28 липня 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
Європейського Союзу в Україні.
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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:
 .... Литва запровадить євро від наступного року
 .... У Євросоюзі нараховується понад 25 млн. безробітних
 .... Державний борг ЄС зростає
 .... Звіт: шахрайство щодо бюджету Євросоюзу зменшується
 .... У ЄС розпочалися публічні консультації з питань міського розвитку
 .... Erasmus встановлює нові рекорди участі

Новини тижня (21 – 28 липня)
Зона євро
Литва запровадить євро від наступного року
Від 1 січня 2015 року Литва зможе запровадити на свої території єдину європейську
валюту – євро.
Таким було рішення Ради міністрів ЄС із загальних справ, яке вона ухвалила 23
липня.
У такий спосіб Рада надала Литві п’ять місяців часу для підготовки переходу на євро.
Також відповідним рішенням було встановлено конвертаційний курс: один євро
коштуватиме 3,45280 литовських літ.
«Величезні зусилля Литви принесли свій результат: сьогодні зона євро відкрила для
нас свої двері», – відзначив Прем’єр‐міністр Литви Альґірдас Буткевічус під час
засідання Ради.
Своєю чергою, Державний секретар Італії з європейських справ (країни, що наразі
головує у Раді міністрів ЄС) Сандро Гоці підкреслив, що майбутній вступ Литви до
зони євро є «свідченням привабливості проекту єдиної валюти».
У такий спосіб від 1 січня 2015 року усі Балтійські країни стануть членами зони євро.
Першою з них єдину європейську валюту запровадила Естонія – це сталося у 2011
році. Згодом, 1 січня 2014 року, до Естонії приєдналася Латвія.
Таким чином від початку наступного року до зони євро вже входитимуть 19 країн‐
членів ЄС. Більше інформації можна дізнатися за цим посиланням і за цим
посиланням.

Безробіття
У Євросоюзі нараховується понад 25 млн. безробітних
У травні, у порівнянні з квітнем, безробіття у зоні євро (ЄС 17) залишилося на
стабільному рівні з показником у 11,6%.
Водночас рівень безробіття у ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період часу впав на
0,1% і склав 10,3%.
Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.

Серед країн‐членів найнижчі рівня безробіття були традиційно зафіксовані в Австрії
(4,7%), Німеччині (5,1%) та на Мальті (5,7%); найвищі – в Греції (26,8% у березні) та
Іспанії (25,1%).
Загалом, у травні 25,184 млн. чоловіків і жінок у ЄС залишалися без роботи (18,552
млн. з них проживають у зоні євро). Детальніше

Державний борг
Державний борг ЄС зростає
У першому кварталі 2014 року, у порівнянні з останнім кварталом минулого року,
державний борг зони євро (ЄС 18) по відношенню до ВВП збільшився на 1,2% і склав
93,9%.
Державний борг ЄС у цілому (ЄС 28) по відношенню до ВВП за аналогічний проміжок
часу також збільшився на 0,8%, і досяг позначки у 88%.
Найбільші державні борги, за даними Євростату, були зафіксовані у Греції (174,1%),
Італії (135,6%) та Португалії (132,9%); найменші – в Естонії (10%), Болгарії (20,3%) та
Люксембурзі (22,8%).
У порівнянні з останнім кварталом 2013 року, у дев’ятнадцяти країнах‐членах ЄС було
зафіксовано зростання їхнього державного боргу по відношенню до ВВП. Шість
країн‐членів показали падіння боргу, в Естонії цей показник залишився без змін.
Детальніше

Боротьба проти шахрайства
Звіт: шахрайство щодо бюджету Євросоюзу зменшується
У 2013 році, у порівнянні з 2012 роком, шахрайство по відношенню до бюджету ЄС
зменшилося.
На цьому наголошується у щорічному звіті Європейської Комісії із захисту фінансових
інтересів.
Стосовно частини видатків, то торік шахрайством було уражено 248 млн. євро. Це на
21% менше за показники 2012 року (315 млн. євро).
Стаття прибутків у 2013 році постраждала від шахрайства на 61 млн. євро. Натомість у
2012 році шахрайство по відношенню до прибутків складало 77,6 млн. євро (різниця
– 21%).

Це, на переконання Альґірдаса Шемети (Європейського Комісара з оподаткування та
митного союзу, аудиту, боротьби проти шахрайства), стало можливим завдяки
підвищенню ефективності боротьби Єврокомісії проти шахрайства.
«Наразі настала черга країн‐членів відігравати свою роль у цій боротьбі більш
ефективно», – підкреслив він. У зв’язку із цим Шемета додав, що держави ЄС мають
докласти значніших зусиль у «запобіганні, виявленні і переслідуванні тих, хто
намагається присвоїти частину бюджету ЄС».
Також у звіті відзначається прогрес, який демонструють країни‐члени у напрямі
впровадження нових правил у сфері боротьби проти шахрайства. Також документ
нагадує про різні ініціативи, які запроваджувала Єврокомісія для подолання
шахрайства з бюджетом ЄС. Йдеться насамперед про пропозицію щодо створення
Європейської прокуратури, посилення ролі Європейського бюро із боротьби проти
шахрайства (OLAF), намагання зміцнити фінансові інтереси ЄС за допомогою
кримінального законодавства тощо. Детальніше

Міський розвиток
У ЄС розпочалися публічні консультації з питань міського
розвитку
Європейський Комісар з регіональної політики Йоганнес Ган започаткував публічні
консультації з приводу Міського порядку денного ЄС (EU Urban Agenda).
Консультації відбуватимуться як доповнення до Повідомлення «Міський аспект
політик ЄС», що його нещодавно опублікувала Європейська Комісія. У Повідомленні
описано ситуацію у містах Європи та політику, яку ведуть щодо них країни‐члени.
За словами Гана, без розв’язання нагальних проблем Європи – забруднення,
бідності, безробіття, проблем енергетичної сфери тощо – у містах, не вдасться їх
подолати і у загальному. «У такий спосіб ми вважаємо, що, надаючи питанню міст
більшої ваги у політиці ЄС, ми матимемо можливість ефективніше реагувати на
потреби не лише тих, хто живе у міських районах, але й тих, хто живе у сільській
місцевості, однак залежить від міських послуг», – підкреслив Ган.
Наразі 72% населення ЄС живе у містах, містечках та міських околицях. Очікується,
що до 2050 року ця цифра зросте до 80%. Згідно із повідомленням, понад дві третини
політик ЄС – у різних сферах: транспорті, енергетиці, захисті довкілля тощо – прямо
або опосередковано зачіпають міста.

У такий спосіб метою Міського порядку денного стане пошук більш інтегрованого
підходу до розвитку міської політики. Це потрібно насамперед для забезпечення
послідовності такої політики та уникнення різних протиріч, вважають у Брюсселі.
Публічні консультації триватимуть до 26 вересня. Детальніше
Більше інформації: Портал політики ЄС щодо розвитку міст

Освіта
Erasmus встановлює нові рекорди участі
У 2012/2013 навчальному році у одній з провідних освітніх програм ЄС Erasmus взяла
участь найбільша кількість студентів за часи існування ініціативи – 270 млн. людей.
У такий спосіб позаминулого навчального року програма встановила новий рекорд
участі, адже до неї долучилося на 6% більше студентів, аніж у 2011/2012
навчальному році.
У Брюсселі сподіваються, що кількість студентів й надалі зростатиме. У зв’язку із цим
особливу надію у ЄС покладають на оновлену та удосконалену освітню програму
Erasmus+. Вона стартує з вересня.
Найпопулярнішими напрямами для навчання у рамках Erasmus залишаються Іспанія,
Німеччина і Франція. Водночас країнами, які надіслали найбільшу кількість власних
студентів на навчання в інші держави‐члени ЄС, є Люксембург, Ліхтенштейн,
Фінляндія та Латвія.
Середній грант на навчання у рамках освітньої програми у 2012/2013 навчальному
році становив 272 євро на місяць. Це на 22 євро більше, ніж студент отримував
роком раніше.
Нагадаємо, що Erasmus+ – це нова програма Європейського Союзу, направлена на
підтримку проектів, співпраці, мобільності й діалогу в сфері освіти, молоді та спорту.
Програма є міжнародно‐орієнтованою, завдяки чому багато вищих навчальних
закладів відкриють свої двері для заявників з країн‐членів Європейської політики
сусідства.
Основною цільовою аудиторією програми є вищі навчальні заклади, студенти,
працівники університетів, випускники або державні службовці Міністерства освіти.
Детальніше
Більше інформації: Статистичні дані щодо освітньої програми Erasmus

Веб-сайт тижня
Веб‐сайт кампанії «Довготривалої міської мобільності» (Sustainable Urban Mobility):
http://dotherightmix.eu/
Кампанія під назвою «Довготривала міська мобільність» – це трирічна ініціатива ЄС,
покликана підтримати
розвиток нетехнологічних проектів у сфері
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Головна мета кампанії –
підняти обізнаність суспільства щодо переваг поєднання різних видів
транспортування. На цьому сайті ви дізнаєтеся про акції та кампанії, які проводяться
у рамках ініціативи у різних європейських містах, та отримаєте більшу інформацію
про політику Європейського Союзу у сфері міської мобільності

Відео тижня
Відео з Newsroom Європейської Ради/Ради ЄС: засідання Ради міністрів ЄС із
закордонних справ
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign‐affairs‐council‐july‐
2014/roundtable3834810608594637
Минулого вівторка, 22 липня, відбулося засідання Ради ЄС на рівні міністрів
закордонних справ країн‐членів. Україна була у центрі уваги цієї зустрічі. У підсумку
міністри ухвалили резолюцію по Україні та створили спеціальну цивільну місію для
роботи в країні
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