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Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju

Autor : Louis Caudron

Unia Europejska i państwa członkowskie finansują ponad połowę
pomocy publicznej na rzecz rozwoju, która w 2018 roku wynosiła 153
mld dolarów. Fundusze te nie przyczyniają się jednak w znaczący
sposób do rozwoju krajów Południa. W chwili, gdy Francja i kraje
Sahelu dyskutują o przyszłości swojej współpracy, warto by było
dokonać przeglądu aktualnych celów polityki pomocy publicznej na
rzecz rozwoju i ustalić dla niej bardziej konkretne cele krótko i

średniookresowe, które służą jednocześnie interesom krajów donatorów i krajom
beneficjentom. 
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Na pierwszej stronie! : 
Europa i kryzysy: atuty i nieudolności

Czy to w Iraku, Libii, Jemenie, czy w Afganistanie, Europejczycy nie są
globalnymi aktorami, jakich niektórzy by sobie życzyli. Ale Unia
Europejska ucieleśnia wizję pokojowego, multilateralnego, opartego na
prawie świata. Musi uwypuklić ten atut, żeby bronić swoich interesów i

uczynić się nieodzowną, ocenia Jean-Dominique Giuliani... Więcej

 
Wybory : 

Były premier Zoran Milanović wybrany na prezydenta Chorwacji
Zoran Milanović (SDP), były premier w latach 2011-2016, zwyciężył w II
turze wyborów prezydenckich, które odbyły się w Chorwacji 5 stycznia.
Pokonał dotychczasową prezydent Kolindę Grabar-Kitarović, która
startowała jako niezależna z poparciem partii HDZ. Według
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ostatecznych wyników Milanović uzyskał 52,73% głosów, a Grabar-Kitarović 47,27%...
Więcej

 
Fundacja : 

Fabryka Obronności
17 i 18 stycznia w Paryżu odbywa się pierwsza edycja Fabryki
Obronności, forum na temat europejskiej obrony, organizowanego przez
francuskie Ministerstwo Armii. Będzie na niej obecna Fundacja
Schumana, jeden z partnerów wydarzenia... Więcej

 
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego

21 stycznia Fundacja prezentuje w Brukseli raport "Polityka konkurencji
i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego", pod
redakcją Bruno Deffainsa, Oliviera d'Ormessona i Thomasa Perrouda. Po
prezentacji nastąpi dyskusja z autorami, Olivierem Guersentem
(dyrektorem generalnym ds. konkurencji w Komisji Europejskiej) i

Stéphanie Yon-Courtin (eurodeputowaną), sprawozdawczyną w zakresie polityki
konkurencji Unii Europejskiej w 2019 roku. Rejestracja jest obowiązkowa... Więcej

 
Komisja : 

Spotkanie Ursuli von der Leyen i Borisa Johnsona
8 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkała się w
Londynie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. W przemówieniu
wygłoszonym wcześniej w London School of Economics uprzedziła, że
negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między Unią i

Zjednoczonym Królestwem po brexicie będą "ciężkie", ale Unia będzie zawsze
"wiarygodnym przyjacielem i partnerem"... Więcej

Więcej | Więcej | Więcej

Ślubowanie unijnych komisarzy
13 stycznia kolegium komisarzy złożyło uroczyste zobowiązanie przed
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ursula von
der Leyen przypomniała, iż chce chronić i przestrzegać europejskich
wartości, a także działać na rzecz każdego obywatela Unii. Podkreśliła

siłę Unii charakteryzującą się pojednaniem interesów narodowych na szczeblu
regionalnym i cel Komisji, jakim jest przejrzystość i odpowiedzialność, by zachować
zaufanie obywateli... Więcej

Więcej

Rada : 
Początek chorwackiej prezydencji w Radzie

9 stycznia w Zagrzebiu odbyła się ceremonia rozpoczęcia chorwackiej
prezydencji z udziałem kolegium komisarzy. Przewodnicząca Komisji
Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles
Michel podkreślili znaczenie negocjacji w sprawie kolejnego

wieloletniego budżetu oraz różne wyzwania, takie jak transformacja klimatyczna.
Chorwacki premier Andrej Plenković podkreślał, jak ważne dla jego kraju jest
przybliżanie się do akcesji do strefy Schengen i strefy euro. Chorwacja, ostatni kraj,
który wszedł do Unii w 2013 roku, sprawuje półroczną prezydencję w Radzie po raz
pierwszy... Więcej

Więcej | Więcej

Dyplomacja : 
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych

Obradujący 10 stycznia ministrowie spraw zagranicznych
przedyskutowali kwestię eskalacji napięć w Libii i w Iraku. Wyrazili
życzenie, by kryzysy te zostały zahamowane i zostały rozwiązane
pokojowo. Ministrowie przypomnieli, że walka z Państwem Islamskim

stanowi priorytet i potępili ataki przeciwko siłom koalicji w Iraku. Poza tym, wezwali
Iran do poszanowania porozumienia jądrowego i zlecili Wysokiemu Przedstawicielowi
Josepowi Borellowi prowadzenie negocjacji z różnymi stronami... Więcej
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Komunikat w sprawie sytuacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
8 stycznia ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Francji, Cypru i
Grecji zgromadzili się w Kairze, by przedyskutować ostatnie wydarzenia
we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, uwzględniając
wzrost napięć, które zagrażają pokojowi i stabilności tego regionu. Wraz
ze swoim włoskim kolegą podkreśli swoje głębokie zaniepokojenie

ostatnimi naruszeniami prawa międzynarodowego przez Turcję we wschodniej części
Morza Śródziemnego... Więcej

Więcej

Wspólna deklaracja w sprawie Libii
W obliczu ostatniej niepokojącej militarnej eskalacji w Libii i w
perspektywie przewidzianej na 10 stycznia Rady do Spraw
Zagranicznych ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec,
Zjednoczonego Królestwa i Włoch oraz Wysoki Przedstawiciel spotkali
się 7 stycznia, aby potwierdzić swoje zaangażowanie i natychmiast
położyć kres walkom wokół Trypolisu i gdzie indziej oraz by

przedyskutować sposób, w jaki Unia może się bardziej przyczynić się do mediacji ONZ i
do szybkiego powrotu do negocjacji politycznych... Więcej

Więcej

Wspólna deklaracja w sprawie bezpieczeństwa na Środkowym Wschodzie
W opublikowanym 6 stycznia wspólnym oświadczeniu francuski
prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel i
brytyjski premier Boris Johnson potępili ostatnią eskalację przemocy w
Iraku po śmierci irańskiego generała Solejmaniego w efekcie

amerykańskiego bombardowania oraz wzywają do załagodzenia napięć... Więcej

 
EBC : 

Priorytety Christine Lagarde
8 stycznia Christine Lagarde udzieliła francuskiemu magazynowi
"Challenges" swojego pierwszego wywiadu jako prezes Europejskiego
Banku Centralnego (EBC). Broni w nim stosowania planu budżetowych
środków stymulacyjnych w strefie euro, by przyspieszyć wzrost
europejskiego PKB. Według prognoz EBC w 2020 roku powinien on
sięgnąć 1,1%, a w 2021 1,4%, czyli poniżej europejskiego potencjału.

Poza tym, prezes powiedziała, że życzyłaby sobie zbliżenia EBC do obywateli poprzez
dialog oraz objaśnianie... Więcej

 
Europejskie agencje : 

Podwojenie rozmiarów operacji pomocy w zakresie azylu
7 stycznia Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) ogłosił
podwojenie rozmiaru swoich operacji w 2020 roku, szczególnie, aby
wzmocnić swoją obecność w Grecji, na Cyprze i na Malcie, gdzie w 2019
eksplodował napływ migrantów. W 2020 liczba rozlokowanego
personelu operacyjnego zostanie podwojona (będzie to 2 000 osób w

terenie). To efekt porozumień podpisanych w grudniu ze wspomnianymi krajami, a
także z Włochami... Więcej

Więcej

Najniższa nielegalna imigracja od 2013 roku
Liczba nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
wykrytych w ostatnim roku spadła do najniższego poziomu od 2013

roku. Powodem jest mniejsza liczba osób docierających do europejskich wybrzeży w
centralnej i zachodniej części Morza Śródziemnego. Wstępne dane za 2019 rok
zebrane przez Frontex, Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, wskazują
na spadek liczby nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy Unii o 6% (było ich
nieco ponad 139 000). Liczba ta jest niższa o 92% od rekordu ustanowionego w 2015
roku... Więcej

 
Niemcy : 

Wizyta kanclerz w Moskwie
11 stycznia niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem. Dwoje przywódców omówiło relacje między swoimi krajami, w
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tym projekt gazociągu Nord Steam 2. Dyskutowali również o kryzysach
międzynarodowych, zwłaszcza w Iranie, Syrii i w Libii. Kanclerz
zapowiedziała, że wkrótce odbędzie się na ich temat konferencja w
Berlinie... Więcej

Więcej

Raport na temat migracji 2018
8 stycznia niemiecka Rada Ministrów przyjęła "Raport na temat migracji
2018" zaprezentowany przez federalne Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. W 2018 roku do kraju przyjechało 1,59 mln osób. To
liczba równoważna z tą odnotowaną w ubiegłym roku. Jednak powody
motywujące do imigracji uległy zmianie, gdyż mniej osób przybyło z

powodów humanitarnych, podczas gdy liczba osób przyjeżdżających, aby pracować lub
studiować, wzrosła... Więcej

 
Austria : 

Zatwierdzenie rządu koalicyjnego prawicy i Zielonych
7 stycznia prezydent Alexander Van der Bellen zatwierdził nowy
austriacki rząd. Gabinet, wyłoniony w wyniku bezprecedensowego
sojuszu Partii Ludowej (ÖVP) i Zielonych (Grünen), kierowany jest przez
Sebastiana Kurza (ÖVP). Składa się z większej liczby kobiet niż

mężczyzn (9 do 8). Zieloni mają 4 ministerstwa, w tym środowiska i sprawiedliwości.
Głównymi celami rządu jest bezpieczeństwo i stanowość w kwestii imigracji, a także
neutralność węglowa do 2040 roku... Więcej

Więcej

Chorwacja : 
Wizyta premiera w Paryżu

7 stycznia prezydent Emmanuel Macron przyjął w Paryżu chorwackiego
premiera Andreja Plenkovicia, by omówić priorytety chorwackiej
prezydencji w Radzie Unii: brexit, rozszerzenie, wieloletnie ramy
finansowe, a także zielony ład. Emmanuel Macron oznajmił, że chciałby
złożyć w Chorwacji wizytę... Więcej

 
Hiszpania : 

Nieduża większość dla szefa rządu Pedro Sancheza
9 stycznia Pedro Sanchez, premier z PSOE, został zaprzysiężony przed
królem Hiszpanii Felipe VI. Wcześniej, 7 stycznia, zatwierdził go
Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu (167 za do 165
przeciw). Sanchez stoi na czele koalicyjnego rządu PSOE z radykalną

lewicą (Podemos). To pierwszy koalicyjny rząd od 1975 roku. Liczy 22 członków, w tym
11 kobiet... Więcej
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Sąd Najwyższy nie uznaje Oriola Junquerasa za europosła
9 stycznia hiszpański Sąd Najwyższy odmówił uznania za europosła
Oriola Junquerasa, skazanego w październiku na więzienie, pomimo
wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który przyznał rację
katalońskimi separatyście. W konsekwencji najwyższa hiszpańska
instancja nie uwolni go, by mógł objąć swoje obowiązki

eurodeputowanego. Przewodniczący Parlamentu David Sassoli poszedł za decyzją Sądu
Najwyższego i zwrócił się do hiszpańskich władz o notyfikowanie mu nazwiska nowego
hiszpańskiego europosła... Więcej

Więcej | Więcej

Malta : 
Robert Abela premierem

12 stycznia Robert Abela został nowym premierem Malty, po tym jak
wcześniej wybrano go na szefa Partii Pracy na miejsce Josepha
Muscata. Syn byłego prezydenta George'a Abeli uzyskał 57,9% głosów
członków swojej partii i wygrał z Chrisem Fearne. Joseph Muscat musiał
się podać do dymisji w konsekwencji śledztwa w sprawie śmierci

dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Wykazało ono, że niektórzy ludzie z jego
otoczenia są z nią powiązani... Więcej
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Zjednoczone Królestwo : 

Rząd Irlandii Północnej
11 stycznia Zgromadzenie Irlandii Północnej zebrało się ponownie po 3
latach blokady politycznej i stworzono nowy regionalny rząd pod
kierownictwem szefowej Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP)
Arlene Foster. Instytucje wskrzeszono po tym, jak regionalne partie

zaakceptowały propozycję porozumienia politycznego zaprezentowaną przez brytyjski i
irlandzki rząd. Na mocy porozumienia pokojowego z 1998 unionistkę Arlene Foster
wspierać będzie republikańska wicepremier Michelle O'Neill z Sinn Fein... Więcej

 
Zielone światło Izby Gmin dla umowy brexitowej

9 stycznia Izba Gmin zaaprobowała w trzecim czytaniu porozumienie o
wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (358 głosów do
234). Teraz projekt ustawy zostanie rozpatrzony przez Izbę Lordów.

Brexit odbędzie się 31 stycznia, po ratyfikacji umowy przez Parlament Europejski...
Więcej

Więcej

Białoruś : 
Porozumienie w sprawie wiz

8 stycznia Unia Europejska i Białoruś podpisały porozumienie w sprawie
ułatwień wizowych i readmisji. Ceny wiz na pobyt krótkoterminowy dla
obywateli białoruskich przyjeżdżających do Unii zostaną obniżone, a
terminy wydawania skrócone. Wiele kategorii osób, w tym studenci,

będzie mogło korzystać z wiz wielokrotnych. Białoruś już przyznała ułatwienia dla
obywateli unijnych... Więcej

Więcej

Macedonia Północna : 
Dymisja premiera Zorana Zaewa

3 stycznia premier Macedonii Północnej Zoran Zaew podał się do
dymisji, by przygotować wybory parlamentarne, które rozpisał na 12
kwietnia po tym, jak Unia Europejska odmówiła rozpoczęcia negocjacji
akcesyjnych. Sprawami bieżącymi będzie administrować jego minister
spraw wewnętrznych Oliver Spasowski, która ma pokierować

tymczasowym rządem... Więcej

Więcej

Turcja : 
Inauguracja gazociągu TurkStream

8 stycznia prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i prezydent Rosji
Władimir Putin oficjalnie zainaugurowali w Stambule gazociąg
TurkStream, który doprowadzi do Turcji i do Europy gaz wydobyty w
Rosji... Więcej

Więcej

Rada Europy : 
Raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom na temat Danii

9 stycznia Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT) przy Radzie Europy
opublikował raport wzywający Danię do poprawienia warunków życia w
dwóch tamtejszych obozach dla uchodźców, które ocenia jako
"nieakceptowalne i niemal więzienne". Raport jest konsekwencją wizyty
Komitetu w Danii. Jej celem była weryfikacja, czy poprzednie
rekomendacje wydane w 2014 roku zostały wzięte przez rząd po

uwagę... Więcej

 
Raport GRECO na temat Francji
W raporcie opublikowanym 9 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy
Radzie Europy wzywa Francję do wzmocnienia skuteczności i stosowania w praktyce
obowiązujących ram zapobiegania korupcji w łonie egzekutywy i organów ścigania...
Więcej
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Eurostat : 

Najniższa stopa bezrobocia od 2000 roku
Według opracowania Eurostatu opublikowanego 9 stycznia stopa
bezrobocia w Unii Europejskiej jest najniższa od stycznia 2000 roku
(wynosi 6,3%). W strefie euro to 7,5%. Najniższe stopy odnotowano w
Czechach (2,2%), w Niemczech (3,1%) i w Polsce (3,2%). Najwyższe w
Grecji (16,8% we wrześniu 2019) i w Hiszpanii (14,1%), gdzie

szczególnie obecne jest bezrobocie wśród młodzieży. W III kwartale 2019 roku
dotykało ono odpowiednio 32,5% i 32,1% tej populacji... Więcej

Więcej

Wzrost inflacji w strefie euro
Według szacunków opublikowanych 7 stycznia przez Eurostat roczna
stopa inflacji w strefie euro wyniosła w grudniu 2019 roku 1,3%. W
listopadzie 1%. Ceny żywności, alkoholu i produktów tytoniowych to
główne elementy składowe tej inflacji. Następne w kolejności były ceny
usług, towarów przemysłowych poza energią i wreszcie energii... Więcej

Więcej

Opracowania/raporty : 
Raport na temat ochrony europejskiej własności intelektualnej

W raporcie na temat ochrony i poszanowania praw własności
intelektualnej w krajach trzecich (opublikowanym 9 stycznia) Komisja
identyfikuje 13 krajów, w tym Chiny, Turcję, Rosję, Ukrainę i Brazylię,
wobec których Unia musi podejmować działania, żeby zmniejszyć straty

gospodarcze ponoszone przez europejskie przedsiębiorstwa. W raporcie odnotowano w
szczególności, że ponad 80% podrobionych i pirackich towarów przechwyconych przez
służby celne Unii pochodzi z Chin i Hongkongu... Więcej

 
Kultura : 

Rijeka i Galway Europejskimi Stolicami 2020
Europejskimi Stolicami Kultury w 2020 roku będą miasta Rijeka
(Chorwacja) i Galway (Irlandia). Zastąpią Płowdiw w Bułgarii i Materę

we Włoszech. Rijeka zainicjowała obchody w tym samym czasie, kiedy rozpoczęła się
rotacyjna prezydencja Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. W Galway wydarzenia
rozpoczną się 2 lutego... Więcej

Więcej | Więcej

Muzyka celtycka w Glasgow
Od 16 stycznia do 2 lutego odbywa się międzynarodowy festiwal Celtic
Connections. Pojawi się na nim 2 000 artystów, którzy będą świętować
celtyckie dziedzictwo kulturalne w trakcie ponad 300 wydarzeń... Więcej

 
Noc Muzeów w Bazylei

17 stycznia od godz. 18 do 2 w nocy muzea Bazylei i ich okolice będą
otwarte dla zwiedzających. To szczególna okazja, by ponownie odkryć
kulturowe bogactwo tego miasta... Więcej

 
Noc Czytania we Francji

Wieczorem 18 stycznia francuskie Ministerstwo Kultury organizuje 4.
Noc Czytania. Biblioteki i księgarnie Francji będą otwarte po południu i
przez cały wieczór, aby czytelnicy mogli odkrywać ich bogate kolekcje

książek oraz uczestniczyć w bezpłatnych wydarzeniach... Więcej
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Amerykańskie artystki w Brukseli
Do 21 marca Patinoire Royale/Galerie Valérie Bach w Brukseli gości
wystawę "American Women, the infinite journey" ("Amerykańskie
kobiety, niekończąca się podróż"), gromadzącą dzieła 16 Amerykanek,
które poruszają kwestię kobiecą... Więcej

 
Dawno temu był sobie Sergio Leone

Do 3 maja Museo dell'Ara Pacis w Rzymie organizuje retrospektywę
włoskiego reżysera Sergio Leone z okazji 30-lecia jego śmierci.
Wystawa pokazuje artystyczne uniwersum reżysera, omawia apogeum
jego kariery w chwili wejścia do kin "Pewnego razu na Dzikim
Zachodzie" i podsumowuje bilans jego filmowego dziedzictwa... Więcej

Więcej

Kalendarz :

13
sty.

13-16 stycznia
Strasburg
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

20
sty.

20 stycznia
Bruksela
Posiedzenie Eurogrupy

20
sty.

20 stycznia
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych
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