
 

 

1 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  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:  

 

 ....Зайнятість у ЄС зросла на 0,2% 

 ....США залишаються найбільшим інвестором у Євросоюз 

 ....Данія – країна з найвищими податками у ЄС 

 ....У ЄС розпочалися громадські консультації щодо якості питної води 

 ....Мобільний роумінг у Євросоюзі дешевшає 

 ....Любляна – володар титулу «Європейської зеленої столиці» 2016 року 

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в Україні 

1  липня  –  щорічна  зустріч  для  новообраних  студентів  європейської  освітньої 

програми Erasmus, яка відбувається перед їхнім від’їздом на навчання. 

Місце  проведення:  конференц‐зала  Представництва  ЄС  в  Україні  (м.  Київ,  вул. 

Володимирська, 101). 

Контактна особа: Clemence Pigeon, e‐mail: Clemence.PIGEON@eeas.europa.eu 

4 червня – захід, присвячений запуску проекту «Вдосконалення системи контролю за 

безпекою харчових продуктів в Україні».  

Місце  проведення:  конференц‐зала  Національного  агентства  України  з  питань 

державної служби (м. Київ, вул. Прорізна, 15). 

Контактна особа: Tony Wheale, тел.: +380 44 227 63 80; +380 98 126 37 10  

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)   

1 липня – Європейська Комісія представить повідомлення щодо Зеленої  ініціатив  із 

занятості.  ЇЇ  мета  –  скористатися  потенціалом  створення  робочих  місць  у  сфері 

екологічного господарства  

1‐2 липня – щорічна конференція «Співпраця у Центральній Європі», Відень.  

1‐3 липня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург    

14‐17 липня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург     

 

Новини тижня (23 червня – 1 липня) 

 

Зайнятість  

Зайнятість у ЄС зросла на 0,2% 

У  першому  кварталі  2014  року,  у  порівнянні  з  попереднім  кварталом,  зайнятість  у 

зоні євро (ЄС 18) зросла на 0,1%. 

Зайнятість у ЄС у цілому (ЄС 28) за аналогічний період часу також зросла – на 0,2%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

mailto:Clemence.PIGEON@eeas.europa.eu
http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annualconference/782/


 

 

Серед  країн‐членів  найбільші  зростання  зайнятості  були  зареєстровані  в  Угорщині 

(+1,5%), Латвії (+0,8%), Об’єднаному Королівстві (+0,6%), Чеській Республіці та Польщі 

(обидві по +0,5%). 

Водночас Кіпр (‐1,2%), Португалія (‐0,3%), Литва і Фінляндія (обидві по ‐0,2%), а також 

Італія (‐0,1%) показали найбільші падіння цього показника.  

Загалом,  за  даними  Євростату,  у  першому  кварталі  поточного  року  224,2  млн. 

чоловіків  і  жінок  у  ЄС  мали  роботу  (146,1  млн.  з  яких  проживає  у  зоні  євро).  

Детальніше  

 

Іноземні інвестиції 

США залишаються найбільшим інвестором у Євросоюз  

У 2013 році США були найбільшим інвестором у Європейський Союз. 

Торік,  згідно  із  Євростатом,  найбільшим  інвестором  у  Європейський  Союз  були 

Сполучені Штати Америки –  вони  вклали  у  європейську  економіку 313 млрд.  євро. 

Друге і третє місця за цим показником посідають відповідно Бразилія (21 млрд. євро) 

і Швейцарія (18 млрд. євро). Також до першої п’ятірки входять Гонконг і Росія (обидві 

по 8 млрд. євро). 

Окрім того, Сполучені Штати залишаються найголовнішим напрямком для інвестицій 

з ЄС. У 2013 році країни‐члени Євросоюзу здійснили інвестицій у економіку США на 

суму  у  159  млрд.  євро.  Далі  йдуть  офшорні  фінансові  центри  (40  млрд.  євро), 

Бразилія (36 млрд. євро), Швейцарія (24 млрд. євро), Гонконг (10 млрд. євро) і Китай 

(8 млрд. євро). 

Скорочення  капіталовкладень,  своєю  чергою,  були  зафіксовані  з  Росією  (‐11  млрд. 

євро) і Канадою (‐2 млрд. євро).  

Загалом,  у  2013  році  прямі  іноземні  інвестиції  ЄС  у  решту  країн  світу  досягли  341 

млрд.  євро.  Водночас  інвестиції  з  інших  країн  у  Євросоюз  склали  327  млрд.  євро. 

Детальніше  

 

Податки  

Данія – країна з найвищими податками у ЄС  

Данія  –  країна  з  найвищим  оподаткуванням  у  ЄС.  У  2012  році  уряд  Данії  зібрав 

податків на 48,1% по відношенню до ВВП. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-90_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-99_en.htm?locale=en


 

 

За даними Євростату, до країн, в яких оподаткування перевищує 40% по відношенню 

до  ВВП,  також  належать  Бельгія  (45,4%),  Франція  (45%),  Швеція  (44,2%),  Фінляндія 

(44,1%), Італія (44%) та Австрія (43,1%). 

Натомість найменше податків сплатили у Литві. Рівень оподаткування цієї країни по 

відношенню до ВВП у 2012 році склав 27,2%. Близькими до литовських у цій сфері є 

показники  Болгарії  і  Латвії  (обидві  по  27,9%),  Румунії  та  Словаччини  (обидві  по 

28,3%), а також Ірландії (28,7%). 

Загалом, у Європейському Союзі у 2012 році, у порівнянні з 2011 роком, податки по 

відношенню  до  ВВП  збільшилися  на  0,6%  і  склали  39,4%.  У  зоні  євро  (ЄС  18)  за 

аналогічний  період  часу  вони  також  збільшилися  –  на  0,9%,  і  досягли  позначки  у 

40,4%. 

Євростат прогнозує, що у 2013 році тенденція зростання податкових надходжень по 

відношенню до ВВП у ЄС збережеться. Детальніше 

  

Питна вода у ЄС 

У ЄС розпочалися громадські консультації щодо якості питної 
води 

Минулого  тижня  Європейська  Комісія  започаткувала  громадські  консультації  щодо 

політики ЄС, яка стосується питної води. 

Європейський  Комісар  із  захисту  довкілля  Янез  Поточнік  назвав  постачання 

«безпечної  та  високоякісної  води»  у  ЄС  «головним  здобутком  європейського 

законодавства». 

Однак,  за  його  словами,  Євросоюз  має  передбачати  проблеми,  що  можуть 

виникнути із питною водою у майбутньому, та швидко реагувати на них. 

У  такий  спосіб  у  Брюсселі  прагнуть  дізнатися:  чи  існує  потреба  в  удосконаленні 

механізмів  постачання  високоякісної  води.  Під  час  консультацій  європейці 

ділитимуться  своїми  думками,  зокрема,  щодо  питань,  які  стосуються  чинної  якості 

води, головних загроз для води, більшої поінформованості громадян з цього питання 

тощо.  

Консультації  триватимуть  до  15  вересня.  З  ними  можна  ознайомитися  за  цим 

посиланням.   Результати консультацій ляжуть в основу пропозицій щодо змін,  яких 

потребує Директива ЄС з питної води. Детальніше 

Більше інформації: Докладніше про Директиву ЄС з питної води  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-710_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html


 

 

Мобільний роумінг 

Мобільний роумінг у Євросоюзі дешевшає 

Від 1 липня у Європейському Союзі відбулося суттєве зниження цін на роумінг даних. 

У  зв’язку  із  цим  використовувати  карти,  переглядати  відео,  перевіряти  пошту  або 

соціальні мережі під час подорожей по ЄС стає набагато дешевше.  

Відтепер  вартість  мегабайту  (під  час  завантаження  даних  або  користування 

Інтернетом) становить 0,20 євро. Торік ця цифра складала 0,45 євро за мегабайт.  

Водночас Європейський Комісар з цифрових технологій Неелі Крус вважає, що лише 

зниженням  цін  на  роумінг  обмежуватися  не  слід.  «Навіщо  взагалі  сплачувати  за 

роумінг на території єдиного ринку ЄС?» – підкреслила Крус. 

У зв’язку із цим вона висловила надію, що до кінця поточного року вдасться досягти 

згоди щодо остаточного скасування платні за роумінг. 

Окрім  того,  від поточного місяця у ЄС подешевшали дзвінки  та СМС‐повідомлення. 

Зокрема,  з 1  липня максимальна  вартість  вихідного дзвінка  становить 0,19  євро  за 

хвилину  (у 2013 році ця вартість складала 0,24 євро за хвилину). За вхідний дзвінок 

доведеться сплатити щонайбільше 0,05  євро за хвилину  (у 2013  році – 0,07  євро за 

хвилину). СМС‐повідомлення відтепер коштує 0,06 євро (у 2013 році – 0,08 євро).  

Загалом,  у  2014  році,  у  порівнянні  з  2007  роком,  вартість  різних  послуг  у  рамках 

роумінгу у Євросоюзі впала на 80‐90%. Детальніше  

 

Місто і природа 

Любляна – володар титулу «Європейської зеленої столиці» 2016 
року 

Столиця Словенії, місто Любляна, здобула титул «Європейської зеленої столиці» 2016 

року. 

Нагороду  презентував  особисто  Європейський  Комісар  з  охорони  довкілля  Янез 

Поточнік. «З великими задоволенням я відзначаю, що Любляна здобула перемогу у 

конкурсі на звання «Європейської зеленої столиці» 2016 року», – підкреслив він.  

Перемогла столиця Словенії завдяки своєму вагомому внеску у підняття обізнаності 

серед  населення  щодо  питань,  пов’язаних  із  самодостатнім  та  безпечним  для 

навколишнього  середовища життям у місті. Йдеться,  зокрема,  про  так  званий план 

«Візія‐2025» –  стратегію довготривалого,  збалансованого  і безпечного для довкілля 

розвитку міста.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-720_en.htm?locale=en


 

 

Також  Любляна  була  відзначена  за  свою  вражаючу  транспортну  мережу  та 

впровадження  низки  екологічних  заходів  та  ініціатив  у  місті.  Один  з  них  –  це 

запровадження так званих «зелених» державних закупівель. Відтепер у столиці 70% 

закупівель на потреби міста здійснюються у рамках цього принципу.  

Щороку  титул  «Європейської  зеленої  столиці»  здобуває  місто,  яке  знаходиться  в 

авангарді боротьби за екологічно чисте та безпечне міське життя.  

Першою, з часу заснування конкурсу у 2010 році, це звання виборола столиця Швеції 

Стокгольм.  У  2011  році  цей  титул  отримав  німецький  Гамбург.  У  2012  нагородою 

володіло  іспанське  місто  Віторія‐Гастейс;  у  2013  році  –  французький  Нант. 

Цьогорічним  володарем  титулу  є  Копенгаген,  столиця  Данії.  Наприкінці  поточного 

року  Копенгаген  передасть  звання  «Європейської  зеленої  столиці»  2015  року 

англійському місту Брістоль. Детальніше 

Більше інформації:  

Сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця» на веб‐сайті Європейської Комісії  

Сторінка конкурсу «Європейська зелена столиця» у Facebook  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка «Цифровий порядок денний» на веб‐порталі Європейської Комісії: 

http://ec.europa.eu/digital‐agenda/en  

Цифровий  порядок  денний  –  це  стратегія  ЄС,  спрямована  на  те,  аби  допомогти 

європейським громадянам скористатися усіма перевагами цифрових технологій. На 

цьому  сайті  ви  знайдете  інформацію  про  розвиток,  зокрема,  науки  і  технологій, 

сфери  комунікацій  та  Інтернету,  а  також  дізнаєтеся,  який  вплив  ці  галузі  мають  на 

економічне зростання та збільшення зайнятості у Європі     

 

Відео тижня 

Відео  з Newsroom  Європейської  Ради/Ради  ЄС:  підписання  Угод  про  асоціацію між 

Європейським Союзом та Грузією, Молдовою і Україною (Брюссель, 27 червня):  

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european‐council‐june‐2014‐day‐

2/association‐agreements‐roundup   

27 червня, під час саміту Європейського Союзу у Брюсселі, були підписані Угоди про 

асоціацію  з  Грузією, Молдовою  та  Україною.  Президент  України  Петро  Порошенко 

назвав церемонію підписання документу історичним моментом для держави   

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/EGCA-winning-city-2016-Ljubljana-F01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
https://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european-council-june-2014-day-2/association-agreements-roundup
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european-council-june-2014-day-2/association-agreements-roundup


 

 

 

 

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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