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"Niemcy muszą się bardziej zaangażować w
rozwiązywanie kryzysów i konfliktów"

Autor : Andreas
Schockenhoff

Z okazji 16. francusko-niemieckiej Rady Ministrów 19
lutego 2014 roku Fundacja Roberta Schumana
publikuje wywiad z Andreasem Schockenhoffem,
wiceprzewodniczącym
grupy
CDU/CSU
i
przewodniczącym grupy przyjaźni Francja-Niemcy w
Bundestagu. Pytany zwłaszcza o kwestie polityki
zagranicznej Andreas Schockenhoff opowiada się za
nową niemiecką strategią obrony: Niemcy muszą się
bardziej zaangażować w rozwiązywanie konfliktów i
preferować zamiast "kultury wstrzymywania się"
"kulturę odpowiedzialności i pomocy".
Więcej
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Wybory :
Słowackie wybory prezydenckie
15 marca Słowacy mają się udać na I turę wyborów prezydenckich.
Kandyduje 14 osób, w tym premier Robert Fico (KierunekSocjaldemokracja, SMER-SD). Ostatni sondaż opinii publicznej,
przeprowadzony przez instytut Median dla radia i telewizji RTVS, daje
Ficy w I turze 38,8%. Za nim plasuje się Andrej Kiska z 18,6%, Milan
Kňažko z 12,9% Radoslav Procházka z 9,9%, Pavol Hrušovský z 5,7%, Helena
Mezenská z 5,6%, Bárdos Gyula z 2,6%, Viliam Fischer z 2,1% i Ján Čarnogurský z
1,8%. 4 innych kandydatów - Ján Jurišta, Jozef Behýl, Jozef Šimko, Milan Melník ma uzyskać mniej niż 1%. Jeśli 15 marca żaden ze startujących nie otrzyma ponad
50% głosów, 29 marca odbędzie się II tura. Prezydent wybierany jest na 5 lat.
Aktualna głowa państwa Ivan Gašparovič nie może startować, ponieważ ma za sobą
2 kadencje... Więcej

Przedterminowe wybory parlamentarne w Serbii
Pod koniec stycznia prezydent republiki Tomislav Nikolić (Serbska Partia
Postępowa) ogłosił przeprowadzenie 16 marca przyspieszonych o 2 lata
wyborów
parlamentarnych.
Zgromadzenie
Narodowe
(Narodna
skupstina), jedyna izba parlamentu, liczy 250 członków wybieranych w
systemie proporcjonalnym raz na 4 lata. Aby dostać się do parlamentu,
każda partia polityczna musi zebrać co najmniej 5% oddanych głosów.
Według ostatniego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję
Faktor+, 43% serbskich wyborców przygotowuje się do oddania głosu na Partię
Postępową. Koalicja gromadząca Socjalistyczną Partię Serbii (członka dotychczasowej
koalicji rządowej), Zjednoczoną Partię Emerytów i Zjednoczoną Serbię ma uzyskać
13,1% głosów, Partia Demokratyczna 11,6%, Serbska Partia Demokratyczna 7%,
Nowa Partia Demokratyczna 6,8%, a Partia Liberalno-Demokratyczna 5,2%... Więcej

Kryzys finansowy :
Niemiecki rząd publikuje swój roczny raport gospodarczy
W swoim nowym rocznym raporcie gospodarczym, przyjętym na Radzie
Ministrów 12 lutego 2014 roku, niemiecki rząd wskazał, że liczy teraz
na przyrost produktu krajowego brutto (PKB) w bieżącym roku o 1,8%,
wobec zapowiedzianego na jesieni 1,7%. Po raz pierwszy podał też
prognozy wzrostu na 2015 (2%). Taki poziom wzrostu oznaczałby
wyraźne przyspieszenie po dwóch raczej słabych latach ze wzrostem o 0,4% w 2013
i o 0,7% w 2012. Poza tym, federalny urząd statystyczny Destatis zauważył 14
lutego, że wzrost gospodarczy Niemiec w IV kwartale 2013 roku był nieco bardziej
dynamiczny niż oczekiwano. Dzięki wzrostowi eksportu i inwestycji sięgnął 0,4%.
Potwierdziło się, że w całym roku 2013 wzrost PKB największej europejskiej
gospodarki wyniósł 0,4%... Więcej
Więcej

Zdaniem INSEE w IV kwartale 2013 roku inwestycje we Francji ruszyły
14 lutego 2014 roku Narodowy Instytut Statystyki i Studiów
Gospodarczych (INSEE) ogłosił, że w IV kwartale 2013 inwestycje
poszły w górę o 0,6% po 7 kwartałach spadku. Co do wzrostu, INSEE
wskazuje, że ubiegły rok zakończył się lepiej niż przewidywano wzrostem w całym roku o 0,3%... Więcej

MFW aprobuje przelanie Portugalii 910 mln euro
12 lutego 2014 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że
zaaprobował przelanie Portugalii 910 mln euro. Suma ta zwiększa
kwotę pożyczek MFW udzielonych krajowi od czasu podjęcia decyzji o
jego zasileniu w maju 2011 do 25,1 mld euro. Trojka powróci do
Lizbony 20 lutego br., żeby rozpocząć swoją 11. kwartalną misję
ewaluacyjną. Będzie to przedostatnia przed wyjściem Portugalii z planu pomocy,
przewidzianym na maj 2014. Poza tym, 14 lutego portugalski instytut statystyczny
(INE) ogłosił, że w stosunku do grudnia 2012 PKB kraju zwiększyło się w ostatnim
kwartale 2013 o 1,6%, po spadku o 0,9% w III kwartale 2013. W porównaniu do III
kwartału 2013 realne PKB wzrosło o 0,5%, ale w porównaniu do roku 2012 spadło o
1,4%... Więcej
Więcej

Bank Anglii publikuje optymistyczny raport na temat inflacji
12 lutego 2014 roku Bank Anglii opublikował swój raport na temat
inflacji, w którym zaprezentowano optymistyczne dane dotyczące
brytyjskiej gospodarki. Wzrost w 2013 wyniósł 1,9%, co było
najlepszym wynikiem od 6 lat. Inflacja utrzymała się na poziomie 2%.
Popyt zwiększył się, a bezrobocie kurczy się szybciej niż przywidywano.
Bank ma więc nadzieję, że na wiosną 2014 roku stopa bezrobocia wyniesie 7%. Bank
przewiduje również możliwość pozostawienia swojej stopy procentowej na bardzo
niskim poziomie - aktualnie to 0,5%... Więcej

Cypr: koniec misji obserwacyjnej MFW, Komisji Europejskiej i EBC
Od 29 stycznia do 11 lutego na wyspie przebywała delegacja
ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Komisji
Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Służyło to
przeprowadzeniu 3. analizy programu gospodarczego. Celami
cypryjskiego
programu
jest
przywrócenie
stabilności sektora

finansowego i wdrożenie reform strukturalnych, aby wesprzeć wzrost w długim
terminie. Delegacja stwierdziła, że kraj poczynił postępy, niekiedy większe niż się
spodziewano, ale nadal utrzymuje się poważne ryzyko. Zwraca się więc do niego o
kontynuowanie starań na rzecz wdrożenia jego programu gospodarczego... Więcej
Więcej

Stopa bezrobocia w strefie OECD spadła w grudniu 2013 do 7,6%
11 lutego 2014 roku OECD wskazało, że stopa bezrobocia w strefie
OECD spadła w grudniu 2013 do 7,6%. Jednak w tamtym miesiącu na
bezrobociu było nadal 46,2 mln osób, czyli o 11,5 mln więcej niż w
lipcu 2008. W strefie euro stopa bezrobocia pozostała stabilna - na
poziomie 12%. Najznaczniejsze spadki zaobserwowano w Hiszpanii (0,3%, do 25,8%), w Irlandii (-0,2%, do 12,1%) i na Słowacji (-0,2%, do 13,4%).
Jednak w szeregu krajów strefy euro stopa bezrobocia wśród młodzieży pozostała
bardzo wysoka, szczególnie w Grecji (59,2%), Hiszpanii (54,3%), we Włoszech
(41,6%) i w Portugalii (36,3%)... Więcej

Gospodarka Finlandii zdrowieje, ale zdaniem OECD potrzeba dalszych starań
12 lutego 2014 roku OECD opublikowało swoje opracowanie
gospodarcze poświęcone Finlandii, w którym analizuje ono ewolucję
gospodarki tego kraju. Zdaniem OECD fińska gospodarka podnosi się
krok po kroku, ale ożywienie otacza niepewność. OECD wskazuje, że
narzuca się zdeterminowane działanie na rzecz reform strukturalnych, które pozwolą
ożywić wzrost gospodarczy, przywrócić konkurencyjność oraz zachować wysoki
poziom życia i samopoczucia... Więcej

Włochy: w ostatnim kwartale 2013 PKB wzrosło o 0,1%
Według szacunków, opublikowanych przez włoski instytut statystyczny
(ISTAT) 14 lutego 2014 roku, w IV kwartale 2013 włoskie PKB
zwiększyło się w stosunku do III kwartału tego samego roku o 0,1%.
Niemniej, w porównaniu do IV kwartału 2012 roku PKB spadło o 0,8%.
Poprawa stanu włoskiej gospodarki w IV kwartale zeszłego roku
związana jest głównie z sektorami rolnictwa i przemysłu. I wreszcie, ISTAT
sygnalizuje, że w 2013 krajowe PKB odnotowało całkowity spadek o 1,9%... Więcej

Grecja odnotowuje pierwotną nadwyżkę budżetową w wysokości 1,5 mld euro
W 2013 roku Grecja wygenerowała pierwotną nadwyżkę budżetową w
kwocie ponad 1,5 mld euro, przekraczając warunki pożyczkodawców
dotyczące odchudzenia jej długu, potwierdził 16 lutego 2014 grecki
premier Antonis Samaras. "Wygenerowaliśmy w 2013 roku pierwotną
nadwyżkę budżetową [nadwyżkę budżetową z wyłączeniem odsetek od
długu], podczas gdy był to cel na 2014 (...), to ponad 1,5 mld euro" potwierdził Samaras w tygodniku "To Vima". Poza tym, w listopadzie stopa
bezrobocia w Grecji osiągnęła 28%, nadal rosnąc w skali roku i dotykając 6 młodych
na 10, ogłosił 13 lutego grecki urząd statystyczny (Elstat)... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja :
Zreformować zarządzanie i użytkowanie internetu
Po rewelacjach na temat programów szpiegowania przez internet 12
lutego 2014 roku Komisja Europejska zaproponowała reformę
zarządzania i użytkowania internetu. W swoim komunikacie promuje
bardziej przejrzyste zarządzanie, które sprzyja odpowiedzialności i
integracji. Wśród propozycji Komisji znajduje się sugestia umocnienia
światowego forum dotyczącego zarządzania internetem, stworzenia światowego
obserwatorium polityki internetu, które sprzyjać będzie przejrzystości polityk
związanych z internetem, oraz przystąpienia do analizy kolizji między krajowymi
prawami czy organami sądowymi... Więcej

Parlament :
Zapewnić poszanowanie poufności danych obywateli
12 lutego 2014 roku eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich
Parlamentu Europejskiego przyjęli 33 głosami (7 przeciw i 17
wstrzymujących się) raport precyzujący, że Parlament Europejski nie
przyjmie porozumienia handlowego między Unią Europejską i Stanami
Zjednoczonymi, chyba że te ostatnie zagwarantuje poufność danych

unijnych obywateli. Poza tym, dokument precyzuje, że postanowienia w
sprawie ochrony danych powinny być przedmiotem osobnych negocjacji, a nie być
włączone do rozmów handlowych... Więcej

Uwzględnić głos obywatali podczas nominowania przewodniczącego Komisji
11 lutego 2014 roku europosłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych
Parlamentu Europejskiego przyjęli 18 głosami (przy 4 głosach przeciw i
1 wstrzymującym się) raport zachęcający szefów państw i rządów UE
do poszanowania wyników głosowania obywateli w wyborach
europejskich przy nominacji przewodniczącego Komisji. Poza tym,
przyjęty raport zachęca, by Komisja złożona była z tak dużej liczby
europosłów, jak to możliwe... Więcej

Rada :
UE potępia wprowadzenie szwajcarskich kwot dla jej obywateli
11 lutego 2014 roku 28 ministrów do spraw europejskich omówiło
posiedzenie Rady Europejskiej 20 i 21 marca. Nie uzyskano większości
kwalifikowanej za bądź przeciw propozycji Komisji Europejskiej
zezwalającej na wprowadzenie na rynek genetycznie zmodyfikowanej
kukurydzy 1507 (GMO). Poza tym, ministrowie przeanalizowali wyniki szwajcarskiego
referendum przeciwko imigracji i doprecyzowali, że wprowadzenie kwot dla unijnych
obywateli jest wbrew zasadzie swobodnego przemieszczania się zapisanej w
dwustronnych porozumieniach między Unią i Szwajcarią. I wreszcie, przypieczętowali
nominację Sabine Lautenschläger na wiceprezes rady nadzorczej Europejskiego
Banku Centralnego... Więcej

Dyplomacja :
Spotkanie Ivicy Dačicia i Hashima Thaçi z Catherine Ashton
12 lutego 2014 roku premierzy Serbii i Kosowa Ivica Dačić i Hashim
Thaçi spotkali się z Wysoką Przedstawicielką Unii Europejskiej
Catherine Ashton w ramach procesu normalizacji stosunków między
Belgradem
i
Prisztiną.
Przedyskutowali
kwestie
wymiaru
sprawiedliwości związane z porozumieniem zawartym w kwietniu 2013. Rozmowy
dobiegają końca i mogą się zakończyć podczas ich kolejnego spotkania... Więcej

EBC :
Unia bankowa przyczyni się do ustabilizowania integracji finansowej
12 lutego 2014 roku, podczas konferencji uświetniającej 20. rocznicę
Europejskiego Instytutu Walutowego, prezes Europejskiego Banku
Centralnego (EBC) Mario Draghi powiedział, że unia bankowa
przyczyniłaby się do ustabilizowania integracji finansowej strefy euro,
ponieważ zmniejszyłoby się ryzyko fragmentaryzacji finansowej. Wyjaśnił, że
integracja finansowa konieczna jest dla efektywniejszej unii walutowej. Unia bankowa
da integrację finansową lepszej jakości, a jednolity mechanizm nadzoru pozwoli
załagodzić jej destabilizujące skutki... Więcej

Niemcy :
Nowe projekty z Francją
15 lutego 2014 roku kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że Niemcy chcą
zacieśnić swoją współpracę z Francją w dziedzinie obrony, szczególnie
w Afryce. Tymczasem 19 lutego odbywa się francusko-niemiecka Rada
Ministrów.
"Uzgodniłam
z
francuskim
prezydentem
François
Hollande'm, że będziemy chcieli skorzystać z tej francusko-niemieckiej
Rady Ministrów, aby porozmawiać o nowych, wspólnych projektach (...) zwłaszcza w
dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie w Afryce" - podkreśliła. "Możliwa jest większa
konwergencja", w szczególności we współpracy wojskowej w Mali i w Republice
Środkowoafrykańskiej, dodała kanclerz. Niemiecka armia uczestnicy w Mali w misji
szkolącej malijskich żołnierzy, zainicjowanej przez Unię Europejską. Na początku
miesiąca Berlin podjął decyzję o zwiększeniu swojego kontyngentu w Mali ze 180 do
250 wojskowych. Bundeswehra dostarczy również do Republiki Środkowoafrykańskiej

medycznego Airbusa... Więcej

Dymisja ministra rolnictwa
Krytykowany za zdradzenie tajemnicy śledztwa dotyczącego dziecięcej
pornografii niemiecki minister rolnictwa Hans-Peter Friedrich podał się
14 lutego 2014 roku do dymisji. 17 lutego CSU, bawarska gałąź CDU,
desygnowała na to stanowisko Christiana Schmidta. Zaledwie 2
miesiące po przejęciu obowiązków rząd "wielkiej koalicji" kanclerz
Angeli Merkel poddany został minirekonstrukcji. Friedrich, członek CSU, do grudnia
2013 roku minister do spraw wewnętrznych w poprzednim rządzie, był na
cenzurowanym po tym, jak przyznał, że sprzeniewierzył się obowiązkowi zachowania
dyskrecji. Na jesieni poinformował socjaldemokratów (SPD) o międzynarodowym
dochodzeniu wymierzonym w jednego z nich w ramach ścigania sieci pedofilskiej
pornografii... Więcej

Cypr :
Wznowienie negocjacji z zamiarem zjednoczenia
11 lutego 2014 roku cypryjski prezydent Nicos Anastasiades i
przedstawiciel północnej części wyspy Dervis Eroglu potwierdzili we
wspólnym komunikacie swoją wolę porozumienia się "tak szybko jak to
możliwe" w sprawie zjednoczenia wyspy. Komunikat ten dokonuje
podsumowania
służących
zjednoczeniu
ram
negocjacyjnych.
Zjednoczenie uczyniła konieczną perspektywa eksploatacji gazowego bogactwa wyspy
i trudna sytuacja cypryjskiej gospodarki. Rozwiązanie polegać będzie na
"dwuwspólnotowej i dwustrefowej federacji", w której Cypr "będzie na planie
międzynarodowym zjednoczoną jednostką, z jednolitą suwerennością". Unia
Europejska wyraziła zadowolenie z tego historycznego spotkania i wyraziła gotowość
poparcia wraz z ONZ kluczowych celów, które powinny doprowadzić do ostatecznego
rozwiązania na rzecz zjednoczenia wyspy... Więcej
Więcej

Francja :
Wizyta państwowa François Hollande'a w Stanach Zjednoczonych
Od 10 do 13 lutego francuski prezydent François Hollande przebywał w
Stanach Zjednoczonych z wizytą państwową, w trakcie której spotkał
się z amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą. Podczas swojej
konferencji prasowej dwóch prezydentów przypomniało o silniej
przyjaźni, która łączy oba kraje, i porozumieniu, które charakteryzuje
stosunki francusko-amerykańskie. Przywódcy omówili kwestie międzynarodowe i
zaakcentowali trwające między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi negocjacje
dotyczące umowy o wolnym handlu (Transatlantyckiego partnerstwa handlowego i
inwestycyjnego, TTIP). Hollande udał się do San Francisco, gdzie spotkał się z
francuskimi przedsiębiorcami z Silicon Valley, a także kierownictwem głównych firm
cyfrowych... Więcej

Francja wzmacnia swoją obecność w Republice Środkowoafrykańskiej
14 lutego 2014 roku francuski prezydent François Hollande zgromadził
Radę ds. Obrony w wąskim składzie mającą podsumować sytuację
operacji Sangaris w Republice Środkowoafrykańskiej i odpowiedzieć na
apel Ban Ki Moona w sprawie mobilizacji wspólnoty międzynarodowej,
a także decyzję Unii Europejskiej o zaangażowaniu się w operację
wojskową w Republice Środkowoafrykańskiej. François Hollande podjął
decyzję o uwzględnieniu tych czynników, zwiększając liczbę wojskowych
zaangażowanych w Republice. Zdaniem Pałacu Elizejskiego "ten dodatkowy wysiłek w
postaci 400 ludzi obejmuje wcześniejsze rozmieszczenie sił bojowych i francuskich
żandarmów, którzy następnie uczestniczyć będą w operacji wojskowej Unii
Europejskiej od momentu jej rozmieszczenia"... Więcej
Więcej

Pierre de Villiers nowym szefem sztabu armii
15 lutego 2014 roku generał armii Pierre de Villiers został szefem sztabu
armii (CEMA), zastępując admirała Edouarda Guillauda. Od 4 lat
zajmował stanowisko majora generała armii, co pozwoliło mu śledzić z
bliska wszystkie trwające operacje wojskowe, a także przygotowania
Białej księgi i ustawy o planifikacji wojskowej. Na tym ostatnim
stanowisku zastąpił go generał armii powietrznej Gratien Maire... Więcej
Więcej | Więcej

Węgry :
Węgry rozwijają swoje powiązania handlowe z Chinami
14 lutego 2014 roku Węgry i Chiny ogłosiły zamiar zacieśnienia swoich
dwustronnych stosunków w dziedzinie finansów, telekomunikacji i
infrastruktury. Komunikat ten zbiega się z podpisaniem 13 lutego przez
Węgry i Chiny umowy czyniącej z Węgier węzeł chińskiej turystyki w
Europie Środkowej i Wschodniej... Więcej
Więcej

Włochy :
Prezes włoskiej Rady Enrico Letta podał się do dysmisji
14 lutego 2014 roku prezes włoskiej Rady Enrico Letta spotkał się z
prezydentem Republiki Włoch Giorgio Napolitano, by złożyć na jego ręce
dymisję. Decyzja Letty jest konsekwencją głosowania w krajowej
dyrekcji jego ugrupowania - Partii Demokratycznej - 13 lutego,
domagającej się zmiany rządu. Wniosek ten zaproponowany został
przez szefa partii Matteo Renziego, a zaaprobowało go 136 na 150
głosujących. Włoski prezydent przyjął dymisję Letty i rozpoczął konsultacje z
grupami politycznymi, żeby mianować nowy rząd. 17 lutego Napolitano spotkał się z
szefem Partii Demokratycznej, by wyznaczyć mu zadanie stworzenia nowej
egzekutywy... Więcej
Więcej | Więcej

Portugalia :
Sympozjum COTEC: przemysł, motor wzrostu i zatrudnienia
12 lutego 2014 roku król Hiszpanii Juan Carlos I, prezydent Włoch
Giorgio Napolitano i Portugalii Anibal Cavaco Silva spotkali się w
Lizbonie podczas poświęconego reindustrializacji IX sympozjum COTEC,
sieci przedsiębiorstw z trzech krajów. We wspólnej deklaracji
opowiedzieli się za "ambitniejszą i bardziej skuteczną" polityką
przemysłową. Podkreślili znaczenie przemysłu jako czynnika wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy. Unijny komisarz Antonio Tajani powiedział, że gospodarka i
przemysł powinny pozostać w centrum europejskiej agendy politycznej, szczególnie
w chwili, gdy "stale pojawiają na kontynencie, zwłaszcza w Portugalii, Hiszpanii i we
Włoszech, pozytywne oznaki gospodarcze"... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Rząd publikuje swój Przegląd bilansu kompetencji UE
13 lutego 2014 roku brytyjski rząd opublikował drugą część swojego
Przeglądu bilansu kompetencji UE. Oparty na konsultacjach Przegląd,
którego pierwsza część opublikowana została w lipcu 2013 roku,
stworzony został w przewidywaniu ewentualnej renegocjacji statusu
Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej w kontekście referendum
na temat jego pozostania w tejże. Jakby było tego trzeba, wnioski pokazują, że
przynależność Zjednoczonego Królestwa do UE daje Brytyjczykom szereg korzyści.
Nie jest więc pewne, czy będzie to woda na młyn tych, którzy zażarcie walczą o
opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo... Więcej
Więcej

Synod Kościoła anglikańskiego czyni krok ku wyświęcaniu kobiet na biskupów
Zgromadzony od 10 do 12 lutego 2014 roku w Westminsterze synod
Kościoła anglikańskiego zagłosował 11 lutego za poprawkami do
swojego prawa kanonicznego. Służą one przyspieszeniu procedur, jakie
należy wdrożyć, by umożliwić wyświęcanie kobiet na biskupów (304
głosów za, 33 przeciw, 45 wstrzymało się). Pierwsze nominacje
mogłyby mieć miejsce w tym roku... Więcej

Ukraina :
Ukraińska opozycja spotyka się z Angelą Merkel
16 lutego 2014 roku na Placu Niepodległości w Kijowie odbyła się
wielka manifestacja. 17 lutego weszła w życie amnestia dla ukraińskich
manifestantów, ogłosiła prokuratura generalna po opuszczeniu przez
protestujących kijowskiego ratusza i innych budynków publicznych na
prowincji. Decyzję tę doceniła Wysoka Przedstawicielka UE do Spraw
Zagranicznych Catherine Ashton, która podkreśliła w komunikacie wysiłki na rzecz
znalezienia rozwiązania dla kryzysu politycznego. 14 lutego Julia Tymoszenko

wezwała do unii między manifestantami i opozycją polityczną, żeby popchnąć
ukraińskiego prezydenta W. Janukowycza do dymisji. 17 lutego ukraińscy
opozycjoniści W. Kliczko i A. Jaceniuk spotkali się w Berlinie z niemiecką kanclerz A.
Merkel. Kliczko i Jaceniuk zwrócili się do Niemiec o nałożenie sankcji na otoczenie
ukraińskiego prezydenta. Ich zdaniem, aby rozwiązać kryzys polityczny, konieczne
jest otrzymanie pomocy finansowej, wprowadzenie liberalizacji wiz dla Ukraińców i
wreszcie podarowanie perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Zmianom tym
powinna towarzyszyć reforma instytucji państwa wraz z powrotem do konstytucji z
2004 roku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Islandia :
Umocnienie nordyckiej współpracy
Na zakończenie Rady Nordyckiej 11 i 12 lutego 2014 roku w
Rejkiawiku ministrowie spraw zagranicznych Danii, Finlandii, Islandii,
Norwegii i Szwecji opublikowali wspólną deklarację, w której
zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Poza tym, przedyskutowali wyjście z
kryzysu, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, wyzwania dotyczące Arktyki,
operacje prowadzone przez organizacje międzynarodowe i wreszcie bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych.
Podkreślili
swoją
wolę
stworzenia bezpiecznej
międzynarodowej przestrzeni... Więcej

Szwajcaria :
Szwajcarska Rada Federalna ustala kalendarz reformy imigracyjnej
12 lutego szwajcarska Rada Federalna podjęła decyzję w sprawie
kalendarza
wdrażania
reformy
imigracyjnej
będącej efektem
referendum 9 lutego. Rada zleciła przygotowanie propozycji do końca
czerwca Federalnym Departamentom Policji, Spraw Zagranicznych,
Gospodarki, Kształcenia i Badań, tak aby zaprezentować projekt na
koniec roku. Departament Spraw Zagranicznych ma pozostać w kontakcie z
instytucjami Unii Europejskiej i jej 28 państwami członkowskimi celem nadzorowania
bilateralnych negocjacji... Więcej

Eurostat :
Wzrost o 0,3% w strefie euro i o 0,4% w UE
W IV kwartale wzrost PKB przyspieszył do 0,3% w strefie euro i 0,4%
w Unii Europejskiej, potwierdził 14 lutego 2014 roku europejski urząd
statystyczny Eurostat. W całym ubiegłym roku PKB strefy euro spadło
o 0,4%, podczas gdy Unii wzrosło o 0,1%... Więcej

Nadwyżka strefy euro i UE w międzynarodowym handlu
Według danych, opublikowanych przez Eurostat 14 lutego 2014 roku, w
2013 strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu
towarami w wysokości 153 mld euro (wobec 79,7 mld w 2012). Unia
Europejska zarejestrowała w ubiegłym roku nadwyżkę 49,9 mld (wobec
deficytu 115 mld w 2012)... Więcej

Eurobarometr :
Turystyka nadal się rozwija
Turystyka była jednym z mocnych punktów europejskiej gospodarki i ta
pozytywna tendencja będzie trwać w 2014. Jak pokazuje sondaż
Eurobaromentru, którego wyniki zostały opublikowane 13 lutego br., w
2013 motorem wzrostu gospodarczego w sektorze turystyki był popyt
wewnętrzny. Duża liczba osób wybrała wakacje poza swoim krajem, ale w
łonie Unii Europejskiej. W 2013 roku 38% Europejczyków spędziło swoje
urlopy w innym państwie członkowskim (+5 punktów w stosunku do 2012), a 42% w
swoim własnym kraju (-5 w stosunku do 2012). 5 najbardziej popularnych
kierunków wyjazdów turystycznych w UE pozostało niezmienionych od 2012:
Hiszpania (15%), Francja (11%), Włochy (10%), Niemcy (7%) i Austria (6%). Poza
tym, turyści czują się w Europie bezpiecznie i są bardzo usatysfakcjonowani... Więcej

Taryfy w mobilnym roamingu są zbyt wysokie

17 lutego 2014 roku Komisja Europejska opublikowała sondaż
wskazujący,
że
94%
Europejczyków
redukuje
użytkowanie
telekomunikacji z powodu wysokich taryf w mobilnym roamingu.
Telekomunikacyjni operatorzy mieliby tracić rynek około 300 mln
użytkowników.
Opracowanie
precyzuje,
że
z
powodu opłat
roamingowych 47% Europejczyków nigdy nie korzysta z mobilnego internetu, gdy
znajdują się w innym kraju Unii, że jedynie 1 obywatel na 10 posługuje się pocztą
elektroniczną dokładnie tak, jak w swoim własnym kraju, że więcej niż 1 Europejczyk
na 4 po prostu wyłącza swój telefon, kiedy udaje się do innego państwa i wreszcie,
że miliony użytkowników wolą wysyłać SMS-y niż płacić cenę za połączenie... Więcej

Opracowania/raporty :
Obiecujący europejski sektor aplikacji
13 lutego 2014 roku Komisja Europejska opublikowała raport
precyzujący, że do 2018 europejski sektor aplikacji może być wart 63
mld euro i dawać blisko 4,8 mln miejsc pracy. Opracowanie podaje, że
europejscy twórcy aplikacji gier są w awangardzie; że rynek rośnie, a
miejsca
pracy
mnożą
się;
że
trzeba
zaradzić
brakom
wykwalifikowanego personelu i wreszcie, że trzeba bardziej rozwinąć w Europie 4G.
Fundacja Roberta Schumana uaktualniła swoją aplikację na smartfony i tablety.
Możecie ją ściągnąć i mieć bezpłatny dostęp do wszystkich europejskich
aktualności... Więcej
Więcej | Więcej

Raport na temat struktury przemysłowej
Według raportu Komisji Europejskiej na temat aktualnej sytuacji
przemysłu Unii Europejskiej, opublikowanego 17 lutego 2014 roku,
większość sektorów nie powróciła jeszcze do swojego poziomu
produkcji sprzed kryzysu, a między sektorami i państwami
członkowskimi istnieją poważne różnice... Więcej

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2013 roku
UE opublikowała swoje "Sprawozdanie ogólne z działalności Unii
Europejskiej" za 2013 rok. Raport ten przeznaczony jest dla
europejskich obywateli, którzy mogą w nim znaleźć wszystko, co UE
zrobiła w ciągu roku we wszystkich sektorach i we wszystkich
politykach. Raport podsumowuje działalność unijnych instytucji...
Więcej

Kultura :
Fotograf John Stanmeyer zdobył World Press Photo Award
World Press Photo Award 2013 zdobył amerykański fotograf John
Stanmeyer. Wyróżnione zdjęcie pokazuje afrykańskich imigrantów
nocą, na wybrzeżu miasta Dżibuti, próbujących złapać telefonem
komórkowym zasięg taniej somalijskiej sieci, by skontaktować się z
bliskimi. Jillian Edelstein, członek jury, powiedziała: "to zdjęcie
połączone jest z wieloma historiami - prowadzi do mówienia o technologii,
globalizacji, migracji, ubóstwie, beznadziei, alienacji, człowieczeństwie". W ubiegłym
roku nagrodę zdobył Szwed Paul Hansen za zdjęcie dzieci - ofiar bombardowań w
Gazie... Więcej

Mondrian. Kolor
Bucerius Kunst Forum w Hamburgu prezentuje do 11 maja 2014 roku
wystawę poświęconą twórczości jednego z najbardziej wpływowych
malarzy XX wieku Pieta Mondriana (1872-1944). Po raz pierwszy
ekspozycja ukazuje całe znaczenie koloru w twórczości artysty. 50
wystawionych obrazów śledzi przebytą przez niego drogę, od dzieł w
gradientowych kolorach z początków Mondriana po kwadraty w
barwach podstawowych z okresu po 1921 roku. Twórczość Mondriana nie była
rewolucją, ale powolną ewolucją. Jego celem było przekroczenie malarstwa i
sprowadzenie go do istoty. Jego abstrakcje nie były matematyczną grą z formami,
ale wyrazem jego poszukiwań nowej uniwersalnej harmonii. Ekspozycja gromadzi
obrazy z renomowanych kolekcji wielu europejskich muzeów... Więcej

Spadek liczby wejść do kin w Unii Europejskiej w 2013

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, organ Rady Europy,
opublikowało raport na temat frekwencji w europejskich kinach w 2013
roku. Według tego opracowania liczba wejść w tym okresie spadła o
4,1%, osiągając drugi w kolejności najniższy poziom "od początku
wieku". Spadek ten związany jest przede wszystkim ze względnym
spadkiem
frekwencji
w
Hiszpanii
(-16%),
Francji (-5,3%),
Zjednoczonym Królestwie (-4%) oraz w Niemczech (-4%). Włochy, Bułgaria,
Rumunia i inne państwa Europy Środkowej oparły się spadkowi... Więcej

Rodin i włoska rzeźba w XX wieku
Galeria Sztuki Nowoczesnej w Rzymie organizuje do 25 maja 2014
roku wystawę poświęconą wpływowi Auguste'a Rodina na włoską
rzeźbę. Ekspozycja prezentuje mnóstwo dzieł (większość z nich należy
do zbiorów Galerii), które pokazują, jak plastyczność rzeźby Rodina
była wzorem dla włoskich artystów do lat 40-tych XX wieku... Więcej

Gustave Doré w Muzeum Orsay
Do 11 maja 2014 roku Muzeum Orsay prezentuje wystawę poświęconą
XIX-wiecznemu artyście Gustave'owi Doré. Ta pierwsza retrospektywa
na temat Doré od 30 lat prezentuje bogactwo i różnorodność jego
twórczości, a także jego wpływ na współczesny świat wyobrażeń. Choć
Gustave Doré dał się poznać jako zawodowy ilustrator, był również
karykaturzystą, malarzem, akwarelistą, rytownikiem i rzeźbiarzem oraz
"pośrednikiem europejskiej kultury". Twórczość tego wszechstronnego artysty
sytuuje się między satyrą i historią... Więcej

Muzyczna Europa za pośrednictwem greckich mitów
Z okazji greckiej prezydencji w Radzie Unii Stowarzyszenie Kobiet
Europy organizuje galowy koncert dobroczynny "Muzyczna Europa za
pośrednictwem greckich mitów". Złoży się na niego wiele pieśni
operowych z różnych epok i w różnych językach oraz pieśni Safony i
Hadjidakisa. Koncert odbędzie się 20 lutego... Więcej
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