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Протягом останніх 22 років, і вже в 1000-й раз, Фонд пропонує вашій увазі вичерпний
огляд європейських новин тижня як в інституціях, так і в державах-членах ЄС та у світі.
Цим щотижневим інформаційним дайджестом, в якому також представлені наші
дослідження, публікації та публічні заходи, ми інформуємо вас про події в Європі,
висвітлюємо поточні питання та прогнозуємо завтрашній день. Якщо ми святкуємо 1000-й
випуск Вісника, то це завдяки вам, нашим читачам, які стежать за нами публікаціями
щотижня та заохочують нас продовжувати цю роботу, яка тепер доступна 6-ма мовами,
зокрема, й українською. 1000 подяк вам!
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Календар подій | Інші версії | Контакт
Фонд :
Енергетична криза: європейські міри
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили відповідних заходів. 14 листопада
Люксембург надав детальну інформацію про декілька таких заходів,
серед яких обмеження цін на електроенергію на рівні 2022 року,
якщо річне споживання буде нижчим за 25 000 кВт-год. У Словаччині уряд
оголосив про встановлення граничної ціни на рівні 199 євро/МВт-год на
електроенергію та 99 євро/МВт-год на газ. Фонд пропонує карту, яка допоможе
вам у всьому розібратися. Вона регулярно доповнюється та оновлюється... Читати
далі

Україна/Росія :
Візит Ріші Сунака та Валдіса Домбровскіса до Києва
Президент України Володимир Зеленський 18 листопада прийняв у
Києві виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса
Домбровскіса та подякував йому за військову та фінансову
підтримку, яку надає Європейський Союз. Він наголосив на
необхідності визнання Росії терористичною державою. 19 листопада
він прийняв Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який підтвердив
підтримку України з боку Великої Британії та оголосив про виділення 50 млн.
фунтів стерлінгів допомоги на оборону, включаючи 125 зенітних гармат та
технологію протидії дронам-камікадзе... Читати далі
Інше посилання

| Інше посилання

Оголошення вироку у справі MH17
Суд у нідерландському місті Бадхеведорп 17 листопада засудив двох
росіян та українця до довічного ув'язнення за знищення літака рейсу
МН17 Малайзійських авіаліній над Україною у 2014 році, внаслідок
чого загинули 298 пасажирів та членів екіпажу. Третій
обвинувачуваний росіянин був виправданий. Усі троє засуджених були пов'язані з
підтримуваними Росією сепаратистськими силами... Читати далі

Заява НАТО та G7 після падіння ракет у Польщі
На полях саміту G20 лідери НАТО та G7 заявили про надання
допомоги Польщі у розслідуванні падіння ракет у східній Польщі 15
листопада. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку
України та засудили нещодавні ракетні обстріли України... Читати
далі

Оборона :
Засідання міністрів оборони
15 листопада міністри оборони обговорили необхідність збільшення
інвестицій у розвиток європейських військових спроможностей. Були
розглянуті питання спільних закупівель озброєнь. Міністри офіційно
оголосили про початок роботи військової місії в Україні та були
поінформовані про військову ситуацію на місцях. Вони обговорили
можливу операцію в Нігері для надання допомоги в технічному обслуговуванні та
логістиці. Вони також схвалили участь Великої Британії у постійному
структурованому співробітництві з питань військової мобільності. Учасники зустрічі
також схвалили збільшення бюджету Європейського оборонного агентства на 2023
рік... Читати далі

СКоординований щорічний оборонний огляд
Щорічний огляд Європейського оборонного агентства "CARD"
(Coordinated Annual Review on Defence), який містить різноманітні
рекомендації у сфері оборони та був переданий міністрам оборони
15 листопада, закликав зокрема до зміцнення європейського
співробітництва. Відокремлені витрати та залежність від зовнішніх
постачальників ще більше роздроблюють європейське оборонне
співробітництво та зусилля... Читати далі

Майбутній винищувач: на шляху до угоди про FCAS
Франція та Німеччина оголосили 18 листопада про досягнення угоди
між компаніями Dassault та Airbus про початок наступного етапу
розробки Future Combat Air System (FCAS). а саме виробництва
першого винищувача. Угода ще має бути офіційно підтверджена та підписана
виробниками на цьому тижні... Читати далі

Космічний простір :
Запуск місячної місії Артеміда-І
Нова ракета НАСА була запущена 16 листопада з Космічного центру
Кеннеді у Флориді для перевірки космічного корабля "Оріон", в
якому астронавти через кілька років мають відправитися на Місяць.
Космічний корабель "Оріон" є результатом тривалої співпраці НАСА
та Європейського космічного агентства ЄКА. У цьому першому польоті, який

триватиме 25 діб, космічний апарат буде без пілотів. Разом з тим, місія "Артеміда"
має на меті у перспективі створення навколоземної бази на поверхні природного
супутника Землі... Читати далі

Iris - нова супутникова система для забезпечення зв'язку в Європі
Рада ЄС та Європарламент 17 листопада досягли попередньої
домовленості щодо регламенту, який має на меті надати безпечний
зв'язок для держав-членів шляхом створення європейської
супутникової системи Iris. До 2027 року він надаватиме як державні,
так і комерційні послуги для забезпечення прийнятного доступу до
Інтернету в Європі... Читати далі

Цифрова сфера :
Набуття чинності Законів про цифрові послуги (DSA)
Закон про цифрові послуги (Digital Services Act) набув чинності 16
листопада. Він запроваджує нові обов'язки для всіх цифрових
послуг, які забезпечують ланцюг доступу споживачів до товарів,
послуг або контенту, у тому числі щодо протидії нелегальному
контенту, та посилює основні права користувачів у цифровому середовищі. Він
також надає Єврокомісії нові наглядові повноваження над дуже великими онлайнплатформами та пошуковими системами. Онлайн-платформи мають до 17 лютого
2023 року задекларувати кількість активних кінцевих користувачів... Читати далі

Декларація про європейські цінності в умовах цифрового переходу
14 листопада держави-члени, Європарламент та Єврокомісія
завершили переговори щодо Європейської декларації про цифрові
права та принципи, спрямованої на захист європейських цінностей у
цифровому середовищі. Ця міжвідомча угода стосується цифрового
суверенітету та охоплює широкий спектр питань, таких як конфіденційність,
індивідуальний контроль над даними, справедливі умови праці, інклюзивність та
забезпечення зв'язку. Він покликаний слугувати "засадничими принципами" для
всіх суб'єктів, які розробляють і впроваджують нові технології... Читати далі

Економіка :
Погодження бюджету Євросоюзу на 2023 рік
Рада ЄС та Європарламент 15 листопада досягли згоди щодо
бюджету на 2023 рік. Загальні зобов'язання встановлені на рівні
186,6 млрд євро, що на 1,1% більше, ніж у 2022 році, а загальні
видатки - 168,6 млрд євро, що також на 1% більше. Майже дві
третини бюджету буде витрачено на забезпечення політики
згуртованості, стійкості та цінностей, а також на природні ресурси та
навколишнє середовище. Європарламент та Рада ЄС мають 14 днів для офіційного
затвердження досягнутої домовленості... Читати далі
Інше посилання

Монетарна політика у новому контексті
Президент Європейського центрального банку у виступі на
Європейському банківському конгресі 18 листопада попередив про
ризики рецесії та наголосив, що ЄЦБ продовжить підвищувати
відсоткові ставки та буде змушений "нормалізувати" інші
інструменти монетарної політики... Читати далі

Позиція щодо проекту з протидії економічному тиску
16 листопада Рада ЄС ухвалила свою переговорну позицію щодо
проекту документа про захист Європейського Союзу та державчленів від економічного тиску з боку третіх країн. Рада звертається
до відповідних виконавчих органів з проханням визначити, що є
економічним тиском, а також посилити роль держав-членів у прийнятті рішень
щодо заходів реагування Євросоюзу... Читати далі

Франція-2030: перші результати
18 листопада уряд Франції представив перші підсумки реалізації плану "Франція2030", започаткованого у 2021 році. 1 752 проекти були підтримані в рамках
конкурсів проектів, в які було інвестовано 8,4 млрд. євро. До кінця 2022 року в

рамках програми буде реалізовано проектів на суму майже 10
мільярдів євро, а до кінця 2023 року - 20 мільярдів євро. План
передбачає мобілізацію 54 млрд. євро протягом 5 років і
доповнюється Європейським планом відновлення... Читати далі

Париж став провідною фондовою біржею Європи
14 листопада сукупна капіталізація компаній, зареєстрованих на
Паризькій фондовій біржі ($2,823 млрд.), вперше перевищила
капіталізацію компаній, зареєстрованих у Лондоні ($2,821 млрд.),
що зробило французьку столицю найбільшим фондовим ринком у
Європі. Цей відрив пов'язаний, з одного боку, з економічними труднощами, які
переживає Великобританія після Brexit та знецінення фунта стерлінгів, а з іншого з компаніями класу люкс зі списку CAC 40, які є основними драйверами цього
підйому... Читати далі

Дипломатія :
Резолюція МАГАТЕ щодо Ірану
Рада директорів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)
17 листопада ухвалила резолюцію щодо Ірану внаслідок
недостатнього співробітництва та недотримання країною певних
юридичних
зобов'язань,
що
містяться
в
Договорі
про
нерозповсюдження ядерної зброї. Агентство закликало Іран надати
технічно достовірні пояснення щодо слідів урану, виявлених на трьох незаявлених
ядерних об'єктах країни, та повідомити про місцезнаходження ядерного матеріалу
та/або забрудненого обладнання, які стали їх причиною. Міністерства закордонних
справ Франції, Німеччини, Великої Британії та США у спільній заяві привітали
ухвалення резолюції... Читати далі
Інше посилання

Закриття COP27
Домовленість про надання фінансової допомоги найбільш вразливим
країнам для подолання збитків, спричинених кліматичними змінами,
була досягнута на закритті Всесвітньої кліматичної конференції 20
листопада. Було вирішено створити фонд для покриття "втрат і
збитків", яких зазнали країни, що розвиваються, та перехідний комітет для
вироблення рекомендацій щодо здійснення фінансування... Читати далі

Саміт Франкофонії
19-20 листопада у Джербі відбувся 18-й саміт Міжнародної
організації франкофонії, яка об'єднує 88 країн-членів, на тему
"Цифрові технології - вектор розвитку та солідарності". Близько
тридцяти присутніх на події франкомовних лідерів заявили про своє
бажання відігравати "посилену роль" у врегулюванні міжнародних кризових
ситуацій. Вони також приділили увагу питанням економіки та обговорили війну в
Україні. Наступний саміт відбудеться у Франції у 2024 році... Читати далі

Індо-тихоокеанський регіон :
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (APEC)
18 листопада Президент Франції Емманюель Макрон та Прем'єрміністр Таїланду Прают Чан-Оча оголосили про стратегічне
партнерство між двома країнами до 2024 року. Президент Франції
був
єдиним
європейцем,
запрошеним
на
саміт
АзійськоТихоокеанського економічного співробітництва (АPEC), що відбувся
цього року в Таїланді. 19 листопада 21 член APEC погодив спільну
заяву з критикою конфлікту та глобальних економічних потрясінь, спричинених
вторгненням Росії в Україну... Читати далі
Інше посилання

Співпробітництво з Австралією
На полях G20 відбулася зустріч Прем'єр-міністра Австралії Ентоні
Альбанезе, Президента Європейської Ради Шарля Мішеля та
Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, під час якої вони
обговорили різні аспекти співробітництва. Лідери заявили, що
поглиблять обговорення ролі Австралії у постачанні газу до Європейського Союзу.
Вони домовилися про першочергове укладення торговельної угоди. Засудивши
російське вторгнення в Україну, вони зобов'язалися вирішити проблему
продовольчої безпеки. Учасники зустрічі також підтвердили свої амбіції щодо

боротьби з кліматичними змінами клімату та домовились посилити співробітництво
у відповідь на зростаючі виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні... Читати далі

Азія :
Спільна заява лідерів G20
16 листопада під час зустрічі на Балі лідери G20 ухвалили спільну заяву,
в якій "більшість членів" рішуче засуджують війну в Україні". Погроза або
застосування ядерної зброї була названа "неприйнятною". Крім того, у
заяві стверджується, що російське вторгнення в Україну має негативний
вплив на світову економіку... Читати далі
Інше посилання

Енергетичне партнерство з Індонезією
На полях Саміту G20 Європейський Союз та лідери Міжнародної
групи партнерів (IPG) 15 листопада підписали партнерство з
Індонезією, яке встановлює масштабні кліматичні цілі та зобов'язує
партнерів
надати
необхідне
фінансування
для
підтримки
енергетичного переходу країни. Мета полягає в залученні початкових 19,4 млрд.
євро державного та приватного фінансування протягом трьох-п'яти років... Читати
далі

Безпека :
Спільні стандарти з кібербезпеки в європейських інституціях
18 листопада Рада ЄС затвердила положення щодо нових правил з
кібербезпеки в усіх інституціях, органах та агентствах ЄС, які мають
на меті покращити їхнє реагування на кібератаки та інші
надзвичайні
випадки.
Положення
стосуються
посилення
повноважень та фінансування групи реагування на надзвичайні
ситуації в кіберпросторі, обміні інформацією та співпраці у разі надзвичайних
ситуацій, а також створенні міжвідомчої ради з питань кібербезпеки... Читати далі

Переговори щодо укладення угод про співробітництво між ФРОНТЕКС та країнами
Західних Балкан
18 листопада Рада ЄС дала зелене світло переговорам з Албанією,
Боснією і Герцеговиною, Чорногорією та Сербією з метою посилення
їхньої співпраці з прикордонним агентством ФРОНТЕКС та надання
останньому можливості діяти на всій їхній території у сфері
управління міграційними потоками, боротьби з нелегальною імміграцією та
злочинністю... Читати далі

Майбутнє Євросоюзу :
Висновок на користь входження Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони
Єврокомісія звернулася до Ради ЄС 16 листопада з проханням
повністю інтегрувати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської
зони. Єврокомісія вважає, що Болгарія та Румунія відповідають
вимогам завдяки запровадженню нових правил та інструментів. Вона
підкреслила, що Хорватія виконує вимоги щодо дотримання
основоположних прав людини з моменту створення незалежного
механізму моніторингу дотримання прав людини при перетині кордонів... Читати
далі

Засідання міністрів з європейських справ
Міністри з європейських справ зустрілися 19 листопада та заслухали
доповідь щодо ситуації з верховенством права в Угорщині. Вони
підготували грудневу Європейську Раду, обговорили відносини з
Великою Британією та подальшу діяльність за підсумками
Конференції з питань майбутнього Європи. Міністри також
затвердили свою позицію щодо проекту, який стосується кібербезпеки установ...
Читати далі

Рада Європи :
Доповідь про дотриманн прав людини в окупованих регіонах Грузії
16 листопада Рада Європи опублікувала доповідь про ситуацію з правами людини
в регіонах Грузії, окупованих Росією з 2008 року. У ньому відзначається зовсім

незначний прогрес. Процес "облаштування кордонів", як і доступ до
освіти та охорони здоров'я, "продовжують викликати велике
занепокоєння"... Читати далі

Доповіді про насильство щодо жінок
Група експертів Ради Європи з питань боротьби з насильством щодо
жінок та домашнім насильством представила 15 та 17 листопада дві
оціночні доповіді щодо Естонії та Швейцарії, в яких підкреслюється
наявність прогалин у законодавчій базі з питань боротьби з
насильством щодо жінок... Читати далі
Інше посилання

Євростат :
Рівень інфляції перевищує 10%
Згідно з опублікованими 17 листопада даними Євростату, річна
інфляція в жовтні в Європейському Союзі склала 11,5% у порівнянні
з 10,9% у вересні, а в єврозоні - 10,6% у порівнянні з 9,9% у
вересні. Найнижчий показник був зафіксований у Франції (7,1%), а
найвищий - в Естонії (22,5%). Основним чинником інфляції є
енергоносії, далі йдуть продукти харчування, алкоголь та тютюн, послуги та
промислові товари, за винятком енергоносіїв... Читати далі

Зростання ВВП та зайнятості населення
ВВП Європейського Союзу і єврозони в третьому кварталі
збільшився на 0,2% в порівнянні з попереднім кварталом, повідомив
11 листопада Євростат. Крім того, кількість робочих місць
збільшилася на 0,2% в єврозоні та Європейському Союзі в порівнянні з другим
кварталом 2021 року... Читати далі

Культура :
Європейська культурна солідарність з Україною
Світ культури мобілізується задля України. Український композитор
Федір Якименко виступить у Парижі 15 грудня у концерті,
організованому Асоціацією друзів української культури у Франції та
Посольством України у Франції. У Великій Британії композитор Ліз
Лейн створила аранжування для духового оркестру "We wish you a Merry
Christmas" української композиторки Галини Овчаренко. У Німеччині 26 листопада
в Оберлінкірхе міста Потсдам відбудеться благодійний госпел-концерт на
підтримку України та концерт в казино "Грюн Вайсс Край" 3 грудня. У Польщі
концерт відбудеться 3 грудня, а в Іспанії Оркестр Фонду Баренбойма-Саїда
виступить з українським диригентом Оксаною Линів у Севільї та Гранаді 29 та 30
грудня... Читати далі

Ів Кляйн в Екс-ан-Провансі
До 26 березня 2023 року в Центрі мистецтв Hôtel de Caumont в Ексан-Провансі проходить виставка, присвячена Іву Кляйну. Родина,
друзі, робоче місце, стосунки художника зі своїми моделями,
роздуми про роботу та умови творчого процесу митця - головні теми
виставки. Тут представлені також спільні роботи та роботи інших
художників... Читати далі

Рубенс, Ван Дейк та Тенірс-молодший у Варшаві
Королівський палац-музей Лазенки у Варшаві до 1 грудня представляє
роботи фламандських, голландських та італійських художників, таких
як Рубенс, Ван Дейк, з колекції лондонської Dulwich Picture Gallery...
Читати далі

Джульєтта Кавалотті в Римі
Римський Фонд Венанцо Крочетті до 30 листопада запрошує на
виставку "Riflessi ad alta velocità" ("Відображення на високій
швидкості") сучасної італійської художниці Джульєтти Каваллотті. Її
картини пропонують внутрішню подорож між мистецтвом та

культурою, натхненну фотографіями, зробленими під час її подорожей поїздом
через Європу... Читати далі

Маргарита Азурдія у Мадриді
Музей Королеви Софії в Мадриді запрошує на виставку
центральноамериканської художниці Маргарити Азурдіа, яка
триватиме до 17 квітня 2023 року. Це ретроспектива, побудована
навколо її картин, скульптур та книг. Вона представляє сучасне мистецтво
Гватемали, а також зміну стилю художниці в період між 1960 та 1990-ми роками...
Читати далі

Спогади про Східну Німеччину у Лейпцігу
Німецька фотохудожниця Беттіна Флітнер представляє свої роботи в
Будинку історії Федеративної Республіки Німеччина в Бонні до 12
лютого 2023 року. У двох репортажах 1990 та 2014 років мисткиня
досліджує напружений період потрясінь у Східній Німеччині з 1989
року та їхній вплив на сьогодення... Читати далі

Ар-деко у Парижі
До 6 березня 2023 року в паризькому Міському музеї архітектури та
спадщини проходить виставка, присвячена французькому та
американському ар-деко з кінця XIX століття до 1930-х років. Ця
виставка
висвітлює
французький
вплив
на
американську
архітектуру, мистецтво та культуру... Читати далі

Тиждень мистецтв у Відні
До 25 листопада в австрійській столиці проходить 18-й Віденський
тиждень мистецтв. Цьогорічна тема "Не підкоряючись наказам"
запрошує митців поставити під сумнів існуючі норми та порядки у
своїх мистецьких практиках... Читати далі

Ярмарок шотландського дизайну в Данді
З 25 по 27 листопада у Музеї Вікторії та Альберта в Данді
проходитиме Festive Design Market (cвятковий ярмарок дизайну), де
можна придбати високоякісні дизайнерські вироби за вигідними
цінами, зокрема, роботи найкращих незалежних дизайнерів та
ремісників Шотландії... Читати далі

Фестиваль сучасної музики у Гаддерсфілді
До 27 листопада у місті Гаддерсфілд проходить Міжнародний
фестиваль сучасної музики. Це найбільший у Великій Британії
фестиваль експериментальної музики, що охоплює широкий спектр
жанрів, представлених під час концертів, музичних вистав, танцю,
мультимедіа, лекцій та фільмів... Читати далі
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