
 

 

1 вересня 2014 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 містити посилання на Представництво 
Європейського Союзу в Україні. 

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:  
 

• ..... Євросоюз говорить про "агресію російських збройних сил" 

• ..... Баррозу: Єврокомісія швидко подасть пропозиції щодо санкцій 

• ..... Євродепутат закликає до сильнішої зовнішньої політики ЄС 

• ..... Еттінгер: Молдова стає інтегрованою до газового ринку ЄС 

• ..... Безробіття в ЄС складає 11,5% 

 

 

 

 
 

 



 

 

Анонси подій: 
 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 
12 вересня – зустріч країн-учасниць зони євро, Брюссель 

15-18 вересня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

22 вересня: Єврокомісія опублікує результати дослідження про вплив програми 
Erasmus на європейську освіту 

  

Новини тижня (25 серпня – 1 вересня) 

 

Відносини ЄС-Україна 

Євросоюз говорить про "агресію російських збройних сил" 
У висновках Європейської Ради, ухвалених 30 серпня, лідери Євросоюзу відверто 
назвали останні події в Україні "агресією російських збройних сил на українську 
територію". 

ЄС також вкотре підтримав розв'язання нинішньої ситуації "на основі суверенітету, 
територіальної цілісності, єдності та незалежності України". Підтримку висловлено і 
мирному планові Президента України Петра Порошенка.  

Перший крок до врегулювання має полягати у "у взаємно узгодженому та 
реалістичному припиненні вогню, відновленні контролю України за своїм кордоном 
та негайному припиненні проникнення зброї, спорядження та військових з Російської 
Федерації до України", - наголошують лідери Євросоюзу.  

Вони також доручили Європейській Комісії та Європейській службі зовнішньої дії 
підготувати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії та подати їх "протягом тижня". 
Єврокомісії також доручено включити в пропозиції положення про те, що "будь-яка 
особа чи інституція, яка матиме контакт з сепаратистськими групами на Донбасі, 
буде включена до санкційного списку". Докладніше  

 

Баррозу: Єврокомісія швидко подасть пропозиції щодо санкцій 

Європейська Комісія "швидко подасть подальші пропозиції щодо обмежувальних 
заходів" проти Росії, відповідно до одностайного прохання Європейської Ради.  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_09_01_01_uk.htm


 

 

Про це заявив Жозе-Мануел Баррозу, президент Європейської Комісії, після 
засідання Європейської Ради 30 серпня.  

Він додав, однак, що "санкції чи обмежувальні заходи не є метою самою по собі", а 
радше "інструментом показати російському керівництву, що у ХХІ столітті подібна 
поведінка неприйнятна".  

Крім того, за словами Баррозу, підтримка ЄС Україні вже приносить свої наслідки. 
Односторонні дії ЄС зі зняття бар'єрів для українських товарів підвищили український 
експорт на 14%, заявив він.  

В іншому коментарі Баррозу наголосив на тому, що "відкриття нових фронтів та 
використання регулярних збройних сил Росії є неприйнятним та є серйозним 
злочином". "Росія не має недооцінювати бажання та рішучість Євросоюзу 
обстоювати свої принципи та цінності", - додав посадовець ЄС.  

 

Зовнішня політика ЄС 

Євродепутат закликає до сильнішої зовнішньої політики ЄС 

Ельмар Брок, голова комітету Європарламенту з закордонних справ, закликав ЄС 
створити сильну зовнішню та безпекову політику, якою керувала би сильна 
особистість.  

"Принесення миру, стабільності та заможності до ширшого регіону сусідства має бути 
першим і головним пріоритетом", - вважає він.  

"Нинішня криза в країнах-сусідах ЄС знову засвідчує, що сильна, активна та амбітна 
зовнішня політика ЄС життєво важлива для кожної держави Союзу", - наголосив 
Брок.  

На його думку, це завдання "вимагає, щоб посаду Високого представника з 
закордонних справ зайняла сильна особистість, здатна докласти всієї енергії та всіх 
ресурсів ЄС та його держав-членів для захисту наших інтересів та цінностей".  

"Ми маємо відігравати ключову роль для забезпечення повного та ефективного 
контролю кордонів України, без чого нинішню ситуацію неможливо розв'язати. Ми 
мусимо тримати відкритими всі можливі інструменти, зокрема подальше зміцнення 
санкцій, і водночас зберігати відкритість до діалогу", - заявив політик.  

Нагадаємо, що новим керівником європейської дипломатії стане італійка Федеріка 
Могеріні. 1 листопада вона замінить на цій посаді нинішнього Високого 
представника Кетрін Ештон. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-266_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-266_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-265_en.htm?locale=en


 

 

Нагадаємо також, що посаду Президента Європейської Ради лідери ЄС доручили 
виконувати нинішньому прем'єру Польщі Дональдові Туску. Він замінить на цій 
посаді Германа Ван Ромпея. Туск почне свою нову діяльність 1 грудня цього року. 
Докладніше 

 

Енергетика  

Еттінгер: Молдова стає інтегрованою до газового ринку ЄС  
27 серпня відбулося відкриття трубопроводу Ясси – Унгені, який сполучить Молдову 
з європейським газовим ринком.  

Гюнтер Еттінгер, Єврокомісар з енергетики, назвав подію "історичним днем", адже 
трубопровід "напряму інтегруватиме Молдову до газового ринку ЄС".  

Трубопровід довжиною у 42 кілометри дозволить Молдові отримувати газ від ЄС та 
міжнародних ринків. Він є першою стадією проекту, що також включатиме в себе 
побудову компресорної станції в Румунії та 130-кілометрового трубопроводу між 
Унгені та Кишиневом.  

Європейська Комісія виділила на проект 17 мільйонів євро. Докладніше  

 

 

Економіка  

Безробіття в ЄС складає 11,5% 
Рівень безробіття в Європейському Союзі складав у липні 10,2%, що на 0,7% менше, 
ніж рік тому. У зоні євро (18 країн ЄС) безробіття досягло 11,5%.  

Такі дані оприлюднив Євростат – статистична служба ЄС.  

Найнижчий рівень безробіття зафіксовано в Німеччині та Австрії (4,9%), за якими 
йдуть Мальта (5,7%), Чехія (6%), Люксембург (6,3%), Велика Британія (6,4%), Данія 
(6,6%) та Нідерланди (6,7%).  

Найвищий рівень безробіття – в Іспанії (24,5%) та Греції (27,2%). Докладніше 

 

 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140826IPR56202/html/Elmar-Brok-Strong-EU-foreign-policy-vital-to-end-crises-in-the-neighbourhood
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0827_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-129_en.htm?locale=en


 

 

Веб-сайт тижня 
Веб-сайт Європейської Ради  

http://www.european-council.europa.eu  

У суботу, 30 серпня, відбулося спеціальне засідання Європейської Ради (саміт лідерів 
ЄС). Із висновками засідання можна ознайомитися на сайті інституції.  

 
Відео тижня 
Сайт європейського телеканалу "Європа через супутник" опублікував кілька відео-
матеріалів про візит Президента України Петра Порошенка до Брюсселя. Українські 
телеканали та інші інформаційні ресурси можуть вільно використовувати ці 
матеріали, за умови посилання на першоджерело.   

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092130 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092144 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092097 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092215 

 

 

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 містити посилання на Представництво 
Європейського Союзу в Україні. 

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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http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092130
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092144
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092097
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092215
http://www.internews.ua/
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