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Чи будуть нові покоління європейців здатні взяти на себе
відповідальність?

Автор: Isabelle Marchais

Для покоління, яке народилося після падіння Берлінської стіни,
мир був очевидним, доки вторгнення в Україну жорстоко не
ознаменувало повернення війни на континент. Це покоління має
успішно відповісти на неймовірний виклик: повернутися до
витоків європейського проекту, надавши йому нове життя та
реальну спроможність діяти в нестабільному та розділеному світі. 
Читати далі
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Фонд : 
Чим закінчиться ця війна для Європи?

Фонд та аналітичний центр Visegrad Insight 30 листопада у Брюсселі
організовують дискусію про майбутнє Європи в контексті війни в
Україні з депутаткою Європарламенту Каталін Чех (Renew,
Угорщина)... Читати далі

 
Плани європейського відновлення: цифри та пріоритети

З метою реагування на економічні та соціальні наслідки пандемії
Covid-19 Європейський Союз створив фонд відновлення у розмірі
672,5 млрд. євро, відомий як Фонд відновлення та стійкості для
держав-членів у формі грантів та кредитів. 25 листопада Єврокомісія
схвалила попередню оцінку для виплати Греції 3,6 млрд. євро. Фонд
надає інтерактивну карту планів по кожній країні, включаючи суми,

графіки та пріоритети... Читати далі

 
Енергетична криза: європейські заходи
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Європейський Союз та держави-члени вживають заходів для вирішення проблеми
зростання цін на енергоносії. 18 листопада Італія ухвалила
четвертий пакет бюджетних заходів, який дозволяє підприємствам
просити про розстрочку оплати рахунків до 31 березня,
продовження бонусів для енерговитратних компаній та зниження

акцизів на паливо. Фонд надає регулярно оновлювану карту, яка допоможе вам у
всьому розібратися... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Міжнародний саміт продовольчої безпеки
На засіданні з питань продовольчої безпеки 26 листопада учасники
засудили катастрофічні для сільського господарства наслідки
російського вторгнення в Україну. Україна підтвердила свою
відданість Всесвітній продовольчій програмі ООН та пообіцяла

продовжувати робити внесок у глобальне постачання продовольства. Підсумкова
декларація закликає до продовження Чорноморської зернової ініціативи та
підтримки гуманітарної програми "Зерно з України", яка забезпечує механізм
постачання українського продовольства до країн Африки та Азії, які найбільше
потерпають від голоду... Читати далі

Інше посилання

Кредит на 18 мільярдів євро
24 листопада депутати Європарламенту схвалили виділення Україні
кредиту у розмірі 18 млрд. євро, який буде надаватися щомісячними
платежами по 3-4 млрд. євро у 2023 році. Допомога буде
спрямована на відновлення та забезпечення роботи найважливіших

об'єктів інфраструктури та супроводжуватиметься створенням умов для
забезпечення верховенства права з метою підготовки України до процесу вступу в
ЄС. Кредит має бути схвалений Радою ЄС. Євродепутати відмовляються визнавати
паспорти та інші проїзні документи, видані Росією на територіях, які вона
незаконно окупувала в Україні та Грузії. Нарешті, 23 листопада вони визнали
Росію державою-спонсором тероризму, яка використовує терористичні засоби, з
огляду на скоєні нею злочини в Україні... Читати далі
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Виступи Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічній сесії
Парламентської асамблеї НАТО, закликавши підтримати його мирну
формулу з 10 пунктів та визнати Росію державою-спонсором тероризму.
На засіданні Конгресу мерів та муніципалітетів Франції він нагадав про
руйнування, завдані російськими військами українським містам та
селам, закликавши до надання допомоги Україні в зимовий період та до

участі у проекті її відбудови. Він також виступив на засіданні Ради Безпеки ООН,
де закликав її членів засудити всі форми російського тероризму. Насамкінець, він
закликав ОБСЄ надати більшу підтримку Україні та накласти санкції на Росію, яка
продовжує залишатися членом Парламентської асамблеї організації... Читати далі
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Візити Прем'єр-міністрів Бельгії, Литви та Польщі
Президент України Володимир Зеленський 26 листопада у Києві
прийняв Прем'єр-міністерку Литви Інгріду Сімоніте, Прем'єр-міністра
Бельгії Александра Де Кроо та Прем'єр-міністра Польщі Матеуша
Моравецького. Інгріда Сімоніте взяла участь в урочистому відкритті

таблички з її ім'ям на знак подяки за допомогу, надану Литвою Україні. Разом з
Прем'єр-міністром Бельгії вони обговорили ініціативу "Зерно з України", до якої
долучилася Бельгія, профінансувавши поставки продовольства до країн, які його
потребують. Александр Де Кроо пообіцяв надати Україні електрогенератори та
інше життєво необхідне обладнання. Польща, Україна та Литва підписали
декларацію про взаємну співпрацю в умовах російського вторгнення... Читати далі

Інше посилання

Кампанія солідарності європейських міст на підтримку України
Президентка Європарламенту Роберта Метсола спільно з Президентом
Асоціації європейських міст та мером Флоренції Даріо Нарделла
започаткували кампанію солідарності "Генератори надії", яка має на меті
заохотити європейські міста передати Україні генератори та
трансформатори. Ініціатива, яка буде представлена 80 містам-
учасникам, має на меті забезпечити функціонування

електроенергетичної системи та необхідної інфраструктури українських міст...
Читати далі
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Занепокоєння ООН щодо порушень прав людини
25 листопада Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
висловив своє приголомшення у зв'язку з триваючими людськими
стражданнями в Україні. Цивільні особи, жінки та діти гинуть або
отримують поранення, а українські та російські військовополонені
піддаються стратам без суду та слідства. Тим часом Управління ООН

з координації гуманітарних питань занепокоєне тим, що російські удари по
електроенергетичній інфраструктурі позбавляють українців електроенергії...
Читати далі

 
Рада Європи закликає діяти проти російських злочинів в Україні

24 листопада Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-
Бурич засудила напади Росії на лікарні, цивільну та енергетичну
інфраструктуру в Україні. Вона закликала держави-члени надати
окрему підтримку та сприяти у наданні медичної та психологічної
допомоги жінкам, які постраждали від сексуального насильства,

здійсненого російськими солдатами... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Бюджетні орієнтири та рекомендації для єврозони
22 листопада Єврокомісія представила свої висновки щодо
відповідності бюджетних планів держав-членів на 2023 рік їхнім
рівням заборгованості. Вона рекомендує країнам єврозони
підтримувати високий рівень державних інвестицій та запровадити

систему подвійного ціноутворення на енергоносії з метою підтримки
домогосподарств та підприємств, а також сприяння підвищенню заробітної плати
та розвитку ринку праці... Читати далі

 
На шляху до припинення дії наглядового механізму щодо Румунії

22 листопада Єврокомісія оголосила, що Румунія досягла
достатнього прогресу у сфері верховенства права для закриття
Механізму співробітництва та верифікації (МСВ), який був створений
після вступу країни до ЄС у 2007 році. Єврокомісія відзначає
здійснені Румунією кроки з реформування судової системи та

боротьби з корупцією, включаючи зняття політичних імунітетів. Остаточне рішення
щодо МСВ буде прийняте після вивчення зауважень Ради ЄС та Європарламенту...
Читати далі

 
Європарламент : 

70-та річниця Парламенту у Страсбурзі
23 листопада Європейський Парламент відзначив 70-ту річницю
першого засідання Спільної Асамблеї Європейського об'єднання вугілля
та сталі (ЄОВС), яке вібдулося у 1952 році у Страсбурзі за участю
Прем'єр-міністрів Франції, Бельгії та Люксембургу. Спікери наголосили
на посиленні ролі Європарламенту протягом його існування та
необхідності будувати спільне європейське майбутнє, поважаючи

демократію та багатоманітність... Читати далі

 
Затвердження бюджету на 2023 рік

23 листопада депутати Європарламенту ухвалили бюджет
Євросоюзу на 2023 рік 492 голосами проти 66, утрималися - 42.
Напередодні Рада ЄС надала своє схвалення. Річний бюджет
становить 186,6 млрд. євро зобов'язань та 168,7 млрд. євро
видатків, маючи пріоритетними цілями допомогу Україні, енергетику
та відновлення... Читати далі
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Голосування щодо знаходження нових ресурсів
23 листопада депутати Європарламенту 440 голосами проти 117 при
77, що утрималися, проголосували за запровадження трьох нових
джерел надходжень: система обміну квотами на викиди, механізм

прикордонного вуглецевого коригування та перерозподіл прибутків дуже великих
транснаціональних компаній. Вони нагадали, що відповідно до дорожньої карти,
узгодженої у 2020 році, Єврокомісія має представити пропозицію щодо другої серії
нових власних ресурсів до кінця 2023 року. Крім того, вони представили
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пропозицію щодо погашення заборгованості, яка виникла в рамках програми
NextGenerationEU... Читати далі

 
Директива про представленість жінок у радах директорів

Депутати Європарламенту 22 листопада остаточно затвердили нові
правила щодо представництва жінок у радах директорів компаній, що
котируються на біржі. Затверджені правила вимагають, щоб до липня
2026 року жінки займали щонайменше 40% невиконавчих
директорських посад або 33% всіх директорських посад. Компанії
повинні будуть подавати інформацію про представництво в раді

директорів до компетентних органів, а за недотримання цих вимог до них
застосовуватимуться санкції... Читати далі

Інше посилання

Продовження режиму обмеженого доступу до територіальних вод
22 листопада депутати Європарламенту остаточно схвалили
продовження на десять років правил, що обмежують доступ до
національних вод рибальських суден з інших держав-членів, з
метою захисту місцевої економічної діяльності та запобігання

надмірно інтенсивному вилову риби в певних районах... Читати далі

Інше посилання

Нові вимоги до безпеки критичної інфраструктури
22 листопада депутати Європарламенту схвалили нові правила щодо
посилення захисту критичної інфраструктури в Європейському
Союзі. Сфера застосування директиви була поширена на одинадцять
секторів, включаючи цифровий, водний, харчовий та сектор

охорони здоров'я. У цьому контексті держави-члени затвердять національні
стратегії стійкості, а суб'єкти критичних інфраструктур повинні будуть
систематично повідомляти їх про інциденти... Читати далі

Інше посилання

Нагадування про оновлення стратегії розширення Євросоюзу
23 листопада депутати Європарламенту закликали ЄС прискорити та
реформувати процес прийняття рішень щодо майбутнього
розширення, зокрема, скасувати вимогу одноголосного голосування
для просування процесу вступу на користь голосування

кваліфікованою більшістю. Вони також закликали Євросоюз завершити поточні
переговори до 2030 року. Депутати Європарламенту запропонували, щоб у
процесі реформ у країнах-кандидатах були передбачені санкції за відхід від
реформ, а стабільний прогрес повинен бути винагороджений... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Зустріч міністрів внутрішніх справ
На зустрічі 25 листопада міністри внутрішніх справ обговорили
ситуацію на маршрутах міграції. Вони вирішили побудувати більш
стійку систему міграції та притулку, посилити підтримку та
співпрацю з усіма країнами-партнерами та організаціями, а також
удосконалити пошуково-рятувальні роботи. Вони привітали

пропозицію Єврокомісії щодо плану дій, що включає 20 оперативних заходів,
спрямованих на вирішення нагальних проблем у центральному Середземномор'ї...
Читати далі

Інше посилання

Зустріч міністрів енергетики
24 листопада міністри енергетики досягли домовленості щодо
проекту спільної закупівлі газу через європейську платформу для
транскордонного обміну та перевірених цін в межах Євросоюзу, а
також щодо змісту регламенту, який встановить тимчасові рамки для

спрощення дозвільних процедур для проектів у сфері відновлюваної енергетики.
Вони вважають, що пропозиція Єврокомісії щодо механізму регулювання газового
ринку потребує подальшого доопрацювання, а умови для активації механізму
видаються занадто жорсткими... Читати далі

Інше посилання

Зустріч міністрів торгівлі
25 листопада міністри торгівлі обговорили реформування Світової
організації торгівлі (СОТ). Відбувся обмін думками щодо впливу
дискримінаційних положень Закону США "Про зниження інфляції"
(IRA) з огляду на наступне засідання Ради з торгівлі та технологій

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0404_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55706/des-regles-decisives-pour-favoriser-l-egalite-dans-les-conseils-d-administration
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55706/des-regles-decisives-pour-favoriser-l-egalite-dans-les-conseils-d-administration
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0393_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55720/acces-restreint-aux-eaux-nationales-pour-les-navires-de-peche-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55720/acces-restreint-aux-eaux-nationales-pour-les-navires-de-peche-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0395_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55705/meps-approve-new-rules-to-protect-essential-infrastructure
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55705/meps-approve-new-rules-to-protect-essential-infrastructure
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0394_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0406_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0406_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/11/25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7068
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/11/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/11/24/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7065
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/11/25/


(РТТ), яке відбудеться 5 грудня. Вони також провели обговорення політики щодо
торговельної підтримки України... Читати далі

 
Зустріч міністрів сільського господарства та рибальства

21 листопада міністри сільського господарства та рибальства
підбили підсумки реалізації нової лісової стратегії до 2030 року та
шляхи покращення співпраці між різними залученими сторонами.
Паралельно вони обговорили запропонований нормативний акт

щодо відновлення природи, а Єврокомісія представила своє звернення щодо
добрив. Вони також обговорили питання сприяння енергетичному переходу в
секторах рибальства та аквакультури, а також забезпечення потужного та сталого
розвитку галузі морських водоростей... Читати далі

 
Зустріч міністрів, відповідальних за політику згуртованості

На зустрічі 22 листопада міністри, відповідальні за регіональний
розвиток, зробили загальну оцінку політики згуртованості, зокрема її
впливу на скорочення розриву у розвитку між європейськими
регіонами. Вони обговорили майбутні виклики, такі як "зелений" та
цифровий переходи. Міністри наголосили на необхідності створення

більшої синергії між різними інструментами ЄС, врахування регіональної специфіки
та запропонували можливість спрощення правил... Читати далі

 
Дипломатія : 

Цифрове партнерство ЄС-Корея
29 листопада Європейський Союз та Республіка Корея (Південна
Корея) започаткували нове цифрове партнерство, яке сприятиме
зміцненню співпраці між надійними та технологічно розвиненими
партнерами у цифровій сфері. Остання має вирішальне значення для

сталого розвитку європейської та корейської економік, а також для торговельних
та інвестиційних зв'язків... Читати далі

 
Рада Європейської економічної зони

З нагоди 55-го засідання Ради Європейського економічного
простору, яке відбулося 23 листопада у Брюсселі, міністри підбили
підсумки виконання угоди в цілому та обмінялися думками щодо

напрямів подальших дій у сфері енергетичного переходу та безпеки. Держави-
члени Європейської асоціації вільної торгівлі, а саме: Ісландія, Ліхтенштейн,
Норвегія, Швейцарія та Ісландія, обговорили питання України та безпекової
ситуації в Європі... Читати далі

 
Суд : 

Скасування одного з положень директиви про відмивання грошей
22 листопада Суд ЄС постановив, що положення директиви про
боротьбу з відмиванням грошей, яке дозволяло широкій
громадськості ознайомлюватися з реєстрами бенефіціарів

зареєстрованих у ЄС компаній, становить ризик порушення фундаментальних
прав. Це положення було запроваджено з метою запобігання приховуванню
фізичними або юридичними особами активів, отриманих внаслідок податкового
шахрайства або корупції. Суд визнав існування мети загального інтересу, але
прийняв рішення, що це положення не було співмірним... Читати далі

 
Європейські агенції : 

Збільшення бюджету ЄКА, угода про ракети-носії та нове покоління астронавтів
23 листопада міністри, що представляють держави-члени,
зобов'язалися надати Європейському космічному агентству (ЄКА)
бюджет, який на 17% перевищує бюджет 2019 року. 2,7 млрд. євро
будуть виділені на програму спостереження за Землею, 3,2 млрд.
євро - на науку, 2,7 млрд. євро - на програму досліджень та 1,9
млрд. євро - на зв'язок. Франція, Німеччина та Італія 22 листопада

зобов'язалися переглянути державне фінансування, необхідне для інституційної та
комерційної експлуатації ракет-носіїв Ariane 6 та Vega-C. 24 листопада ЄКА
представило свій нову команду з 17 астронавтів... Читати далі

Інше посилання

Операція Європолу проти злочинної мережі та незаконного обігу наркотиків

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2022/11/22
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2022/11/22
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/91875
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/91875
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188en.pdf
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Ministers_back_ESA_s_bold_ambitions_for_space_with_record_17_rise
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Ministers_back_ESA_s_bold_ambitions_for_space_with_record_17_rise
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/joint-statement-of-france-germany-and-italy-on-the-future-of-launcher-exploitation-in-europe.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/44-arrested-in-europe-wide-crackdown-against-high-risk-criminal-network


Європол повідомив 25 листопада, що в ході операції за участю 11 країн
заарештував 44 особи, які були членами великої злочинної
організації, діяльність якої включала торгівлю наркотиками,
відмивання грошей та незаконне збагачення. Злочинна мережа
діяла на території Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччини та

Словаччини. Поліція ліквідувала "суперкартель" кокаїну та заарештувала 49
підозрюваних в різних країнах, в тому числі шість "високоцінних цілей" в Дубаї,
повідомив Європол 28 листопада. "Суперкартель" контролював "близько третини
торгівлі кокаїном в Європі"... Читати далі

Інше посилання

П'єр Граменя призначений Генеральним директором Європейського
стабілізаційного механізму

Колишній міністр фінансів Люксембургу П'єр Граменя був
призначений 25 листопада на посаду Генерального директорі
Європейського стабілізаційного механізму на п'ятирічний термін. Він

змінив на цій посаді німця Клауса Реглінга... Читати далі

 
Франція : 

Візит Елізабет Борн до Берліна: енергетичне та промислове партнерство
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн 25 листопада зустрілась у
Берліні з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Вони підписали "Спільну декларацію про енергетичну солідарність",
в якій Франція зобов'язується продовжувати постачання газу до

Німеччини. В обмін на це ФРН постачатиме до Франції електроенергію. 22
листопада міністри економіки Франції та Німеччини Бруно Ле Мер і Роберт Хабек
заявили, що діятимуть спільно для підтримки "найбільш вразливих секторів
економіки". Вони хочуть запровадити спільну політику закупівлі газу з метою
зниження цін, реформувати ринок електроенергії та налагодити співпрацю у
стратегічних галузях... Читати далі

Інше посилання

Ірландія : 
Зустріч з Емманюелем Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон 24 листопада прийняв
Прем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна. Вони позитивно оцінили
реалізацію Плану спільних дій, ухваленого у серпні 2021 року, та
майбутню угоду між RTE та її ірландським партнером EirGrid, яка
дозволить Ірландії інтегруватися до європейської

електроенергетичної системи. Вони взяли на себе зобов'язання сприяти "зеленій"
мобільності між двома державами шляхом створення єдиного франко-ірландського
квитка для поїздів та поромів до літа 2023 року. Насамкінець вони підтвердили
підтримку України та обговорили основні питання наступної Європейської Ради,
зокрема, енергетику, відносини після Брекзиту та Європейське політичне
співтовариство... Читати далі

 
Чеська Республіка : 

Дев'ять кандидатів на січневі президентські вибори
Згідно з оприлюдненим 25 листопада списком у президентських
виборах у Чехії, перший тур яких відбудеться 13 та 14 січня,
візьмуть участь дев'ять кандидатів. Серед претендентів на посаду
наступника Мілоша Земана - колишній прем'єр-міністр Андрей

Бабіш, колишній начальник Генерального штабу армії Петр Павел, а також дві
жінки - Данусе Нерудова та Деніса Роганова... Читати далі

 
Звіт МВФ

22 листопада Міжнародний валютний фонд опублікував звіт про
економіку Чехії. Очікується, що зростання сповільниться до 2,3% у
2022 році та стане від'ємним на рівні -0,5% у 2023 році, а
відновлення очікується з 2024 року. Ринок праці залишається
нестабільним, як і ситуація на перегрітому ринку нерухомості...
Читати далі

 
Сполучене Королівство : 

Референдум про незалежність Шотландії не відбудеться
Верховний суд Великобританії 23 листопада одноголосно постановив, що уряд
Шотландії не має повноважень проводити новий референдум про незалежність без

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/44-arrested-in-europe-wide-crackdown-against-high-risk-criminal-network
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/heat-rising-european-super-cartel-taken-down-in-six-countries
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-governors-appoints-pierre-gramegna-new-esm-managing-director
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https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112222-czech-republic-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112222-czech-republic-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2022-0098-judgment.pdf


згоди центральної влади в Лондоні, оскільки голосування вплине на
територіальний союз Сполученого Королівства. Референдум був
запропонований Прем'єр-міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен у
червні та був запланований на жовтень 2023 року... Читати далі

 
Молдова : 

Третя конференція Платформи підтримки
За підсумками третьої міністерської конференції Платформи
підтримки Молдови, що відбулася в Парижі 21 листопада, міністри
закордонних справ Франції, Німеччини та Румунії домовилися про
допомогу Молдові у зміцненні її енергетичної безпеки. Країни-
учасниці заявили про свою підтримку процесу європейської

інтеграції Молдови та відзначили зусилля, які докладає уряд країни. Вони також
висловили готовність сприяти стабільності, процвітанню та розвитку Молдови.
Наступна конференція відбудеться у Молдові у 2023 році... Читати далі

Інше посилання

ОЕСР : 
Економічні перспективи

В опублікованому 23 листопада економічному прогнозі ОЕСР
зазначається, що витрати країн-членів на енергетику становлять
17,7% їхнього ВВП. Темпи зростання сповільнилися, особливо у
Сполучених Штатах та Європі, а світовий ВВП, за оцінками, зросте

на 2,2% у 2023 році, зокрема, завдяки великим азійським економікам, що
розвиваються, на які, як очікується, припадатиме майже три чверті цього
зростання. Також очікується, що інфляція сповільниться у 2023 році,
стабілізувавшись на рівні близько 6,6% в країнах ОЕСР... Читати далі

 
МВФ : 

Звіт про економіку Іспанії
В опублікованому 23 листопада звіті МВФ оцінює, що зростання
економіки Іспанії має досягти 4,6% у 2022 році та 1,2% у 2023 році.
Зазначається, що державні виплати допомогли впоратися зі
зростанням цін, хоча вони потребують адаптації в довгостроковій

перспективі. МВФ порадив уряду ініціювати політику, спрямовану на підвищення
продуктивності праці заради підвищення рівня життя населення... Читати далі

 
Звіт про Францію

В опублікованому 21 листопада звіті МВФ закликає Францію
прискорити скорочення державних витрат у 2023 році, а також
обмежити фінансову допомогу до найбільш вразливих верств
населення, щоб впоратися з енергетичною кризою. Він радить

"краще спрямовувати заходи підтримки на протидію енергетичному шоку" та
пропонує поетапно відмовитися від контролю за цінами. Необхідно також провести
реформи, зокрема, у сфері професійної підготовки, пенсійного забезпечення,
оптимізації податкових витрат та підвищення ефективності системи освіти... Читати
далі

 
Звіт про економіку Словенії

У звіті, опублікованому 21 листопада, Міжнародний валютний фонд
привітав постпандемічне відновлення економіки Словенії. Водночас
він очікує, що зростання знизиться з 5,4% у 2022 році до 1,8% у
2023 році... Читати далі

 
Культура : 

Різдвяні ярмарки
З 24 листопада, з початком сезону Адвенту, у багатьох
європейських містах відкрилися різдвяні ярмарки: від Страсбурга у
Франції до Единбурга в Шотландії; від Нюрнберга в Німеччині до
Мадрида в Іспанії та Гданська в Польщі... Читати далі

 
Краса оаз Узбекистану

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2022-0098-judgment.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/moldova/events-4506/article/joint-statement-by-the-foreign-ministers-of-france-germany-and-romania-hosts-of
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/moldova/events-4506/article/joint-statement-by-the-foreign-ministers-of-france-germany-and-romania-hosts-of
https://presedinte.md/eng/discursuri/address-by-president-maia-sandu-at-the-3rd-edition-of-moldova-support-platform-paris
https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2022/
https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2022/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112322-spain-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112322-spain-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/18/france-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/18/france-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/21/mcs112122-republic-of-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/21/mcs112122-republic-of-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/christmas-in-the-united-kingdom/
https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/christmas-in-the-united-kingdom/
https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/the-splendours-of-uzbekistan-s-oases


До 6 березня 2023 у Луврі проходить виставка "Краса оаз Узбекистану". На
виставці експонуються відреставровані спеціально для події роботи,
зокрема, настінні розписи та картини Бухарської школи XVI
століття... Читати далі

 
Барбара Хепворт у галереї Tate у Сент-Айвз

Галерея Тейт у Сент-Айвз присвячує виставку творчості та життю
однієї з найвпливовіших британських художниць XX-го століття -
Барбари Хепворт. На виставці представлений майже

п'ятдесятирічний творчий доробок мисткині, а саме: скульптури, живопис, графіка,
гравюри та концептуальні твори... Читати далі

 
Моніка Бонвічіні у Берліні

До 30 квітня 2023 року в берлінській Національній галереї (Neue
Nationalgalerie) проходить виставка, присвячена творчості художниці
Моніки Бонвічіні, що включає дві масштабні, спеціально розроблені
архітектурні інсталяції. Окрім архітектурних творів, на виставці

представлені її скульптури... Читати далі

 
Джованні Болдіні та міф про Прекрасну Епоху

До 10 квітня 2023 року в Палаццо Маццетті в Асті проходить
виставка "Джованні Болдіні та міф про Прекрасну епоху", де
представлені вісімдесят картин італійського живописця... Читати далі

 
Стівен Мейзель у Ла-Коруньї

Виставковий простір Muelle de la Batería в Ла-Коруньї приймає
виставку американського фотографа Стівена Мейзеля, який у 1990-х
роках дав старт кар'єрі цілого покоління моделей. Виставка
триватиме до 1 травня 2023 року... Читати далі

 
Мистецтво колажу у Вроцлаві

Виставка "Колаж: з'єднані світи" досліджує еволюцію та розмаїття
форм, технік та матеріалів, що використовуються для створення

колажу - прийому в образотворчому мистецтві, який постійно використовується
художниками для найрізноманітніших цілей. Виставка триватиме до 15 січня 2023
року в Національному музеї у Вроцлаві... Читати далі

 

 
 
Календар подій :
 

28
Листоп.

28-29 листопада 2022
Брюссель
Рада з питань освіти, молоді, культури та спорту

29
Листоп.

29 листопада 2022
Брюссель
Зустріч міністрів ЄС та Організації держав Африки, Карибського басейну та
Тихого океану

1
Груд.

1 грудня 2022
Брюссель
Рада з питань конкурентоспроможності

5
Груд.

5 грудня 2022
Брюсель
Рада з питань транспорту
Зустріч Єврогрупи

https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/the-splendours-of-uzbekistan-s-oases
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-st-ives/barbara-hepworth-art-and-life
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-st-ives/barbara-hepworth-art-and-life
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/exhibitions/detail/monica-bonvicini/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/exhibitions/detail/monica-bonvicini/
https://www.museidiasti.com/en/mostra/giovanni-boldini-and-the-myth-of-the-belle-epoque/
https://www.museidiasti.com/en/mostra/giovanni-boldini-and-the-myth-of-the-belle-epoque/
https://meisel93-coruna.com/en/steven-meisel
https://meisel93-coruna.com/en/steven-meisel
https://mnwr.pl/en/collages-bonded-worlds/
https://mnwr.pl/en/collages-bonded-worlds/
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