
 

 

21 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:  

 ..... ЄС реагує на збиття літака на Донеччині   

 ..... ЄС: ув’язнення Надії Савченко свідчить про порушення Росією її 

міжнародних зобов’язань  

 ..... Баррозу про консультації навколо виконання Угоди про асоціацію  

 ..... Грузія ратифікує Угоду про асоціацію  

 ..... Новий президент Єврокомісії представив свою програму  

 ..... Євродепутат: у ЄС немає реальної політики щодо Росії  

 ..... Економіка ЄС стає ще більш глобалізованою  

 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС) 

22 липня: засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. На порядку денному, 

зокрема, - ситуація в Україні.  

23 липня: Європейська Комісія представить Повідомлення щодо поліпшення 

енергоефективності в ЄС, зокрема щодо поступу в досягненні цілей 2020 року.  

23 липня: Єврокомісія опублікує доповідь про політику гуртування в ЄС. У наступні 

сім років головні інвестиції підуть на енергоефективність, розвиток людського 

капіталу та розвиток малих та середніх підприємств.  

 

Події в Україні  

23 липня: конференція «Стратегія розвитку української системи технічного 

регулювання». На конференції буде обговорено процес реформування системи 

технічного регулювання України для виконання Угоди про асоціацію.  

 

Новини тижня (14-21 липня) 

 

ЄС-Україна  

ЄС реагує на збиття літака на Донеччині 

Європейські лідери продовжують висловлювати свою реакцію на трагедію з літаком 

Малайзійських авіаліній, який був збитий на Донеччині.  

Жозе Мануел Баррозу, президент Єврокомісії, та Герман Ван Ромпей, президент 

Європейської Ради, закликали до «детального розслідування» катастрофи, що 

призвела до «трагічної втрати такої кількості життів».  

Кетрін Ештон, високий представник ЄС з закордонної політики, назвала трагедію 

«шокуючою». Девід Кемерон, прем’єр-міністр Великобританії, сказав у коментарі 

The Sunday Times, що трагедія літака є «жахливим злочином, здійсненим у Москві». 

У своєму спільному зверненні міністри закордонних справ Франції, Німеччини та 

Польщі сказали про те, що відповідальні за збиття літака «не мають надалі 

отримувати підтримку, пряму чи непряму».  

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1436658.ece
http://www.msz.gov.pl/en/news/statement_by_the_ministers_of_foreign_affairs_of_france__germany_and_poland_on_the_crash_of_malaysian_airlines_flight_mh17


 

 

Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції, нагадав у своєму Твітері, що «були 

знаки, що Росія нещодавно постачала сепаратистам сучасні системи «земля – 

повітря», і що «Росія розпочала та на кожному кроці підтримувала кризу в Україні».   

 

ЄС: ув’язнення Надії Савченко свідчить про порушення Росією її 

міжнародних зобов’язань 

ЄС висловлює занепокоєння з приводу перевезення українського військового пілота 

Надії Савченко на територію Російської Федерації та її подальшого ув’язнення.  

Про це йдеться у заяві речника Високого представника ЄС з закордонних справ та 

зовнішніх відносин. 

Ці події «ставлять питання про повагу Російської Федерації до її міжнародних 

зобов’язань», йдеться у зверненні. Європейські дипломати також закликають Росію 

«дотримуватися її зобов’язань як держави-учасниці Ради Європи та сторони 

Європейської конвенції з прав людини». Докладніше 

 

Баррозу про консультації навколо виконання Угоди про асоціацію  

ЄС, Україна та Росія розпочали технічні консультації щодо наслідків виконання Угоди 

про асоціацію. Про це 17 липня заявив Жозе-Мануел Баррозу, президент 

Європейської Комісії, після засідання Європейської Ради. 

За його словами, у Брюсселі відбулася зустріч між представниками ЄС, України та 

Росії щодо виконання Угоди про асоціацію та його впливу на російську економіку. На 

цій зустрічі було вирішено розпочати процес консультацій для знаходження рішення.  

12 вересня відбудеться зустріч на політичному рівні, де будуть проаналізовані 

висновки експертів та вирішено, як відповісти на вказані проблеми, заявив Баррозу.  

Він також нагадав, що проблемою залишаються постачання газу до України, і що ЄС 

допомагає Києву як у тристоронніх переговорах з Москвою, так і в реверсних 

поставках газу з ЄС. Докладніше   

 

Політика  

Грузія ратифікує Угоду про асоціацію 

18 липня парламент Грузії одноголосно ратифікував Угоду про асоціацію з 

Європейським Союзом. Раніше подібний крок зробила Молдова.  

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140717_01_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-554_en.htm?locale=en


 

 

Ратифікація відбулася у присутності міжнародних гостей, зокрема Єврокомісара з 

розширення та політики сусідства Штефана Фюле. 

Під час візиту до Тбілісі Фюле оголосив про створення Єдиних рамок підтримки ЄС 

для Грузії на 2014-2017 роки. Пріоритет підтримки буде надано реформам 

державного управління, сільського господарства та судової сфери. Допомогу також 

спрямують на виконання Угоди про асоціацію та на програми громадянського 

суспільства. Докладніше 

 

Новий президент Єврокомісії представив свою програму 

Жан-Клод Юнкер, майбутній президент Європейської Комісії, виступив перед 

депутатами Європарламенту та представив свою програму дій на найближчі роки.  

Ключовими для нього є розвиток соціальної ринкової економіки, інвестування 300 

мільярдів євро в економічний розвиток, працевлаштування та конкурентоздатність 

ЄС, а також створення Європейського енергетичного союзу. Докладніше 

 

Євродепутат: у ЄС немає реальної політики щодо Росії 

У ЄС немає реальної політики щодо Росії та реальної політики щодо енергетики та 

закордонних справ.  

Про це 16 липня заявив Ельмар Брок, керівник комітету з закордонних справ 

Європарламенту.  

«Понад 70% наших громадян хочуть сильнішої закордонних та безпекової політики в 

Європі. На відміну від деяких міністрів держав ЄС, вони усвідомили, що лише 

працюючи разом у нас є шанс вижити в [сучасній міжнародній] системі». Докладніше 

 

Рада ЄС призначає нових Комісарів 

Рада Європейського Союзу призначила чотирьох нових членів Європейської Комісії. 

Вони прийшли на заміну чотирьом Комісарам, яких було обрано депутатами 

Європейського Парламенту.  

На заміну Оллі Рену (Фінляндія) прийде його співвітчизник Їркі Катайнен. Замість 

поляка Януша Левандовського працюватиме Яцек Домінік. Антоніо Таяні (Італія) 

залишить свій портфель для Фердинандо Неллі Ферочі. Замість Вівіян Рединґ 

(Люксембург) працюватиме Мартін Райхертс.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-848_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52247/html/Juncker-presents-his-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140716STO52703/html/Elmar-Brok-on-challenges-abroad-The-neighbourhood-is-on-fire


 

 

Нові Комісари працюватимуть до 31 жовтня цього року, коли закінчиться мандат 

нинішнього складу Європейської Комісії. Докладніше  

 

Економіка 

Економіка ЄС стає ще більш глобалізованою 

Влаштованість ЄС в глобальну економіку з кожним роком зростає. Про це свідчать 

дані Євростату (статистичної служби ЄС).  

Якщо десять років тому імпорт складав 34% ВВП, а експорт – 36%, то в 2013-му вони 

складали 42% та 45% відповідно.  

Ще активніше зростають закордонні інвестиції. Якщо в 2004-му році зовнішні 

інвестиції з ЄС складали 18% від ВВП, то в 2012-му вони сягнули 40%. І якщо в 2004-

му зовнішні інвестиції в економіку ЄС складали 15% від ВВП, в 2012-му вони були вже 

на рівні 30%, свідчить статистична служба ЄС. Докладніше 

 

Веб-сайт тижня 

https://www.eurocontrol.int 

Eurocontrol - Ключовий європейський сайт з контролю за авіарухом 

 

Відео тижня 

Брифінг у Брюсселі щодо процедури розширення санкцій щодо Росії  

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I091634 

 

 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/144020.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-110_en.htm?locale=en
https://www.eurocontrol.int/
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