства у Вільнюсі
24‐28 червня – Тиждень сталої енергетики у ЄС. Заходи, присвячені Тижню, також
пройдуть і в Україні
26 червня – Європейська Комісія представить звіт про прогрес виконання країнами‐
членами ЄС своїх національних планів із покращення життя ромської меншини,
Брюссель
27‐28 червня – зустріч президентів і голів урядів країн‐членів Євросоюзу (саміт ЄС),
Брюссель

Новини тижня (10 – 17 червня)
Захист прав інтелектуальної власності
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11 червня європейські депутати підтримали нові правила, покликані допомогти
органам митного контролю ЄС у захисті прав інтелектуальної власності.
Одним зі шляхів посилення такого захисту є запобігання потраплянню піратської та
контрабандної продукції на територію Європейського Союзу.
За словами Юргена Кройцмана (представника Альянсу лібералів і демократів заради
Європи), завдяки новим правилам митниці виконуватимуть свою роботу «швидше та
ефективніше».
Нові норми спрощують процедуру знищення контрабандної та піратської продукції
без рішення суду. Ця процедура вимагає лише згоду власника авторських прав та
відсутність заперечень у імпортера.
Водночас особи, спіймані на отриманні контрабандної продукції у малих кількостях
(до двох кілограмів), матимуть десять днів, аби дати згоду на її знищення. Також
вони звільнятимуться від необхідності сплачувати гроші за зберігання та знищення
контрабанди.
У 2011 році органами митного контролю було виявлено майже 115 мільйонів
одиниць піратської та контрабандної продукції. Більшість з неї становить ризик для
здоров’я та безпеки людей. Детальніше

Торгівля
Об’єми роздрібної торгівлі у Євросоюзі падають
У квітні, у порівнянні з березнем, об’єми роздрібної торгівлі у зоні євро (ЄС17) впали
на 0,5%, а у ЄС у цілому (ЄС27) – на 0,7%.
Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.
Серед країн‐членів найбільші падіння об’ємів роздрібної торгівлі зазнали Фінляндія (‐
3,6%), Латвія та Об’єднане Королівство (обидві по ‐2,0%). Водночас Угорщина (+5,2%),
Румунія (+1,9%) та Мальта (+1,6%) – країни‐лідери за зростанням цього показника у
квітні.

Загалом, об’єми роздрібної торгівлі у квітні, у порівнянні з попереднім місяцем,
впали у тринадцяти та зросли у восьми країнах‐членах Європейського Союзу.
Детальніше

Авіаційний сектор
Єврокомісія прагне реформувати авіаційний сектор ЄС
Європейська Комісія запропонувала удосконалити ініціативу «Єдине європейське
небо» та внести зміни у правила, що регулюють діяльність Європейської агенції з
авіаційної безпеки.
«Сьогодні ми зміцнюємо основні елементи системи таким чином, аби вона могла
витримувати більший тиск і реформуватися навіть у складні економічні часи», –
підкреслив Сім Каллас (Єврокомісар з транспорту), коментуючи ініціативу Єврокомісії
у сфері авіаційного транспорту.
За його словами, за допомогою перегляду старих правил планується «підвищити
конкурентоздатність європейського авіаційного сектору та створити нові робочі місця
у авіакомпаніях та аеропортах».
Згідно із підрахунками, європейські авіаперевізники та їхні користувачі щороку
витрачають додаткові 5 млрд. євро через неефективність авіаційного простору
Європи, якому бракує цілісності.
У такий спосіб у Брюсселі мають на меті приділити основну увагу таким напрямам:
підвищити безпеку та контроль; удосконалити управління повітряним рухом;
стимулювати нові бізнесові можливості у службі підтримки; уможливити розвиток
промислового партнерства.
Наразі європейському небу та аеропортам загрожує перенасиченість: щороку майже
800 млн. пасажирів з усього світу користуються понад 440 аеропортами Європи.
Згідно із прогнозами, кожного року повітряний рух зростатиме на 3%; кількість
перельотів протягом наступних 10‐20 років може збільшитися на 50%. Детальніше
Більше інформації: детальніше – про наміри Єврокомісії з реформування авіаційного
сектору ЄС

Робоча сила з-за кордону
Торік у ЄС працювало 8,6 млн. громадян країн з-поза меж Союзу
Торік у ЄС працювало 15,2 млн. іноземних громадян. Ця цифра складає 7% від
загальної кількості зайнятого населення у Європейському Союзі.

Із загальної кількості заробітчан – 15,2 млн. – 6,6 млн. були громадянами країн‐
членів ЄС; 8,6 млн. – громадянами країн, що не входять до складу Союзу.
Найнижчий рівень занятості серед іноземців, які є громадянами країни‐члена, було
зафіксовано на Мальті – 53,2%. Водночас найвищий рівень показала Словенія
(80,2%).
Серед громадян країн з‐поза меж Союзу найнижчий рівень зайнятості було
зареєстровано у Бельгії (36,2%), найвищий – на Кіпрі (73,4%). Детальніше

Захист довкілля
Німеччина – країна-лідер ЄС за викидами СО2 в атмосферу
У 2012 році, у порівнянні з 2011 роком, викиди вуглекислого газу через спалення
горючих копалин зменшилися на 2,1%.
Згідно із даними Євростату, країною‐лідером за викидами СО2 в атмосферу у 2012
році стала Німеччина (728 млн. тон). Далі йдуть Об’єднане Королівство (472 млн.
тон), Італія (366 млн. тон), Франція (332 млн. тон), Польща (297 млн. тон) та Іспанія
(258 млн. тон).
Водночас за рік (2011‐2012 роки) майже у всіх країнах‐членах ЄС було зафіксовано
зменшення викидів СО2. Виняток становлять лише Мальта (у якій викиди збільшилися
на 6,3%), Об’єднане Королівство (+3,9%), Литва (+1,7%) та Німеччина (+0,9%).
Своєю чергою, найбільші зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу
продемонстрували Бельгія та Фінляндія (обидві по ‐11,8%), Швеція (‐10,1%), Данія (‐
9,4%), Кіпр (‐8,5%), Болгарія (‐6,9%) та Словаччина (‐6,5%). Детальніше

Боротьба проти контрабанди
Єврокомісія активізує боротьбу проти контрабанди цигарок
Європейська Комісія ухвалила стратегію, покликану активізувати боротьбу проти
контрабанди тютюнових виробів, особливо цигарок.
Альґірдас Шемета (Єврокомісар з оподаткування та митного союзу, аудиту, боротьби
проти шахрайства) закликав зупинити контрабанду цигарок – незаконну діяльність,
що «живить тіньову економіку». За його словами, заходи, що їх ухвалила
Єврокомісія, здатні захистити «державну казну, здоров’я громадян ЄС та законний
бізнес».
Стратегія Єврокомісії передбачає заходи, спрямовані на: зменшення стимулів для
заняття контрабандною діяльністю; покращення безпеки каналу постачань;

зміцнення потенціалу податкових та митних органів, а також поліційних і
прикордонних служб; посилення відповідальності за заняття незаконною торгівлею.
Єврокомісія закликає Європарламент і Раду ЄС долучитися до обговорення стратегії
та підтримати її впровадження до кінця 2015 року.
Згідно зі статистикою, щороку ЄС та країни‐члени через контрабанду тютюновими
виробами недоотримують у вигляді несплачених податків понад 10 млрд. євро.
Детальніше

Веб-сайт тижня
Європейська агенція з авіаційної безпеки:
http://www.easa.eu.int/
На цьому сайті ви знайдете загальну інформацію про історію та мету діяльності
Європейської агенції з авіаційної безпеки, а також ознайомитеся з планами
Єврокомісії з реформування цієї інституції

Відео тижня
Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії: Європейський Парламент
готується до пленарної сесії
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=93912&sitelang=en
На відео – підготовка Європейського Парламенту та депутатів до червневої сесії, яка
відбулася у Страсбурзі на початку минулого тижня. Сюжет представлено без
коментарів
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