10 червня 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.

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:
 .... Єврокомісія схвалює перехід Литви на євро
 .... Безробіття у ЄС зменшилося на 0,1%
 .... Євросоюз опікуватиметься питаннями електрифікації африканських країн
 .... Представництво ЄС в Молдові відповідає на найпоширеніші візові питання
 .... SPARC: Євросоюз посилює свої позиції у сфері роботизації

Анонси подій:
Події в Україні
10 червня ‐ прес‐тур для представників медіа та неурядових організацій до
природно‐заповідного фонду
Контактна особа: Анна Голубовcька‐Онісімова, тел.: 044 585‐66‐80 та 067 465‐70‐46;
e‐mail: anna.golubovska‐onisimova@sbs‐envir.org
11 червня – започаткування регіональних семінарів фонду Е5Р. Очікується, що у
заході візьме участь Керівник третього відділу програм допомоги «Енергетика,
транспорт та довкілля» Представництва ЄС в Україні Вальтер Треттон
Контактна особа: Юрате Юодснукіте; e‐mail: Jurate.juodsnukyte@eeas.europa.eu
12 червня – візит Президента Комітету регіонів Рамона Луїса Валькарселя Сісо до
України. За результатами візиту відбудеться брифінг посадовця в Українському
кризовому медіа‐центрі
12 червня – презентація освітніх програм ЄС для університетів та студентів;
представлення діяльності інформаційного центру ЄС, Луцьк

Події в ЄС (або за участі ЄС)
10 червня – Брюссельський економічний форум «Підтримка відновлення: стратегії і
політики з економічного зростання та стабільності»
11 червня – семінар щодо Форуму з океанської енергії, Дублін
11 червня – Європейська Комісія виступить із пропозицією щодо зміцнення
управління Європейським бюро з боротьби проти шахрайства (OLAF)
11‐13 червня – конференція, присвячена питанням розвитку європейської космічної
галузі, Прага
12 червня – конференція «WIRE 2014: Тиждень інноваційних регіонів у Європі»,
Афіни. Захід слугує платформою для діалогу на теми, пов’язані з регіональними
стратегіями, інноваціями та економічним зростанням
16‐20 червня – Міжнародний тиждень безпеки товарів 2014, Брюссель
17‐20 червня – 5‐а Європейська конференція з питань промивного туризму, Ферроль
(Іспанія)
19 червня – конференція «Земля як ресурс», Брюссель. Мета заходу – підкреслити
важливість належного управління у сфері земельних ресурсів

19 червня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Люксембург
21‐26 червня – Відкритий форум європейської науки 2014 (2014 Euroscience Open
Forum), Копенгаген. Форум слугує платформою для дискусій на наукові теми та
презентації досягнень європейських і світових науковців

Новини тижня (2 – 10 червня)
Зона євро
Єврокомісія схвалює перехід Литви на євро
Європейська Комісія пропонує Раді міністрів ЄС дозволити Литві від 1 січня 2015 року
перейти на єдину європейську валюту – євро.
Таким є висновок цьогорічного Звіту про зближення, опублікованого Єврокомісією 4
червня.
За словами Оллі Рена (Європейського Комісара з економічних і монетарних справ та
євро), готовність Литви до запровадження євро є відображенням «розсудливої
фіскальної політики та економічних реформ», які проводила країна.
У такий спосіб Рен переконаний: економіко‐монетарний союз залишається
«привабливою спільнотою для членства». «Сьогодні у рамках зони євро здійснюється
ефективніша координація економічної політики, вона має стійку фінансову систему
захисту стабільності та – від поточного року – банківський союз», – підкреслив
Єврокомісар.
Очікується, що Рада міністрів ЄС ухвалить рішення щодо переходу Литви на єдину
європейську валюту у другій половині липня. Це має відбутися після обговорення
цього питання під час саміту ЄС, який пройде 26‐27 червня, та після його розгляду
депутатами Європейського Парламенту.
Також у Звіті міститься оцінка прогресу у виконанні критеріїв, потрібних для
запровадження євро, іще сімома країнами: Болгарією, Чеською Республікою,
Хорватією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Швецією. У документі наголошується,
що жодна з цих країн наразі не готова до переходу на єдину європейську валюту. У
такий спосіб наступна оцінка їхньої готовності буде проведена за два роки.
Нагадаємо, що наразі зона євро нараховує 18 країн‐членів. Останньою державою,
яка приєдналася до зони єдиної європейської валюти, була Латвія. Це сталося 1 січня
2014 року. Детальніше

Більше інформації: Докладніше про критерії, які має виконати країна для того, аби
стати кандидатом на вступ до зони євро

Безробіття у ЄС
Безробіття у ЄС зменшилося на 0,1%
У квітні, у порівнянні з березнем, рівень безробіття у зоні євро (ЄС 18) впав на 0,1% і
склав 11,7%.
У ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний проміжок часу безробіття також зменшилося на
0,1% – до 10,4%.
Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу.
Серед країн‐членів найнижчий рівень безробіття було традиційно зафіксовано в
Австрії – 4,9%. За нею йдуть Німеччина (5,2%) та Люксембург (6,1%).
Водночас найвищий рівень безробіття показали Греція (26,5% у лютому) та Іспанія
(25,1%).
Загалом, позаминулого місяця у ЄС нараховувалося 25,471 млн. безробітних (18,751
млн. з них проживає у зоні євро).
Для порівняння, у США у квітні, у порівнянні з березнем, рівень безробіття впав на
0,4% і склав 6,3%. Детальніше

Міжнародна допомога ЄС
Євросоюз
опікуватиметься
африканських країн

питаннями

електрифікації

4 червня Європейська Комісія оголосила про започаткування 16 проектів у сфері
енергетики у дев’яти країнах Африки. Проекти впроваджуватимуться у рамках нової
програми ЄС з електрифікації сільських районів.
Вони охоплюватимуть ініціативи у сфері гідроелектроенергії, вітрової і сонячної
енергії, а також біомаси. Ці проекти покликані розв’язати різноманітні проблеми,
пов’язані з енергетикою, в сільських районах африканських країн.
«Ці інноваційні проекти – справжній крок у напрямі надання енергії найбільш
віддаленим і бідним районам Африки, – підкреслив Європейський Комісар з
політики розвитку Андріс Пібалґс, – електрифікація сільських районів має різні
переваги: підключаючи людей до чистої енергії, ми поліпшуємо охорону здоров’я,
освіту та збільшуємо можливості для того, аби заробляти собі на життя».

Очікується, що ці проекти здатні залучити понад 155 млн. євро інвестицій. У Брюсселі
сподіваються, що це дозволить провести електрику до понад 2 млн. людей Африки,
які живуть у сільській місцевості.
Започатковані проекти є лише частиною зусиль ЄС із боротьби проти бідності,
пов’язаної з енергетикою, та політики зі стимулювання зростання. Протягом
фінансового періоду 2014‐2020 років Євросоюз планує надати 3 млрд. євро у формі
грантів на підтримку проектів у сфері сталої енергетики. Ці проекти
впроваджуватимуться у 30 країнах, які розглядають енергетику як центральний
сектор для розвитку. За допомогою таких зусиль на ці цілі планується залучити 15‐30
млрд. євро у формі кредитів та інвестицій в акціонерний капітал. Детальніше

Візові відносини
Представництво ЄС в Молдові відповідає на найпоширеніші візові
питання
Представництво Європейського Союзу в Молдові підготувало відповіді на найбільш
поширені запитання, які стосуються безвізового режиму з ЄС.
Таким чином у Представництві дали відповідь на 17 питань, які найчастіше
виникають у громадян у зв’язку із безвізовими подорожами до Європейського
Союзу.
У пам’ятці можна знайти відповідь, зокрема, на питання, які документи потрібні для
безвізових поїздок до країн Шенгенської зони. Також можна дізнатися у якому
випадку громадянину можуть заборонити в’їзд на територію ЄС; які є винятки,
пов’язані із безвізовими подорожами; скільки часу, згідно з внутрішніми
європейськими нормами, можна перебувати на території країн Шенгенської зони
тощо.
Нагадаємо, що на початку квітня Європейський Парламент і Рада міністрів ЄС
дозволили молдавським громадянам подорожувати до країн Шенгенської зони без
віз. Водночас діалог між ЄС і Молдовою щодо візової лібералізації розпочався у
червні 2010 року.
Україна та ЄС також ведуть безвізовий діалог – від 29 жовтня 2008 року. План дій з
візової лібералізації було представлено Києву 22 листопада 2010 року.
27 травня поточного року Європейська Комісія ухвалила свою четверту доповідь
щодо поступу України у виконанні цього Плану дій. Вона дійшла висновку, що
Україна створила всі необхідні законодавчі, політикові та інституційні рамки і досягла
відповідності вимогам першої фази візового діалогу. А тому можна розпочинати

другу фазу, в рамках якої Європейська Комісія перевірятиме виконання всіх цих
правил.
Більше інформації:
Ця новина на сайті ENPI‐Info
Веб‐сайт Представництва ЄС в Молдові
Текст четвертої доповіді щодо поступу України у виконанні Плану дій з візової
лібералізації з ЄС

Високі технології
SPARC: Євросоюз посилює свої позиції у сфері роботизації
Європейська Комісія та 180 компаній і наукових установ створили найбільшу в світі
програму з громадських досліджень та інновацій у сфері робототехніки – SPARC.
Нова ініціатива застосовуватиметься у сільському господарстві, охороні здоров’я,
транспортній сфері, а також у секторі цивільної безпеки та домашніх господарствах.
Коментуючи створення програми, Єврокомісар з цифрових технологій Неелі Крус
зазначає, зокрема, що роботи часто роблять ту роботу, яку не здатні виконати люди.
«І це поліпшує все: від якості нашого життя до нашої безпеки», – підкреслила Крус.
У Брюсселі розглядають SPARC як спробу зміцнити європейські позиції на світовому
ринку робототехніки. Очікується також, що роботизація і розвиток робототехніки
здатні додатково створити понад 240 тис. робочих місць у Європі.
«Інтеграція роботів у європейську промисловість допоможе нам створити нові і
зберегти наявні робочі місця у ЄС», – відзначила Крус.
Європейська Комісія готова інвестувати 700 млн. євро у розвиток нової ініціативи у
сфері робототехніки. Детальніше
Більше інформації:
зробити для вас

Інтерактивна інформація та інфографіка: що роботи здатні

Веб-сайт тижня
Сторінка «Підтримка України з боку ЄС» на вед‐порталі ENPI‐Info:
http://www.enpi‐info.eu/maineast.php?id_type=2&id=758

Ця сторінка присвячена різним формам підтримки, які ЄС надавав або надасть
Україні. Саме тут можна знайти всеохопну інформацію про, зокрема, фінансові
пакети допомоги з боку ЄС, Групу підтримки України, Угоду про асоціацію тощо

Відео тижня
«Сімейне фото» учасників саміту «Великої сімки» (G7) у Брюсселі:
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/g7‐summit‐2014/family‐photo140
4 червня у Брюсселі пройшов саміт країн «Великої сімки» (G7). Серед питань, які
розглянули учасники саміту, були, зокрема, й ті, що присвячені Україні. З Комюніке
лідерів «Великої сімки» щодо України можна ознайомитися за цим посиланням
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