
 

 

22 квітня 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:  

 

 ....Промислове виробництво у ЄС зростає 

 ....Єврокомісія задоволена процесом зміцнення прав мобільних робітників 

 ....У ЄС представили оновлений список заборонених авіаперевізників 

 ....EUTM Mali: ЄС подовжив мандат місії в африканській країні 

 ....Європарламент  закликає  до  суттєвого  зменшення  використання 

пластикових пакетів 

 ....Дослідження: найбільше ціни на нерухомість впали в Хорватії, найбільше 

зросли – в Естонії 

 

 

 

 



 

 

Анонси подій: 

 

Події в ЄС (або за участі ЄС)  

28 квітня – конференція щодо умов праці у ЄС, Брюссель   

28‐29  квітня  –  семінар  «Атлантичні  порти,  логістика  і  морський  транспорт  як  рушії 

економічного розвитку», Хіхон (Іспанія) 

29 квітня – конференція «Цифрові інновації для економічного зростання у регіонах», 

Салоніки (Греція) 

5 травня – зустріч країн‐учасниць зони євро, Брюссель  

8 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

12 травня – засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, Брюссель  

15‐16  травня –  зустріч президентів  і  голів  урядів  країн‐членів ЄС  (саміт Євросоюзу), 

Брюссель 

 

Новини тижня (14 – 22 квітня) 

 

Економіка 

Промислове виробництво у ЄС зростає  

У лютому,   порівнянні з січнем, промислове виробництво у зоні євро (ЄС 18) зросло 

на 0,2%. 

У  ЄС  у  цілому  (ЄС  28)  промислове  виробництво  за  аналогічний  період  часу  також 

зросло – на 0,4%. 

Серед  країн‐членів,  за  даними  Євростату,  найбільші  зростання  промислового 

виробництва  були  зафіксовані  на Мальті  (+5,4%),  а  також  в  Ірландії  (+5%)  та  Литві 

(+2,5%). 

Водночас  Хорватія  (‐2,8%),  Естонія  (‐2,2%)  та  Румунія  (‐1,3%)  –  країни‐лідери  за 

падінням цього показника.   

У річній перспективі (лютий 2013 року – лютий 2014 року) промислове виробництво 

також зросло: у зоні євро – на 1,7%, у ЄС – на 2,1%. Детальніше 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/events-2014/gijon/index_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/events-2014/gijon/index_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-innovation-regional-growth
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14042014-AP/EN/4-14042014-AP-EN.PDF


 

 

Вільний рух робітників 

Єврокомісія задоволена процесом зміцнення прав мобільних 
робітників 

Європейська Комісія привітала ухвалу Радою ЄС нової Директиви, що має зміцнити 

право громадян ЄС на роботу в іншій країні‐члені.  

«У  такий  спосіб  ми  сприятимемо  більшій  мобільності  на  ринку  праці  ЄС»,  – 

підкреслив  Ласло  Андор  (Єврокомісар  з  працевлаштування,  соціальних  справ  і 

політики залучення), коментуючи рішення Ради ЄС. 

Мета  Директиви  –  усунути  чинні  бар’єри  на  шляху  вільного  руху  робітників  у 

Євросоюзі.  Це  стосується,  зокрема,  незнання  загальноєвропейських  правил 

роботодавцями  державних  і  приватних  структур.  Також  перепоною  є  труднощі,  з 

якими  зіштовхуються  робітники  під  час  спроб  отримати  інформацію  і  допомогу  у 

країнах, в яких вони працюють.  

Таким чином нова Директива зобов’язує країни‐члени ЄС: створити один або кілька 

органів, що  відповідатимуть  за  підтримку  і  правовий  супровід  робітників‐мігрантів; 

забезпечити  ефективний  юридичний  захист  прав  робітників;  полегшити  доступ 

мобільних  робітників  до  інформації  (яка має  бути  доступною  кількома мовами ЄС) 

щодо їхніх прав і прав людей, які шукають роботу в іншій країні‐члені Євросоюзу.  

У Брюсселі переконані: від нововведень отримають користь не лише робітники, але 

й  роботодавці.  Відтепер  працедавці  будуть  краще  обізнані  з  правилами  найму  на 

роботу громадянина з іншої країни‐члена ЄС.  

Згідно  з  підрахунками,  у  Євросоюзі  нараховується  8  млн.  людей,  які  живуть  і 

працюють  в  іншій  країні‐члені. Ще 1,2 млн.  людей живуть  в  одній  країні‐члені,  але 

працюють в іншій. Детальніше 

Більше  інформації:  Докладніше  про  ініціативу  Єврокомісії  зі  зміцнення  прав 

робітників    

 

Авіаційна безпека 

У ЄС представили оновлений список заборонених авіаперевізників 

Європейська Комісія представила оновлений список авіаперевізників,  польоти яких 

до ЄС заборонені або обмежені з міркувань безпеки. 

Коментуючи  оновлений  список,  Єврокомісар  з  транспорту  Сім  Каллас  запевнив:  дії 

країн зі зміцнення безпеки польотів не залишаються непоміченими з боку ЄС.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-187_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-187_en.htm


 

 

У такий спосіб завдяки інформації з низки достовірних джерел Єврокомісія вирішила 

вилучити зі  списку заборонених авіаперевізників усі авіакомпанії Свазіленду. Також 

було  дозволено  здійснювати  польоти  до  ЄС  філіппінській  авіакомпанії  Cebu  Pacific 

Air.  Національний  авіаперевізник  Казахстану  Air  Astana,  своєю  чергою,  отримав 

дозвіл на збільшення кількості своїх польотів до Євросоюзу. 

Окрім  того,  у  Брюсселі  було  відзначено  прогрес  на  шляху  зміцнення  авіаційної 

безпеки  з  боку  авіаперевізників  Судану,  Мозамбіку  та  Замбії.  Водночас,  попри 

обнадійливий поступ Лівії,  заборону на польоти усіх  авіакомпаній цієї  країни до ЄС 

було подовжено.  Заборона діє  від початку  збройного  конфлікту  у цій  африканській 

державі.  

Наразі  до  списку  заборонених  авіаперевізників  у  ЄС  внесено  294  авіакомпанії,  які 

зареєстровані у 20  країнах світу.  Також список містить дві окремі авіакомпанії: Blue 

Wing Airlines з Суринаму і Meridian Airways з Гани. 

Окрім того, 10 авіаперевізникам дозволено здійснювати польоти до Євросоюзу лише 

за певних умов. 

Нагадаємо, що у чинному «чорному списку» авіаперевізників ЄС міститься оновлена 

безпекова інформація з попереднього списку, який було представлено у грудні 2013 

року.  Детальніше   

Більше інформації: Повний список авіакомпаній, яким заборонено літати до ЄС  

 

Військові місії ЄС 

EUTM Mali: ЄС подовжив мандат місії в африканській країні 

Рада  міністрів  ЄС  із  закордонних  справ  подовжила  роботу  місії  Євросоюзу  у Малі, 

EUTM Mali, на два роки – до кінця травня 2016 року. 

Метою  місії  є  підтримка  навчань  і  реорганізації  збройних  сил  Малі.  Також  вона 

покликана  поліпшити  воєнну  спроможність  збройних  сил  задля  відновлення 

територіальної цілісності країни.  

Подовження  мандату  місії  дасть  можливість,  зокрема,  додатково  провести 

тренування чотирьох армійських батальйонів Малі. 

Командувачем EUTM Mali від 1 квітня 2014 року є Генерал‐майор Марк Рудкевич. У 

штаб‐квартирі  місії,  яка  розміщена  у  столиці  країни  –  місті  Бамако,  працює  560 

співробітників.  Також  місія  має  свій  тренувальний  табір,  який  знаходиться  у  місті 

Кулікоро.  

EUTM Mali була створена у грудні 2012 року.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1201_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-415_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf
http://www.eutmmali.eu/


 

 

Окрім того, Рада міністрів ЄС  із оборони  і зовнішніх відносин створила EUCAP Sahel 

Mali – цивільну місію з підтримки внутрішніх сил безпеки Малі. ЇЇ мета – допомагати 

малійській  владі  у  підтримці  конституційного  і  демократичного  порядку  в  країні. 

Експерти  цієї  місії  надаватимуть  поради,  а  також  проводитимуть  тренування  для 

трьох категорій силовиків країни: поліції, жандармерії та національної гвардії. 

Попередньо мандат місії діятиме протягом наступних двох років. Більше інформації 

можна знайти за цим посиланням і за цим посиланням.   

 

Захист довкілля 

Європарламент закликає до суттєвого зменшення використання 
пластикових пакетів 

До  2019  року  країни‐члени  Євросоюзу  повинні  будуть  зменшити  використання 

найпоширеніших пластикових пакетів на 80%. 

Про  це  йдеться  у  проекті  правил,  що  їх  підтримали  депутати  Європейського 

Парламенту під час пленарної сесії, яка відбулася 16 квітня. 

«Швидка ліквідація пластикових пакетів – це легкоздійсненний крок для розв’язання 

всеохопної  проблеми  пластикових  відходів  у  довкіллі»,  –  пояснила Маргрет  Окен, 

представниця групи Зелених/Європейського вільного альянсу.  

Нові  правила  зобов’язують  країни‐члени  ЄС  зменшити  споживання  пластикових 

пакетів на 50% до 2017 року; за два роки – до 2019 року – ця цифра має зрости до 

80%.  

Також  до  2019  року  країни‐члени  повинні  замінити  пластикові  пакети,  якими 

зазвичай  обгортають  фрукти,  овочі  та  кондитерські  вироби,  на  поліетиленові 

господарські сумки.  

Держави ЄС матимуть право вдаватися до різних заходів – вводити податки і збори, 

запроваджувати  ринкові  обмеження  –  для  того,  аби  не  допускати  безкоштовну 

роздачу  магазинами  пластикових  пакетів.  Виняток  становлять  лише  дуже  легкі 

пакети, які використовуються для обгортання м’яса, риби та молочних продуктів.   

Такі  пакети  дуже  часто  використовуються  лише  один  раз.  Однак  вони  здатні 

зберігатися у довкіллі – найчастіше у вигляді шкідливих мікроскопічних частинок, які 

є небезпечними для, зокрема, морської флори і фауни, – протягом ста років. 

У  2010  році  на  ринку  Євросоюзу  з’явилося  98,6  мільярдів  пластикових  пакетів.  Це 

означає, що кожен громадянин ЄС використовував щороку 198 таких пакетів. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142237.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142239.pdf


 

 

Згідно  із  підрахунками,  щорічне  використання  пластикових  пакетів  на  душу 

населення  у  країнах‐членах  ЄС  достатньо  різниться:  у  Данії  та  Фінляндії  ця  цифра 

складає 4 пакети, у Польщі, Португалії та Словаччині – 466 пакетів. Детальніше  

 

Нерухомість 

Дослідження: найбільше ціни на нерухомість впали в Хорватії, 
найбільше зросли – в Естонії 

У четвертому кварталі 2013 року у Хорватії було зафіксовано найбільше річне падіння 

цін на нерухомість – на 14,4%. 

Водночас Естонія показала найбільше річне зростання цього показника – на 15,6%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Окрім Хорватії,  ціни на нерухомість  за рік  також суттєво впали на Кіпрі  (‐9,4%)  та  в 

Іспанії (‐6,3%). Своєю чергою, Латвія (+7,9%) і Швеція (+7%) – серед країни‐лідерів за 

зростанням цього показника (після Естонії). 

Загалом,  у  четвертому  кварталі 2013  року,  у  порівнянні  з  останнім  кварталом 2012 

року, ціни на нерухомість впали на 1,4% у зоні євро (ЄС 18) та на 0,1% у ЄС у цілому 

(ЄС 28).  Детальніше  

 

Веб-сайт тижня 

Сторінка з безпеки повітряного руху на веб‐сайті Європейської Комісії: 

http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐14‐419_en.htm?locale=en  

Європейська Комісія розробила спеціальний механізм для пошуку авіаперевізників, 

польоти  яких  до  ЄС  заборонені  або  обмежені  з  міркувань  безпеки.  Цей  механізм, 

який  знаходиться  на  сторінці  Єврокомісії  з  безпеки  повітряного  руху,  значно 

полегшує,  пришвидшує,  а  також  робить  ефективнішим  пошук  інформації  про 

авіакомпанії,  внесені  до  «чорного  списку»  ЄС.  Наразі  пошукова  система  підтримує 

лише англійську мову. Незабаром запрацюють й інші мовні версії системи  

 

Відео тижня 

Відео  з  Newsroom  Європейської  Ради/Ради  ЄС:  прес‐конференція  Кетрін  Ештон  за 

підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43461/html/MEPs-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-55_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-419_en.htm?locale=en


 

 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign‐affairs‐council‐april‐2014/press‐

conference‐part‐165519622693914  

Високий  представник  ЄС  із  закордонних  справ  і  безпекової  політики  Кетрін  Ештон 

підбила  підсумки  зустрічі  Ради  міністрів  ЄС  із  закордонних  справ,  що  відбулася  у 

Брюсселі 14 квітня. Українське питання під час зустрічі, на переконання Ештон, було 

пріоритетним  

 

 

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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