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Європейський Союз і війна в Україні: ліберальна влада та її
межі
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З початком війни в Україні Європейський Союз дійсно
перетворився на ліберальну державу, яка відстоює свої цінності,
використовуючи інструменти "hard power". Але для того, щоб
стати активною силою, потужною державою, вона має подолати
низку стратегічних, економічних і політичних перешкод.
Читати далі
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Вибори :
Нікос Христодулідіс - фаворит першого туру президентських виборів на Кіпрі

Після двох мандатів поспіль глава кіпрської держави Нікос
Анастасіадіс від Демократичного об'єднання (ДИКО) не може більше
подавати свою кандидатуру на президентські вибори, перший тур
яких запланований на 5 лютого. Колишній міністр закордонних
справ Нікос Христодулідіс лідирує в опитуваннях громадської думки

з 39,73% голосів, випереджаючи президента ДИКО Аверофа Неофіту та Андреаса
Мавройянніса, якого підтримує Прогресивна партія трудящих (АКЕЛ). Другий тур
відбудеться 12 лютого, якщо жоден з 14 кандидатів не набере абсолютної
більшості голосів... Читати далі

 
Фонд :

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. Наприкінці грудня Італія, Австрія та Люксембург
подали платіжні запити до Єврокомісії після виконання низки
цільових показників. Фонд пропонує інтерактивну карту планів по

країнах з сумами та графіками виконання... Читати далі
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Енергетична криза: європейські міри

У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили заходів, розробили плани зі скорочення
споживання та розробили європейський механізм обмеження цін на
газ. Фонд пропонує вашій увазі регулярно оновлювану карту цих

заходів... Читати далі

 
Україна/Росія :

Допомога для вирішення проблем в сільськогосподарському секторі
4 січня Європейський Союз разом з Продовольчою та
сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) оголосили про намір
виділити 15,5 млн. доларів США на допомогу
сільськогосподарському сектору у відповідь на скорочення
сільськогосподарського виробництва в Україні. Вона
"підтримуватиме функціонування, зміцнення та посилення ланцюгів

доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарстві" в Україні. Для
реалізації завдання сільгоспвиробники та сільські домогосподарства отримають
гранти у розмірі від $1,000 до $25,000... Читати далі

 
Постачання танків

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі зі своїм
українським колегою Володимиром Зеленським 4 січня анонсував
майбутню поставку Україні легких бойових танків. 5 січня Канцлер
Німеччини Олаф Шольц та Президент США Джо Байден спільно

оголосили про постачання БМП Marder та Bradley, а також зенітно-ракетних
комплексів Patriot... Читати далі
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Візит Міністра оборони Франції
Під час свого першого візиту до Києва 28 грудня Міністр збройних
сил Франції Себастьєн Лекорню заявив про намір продовження
дієвої оборонної підтримки України, результат якої буде відомим
"протягом наступних тижнів"... Читати далі

 
Виступи Володимира Зеленського

Під час виступу в Конгресі США 22 грудня Президент України
Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку та
попросив посилити її. У своєму зверненні 31 грудня він привітав
українців з єдністю, стійкістю та мужністю, а також закликав їх
продовжувати боротьбу до Перемоги... Читати далі

Інше посилання

Управління економікою під час війни
Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний 22 грудня
у Вашингтоні розповів про економічні наслідки російського
вторгнення, виклики, пов'язані з підтримкою банківської та
фінансової стабільності під час війни та очікування щодо
Моніторингової програми МВФ... Читати далі

 
Єврокомісія :

Шлях до цифрового десятиліття
9 січня набув чинності План дій "Цифрове десятиліття 2030" -
механізм моніторингу та співпраці для досягнення спільних цілей
цифрової трансформації Європи до 2030 року. Ця ініціатива
дозволить державам-членам та Єврокомісії спільно усунути недоліки

в цифрових можливостях Європи, спрямовуючи спільні дії та масштабні інвестиції
для отримання переваг від цифрової трансформації... Читати далі

 
Єдиному ринку - 30 років
1 січня виповнилося 30 років з моменту створення єдиного ринку, завдяки якому
товари, послуги, люди та капітал можуть вільно пересуватися в межах
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Європейського Союзу. За даними Єврокомісії, він об'єднує майже
450 млн. європейських споживачів та становить 18% світового
ВВП... Читати далі

 
Європарламент :

Процедура зняття недоторканності з двох депутатів Європарламенту
Європейський Парламент повідомив 2 січня, що він розпочав
термінову процедуру зняття недоторканності з двох членів
Європейського Парламенту після запиту бельгійських судових
органів у контексті розслідування корупції, пов'язаної з Катаром.

Двома відповідними депутатами Європарламенту вважаються італієць Андреа
Коццоліно (S&D) та бельгієць Марк Тарабелла (S&D)... Читати далі

 
Рада ЄС :

Початок головування Швеції
З 1 січня Швеція розпочала піврічне головування в Раді ЄС, для
якого вона визначила чотири пріоритети: безпека,
конкурентоспроможність, екологічний та енергетичний перехід, а

також демократичні цінності та верховенство права. Шведське головування
розпочнеться 12-13 січня з візиту членів Європейської комісії до Кіруни... Читати
далі

 
Запровадження механізму граничної ціни на газ

22 грудня Рада ЄС офіційно ухвалила тимчасовий механізм коригування
ринку для боротьби з надмірно високими цінами на газ. Він може бути
активований щонайменше на 20 днів, якщо ціна на газ перевищує 180
євро/МВт-год протягом трьох робочих днів, починаючи з 15 лютого 2023
року... Читати далі

 
Covid-19: заходи щодо польотів з Китаю

Держави-члени ЄС вирішили 4 січня підтримати вимогу негативного
тесту на Covid-19 для пасажирів рейсів з Китаю, а також обов'язкове
носіння масок під час польотів. Вони також закликали до тестування
та визначення процедури аналізу каналізаційних стоків аеропортів,

вибіркового тестування пасажирів та сприяння поширенню вакцин... Читати далі

 
Затвердження Угоди про рибальство з Великою Британією

Рада ЄС офіційно затвердила 22 грудня Угоду про рибальство між ЄС
та Сполученим Королівством на 2023 рік, яка встановлює права
рибалок на вилов риби в Атлантичному океані та Північному морі та
визначає загальний допустимий улов (ОДУ) для кожного виду
риби... Читати далі

 
Прискорення темпів розвитку відновлюваної енергетики

22 грудня Рада ЄС остаточно ухвалила законодавство щодо
прискорення темпів розвитку відновлюваних джерел енергії, в рамках
якого буде спрощена видача дозволів на нові проекти або на адаптацію
існуючої інфраструктури... Читати далі

 
Дипломатія :

Американська програма субсидування комерційних автомобілів
29 грудня Єврокомісія підтвердила, що згідно з новим Законом США
про зниження інфляції (IRA), компанії ЄС зможуть скористатися
програмою кредитування екологічно чистих транспортних засобів
без необхідності змінювати свої існуючі бізнес-моделі. Вона

повторила прохання, щоб європейські виробники екологічно чистих транспортних
засобів отримали аналогічний режим... Читати далі

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7897
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230102IPR65402/ep-president-launches-procedure-for-two-waivers-of-immunity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230102IPR65402/ep-president-launches-procedure-for-two-waivers-of-immunity
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-on-the-coordination-of-covid-19-travel-measures/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-on-the-coordination-of-covid-19-travel-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7869


Заборона імпорту рибної продукції з Камеруну
5 січня Єврокомісія видала Камеруну "червону картку", згідно з
якою країни-члени ЄС повинні будуть відмовитися від імпорту рибної
продукції з цієї країни. Камерун, який не вжив відповідних
обмежувальних заходів для боротьби з незаконним,
незареєстрованим і нерегульованим рибальством, був визначений як
країна, що не "йде на співпрацю"... Читати далі

 
Європейські агенції :

Ганс Лейтенс призначений директором Frontex
20 грудня Рада директорів Європейського союзу із захисту кордонів
Frontex призначила голландця Ганса Лейтенса виконавчим

директором. Раніше Ганс Лейтенс був очільником Королівської військової поліції
Нідерландів, губернатором Гааги, також обіймав посаду генерального директора
Податкової та митної адміністрації Нідерландів... Читати далі

 
Хорватія :

Вступ до Шенгену та єврозони
Хорватія стала частиною Шенгенської зони з 1 січня 2023 року,
після рішення Ради ЄС від 8 грудня 2022 року про скасування
контролю на сухопутних і морських кордонах між країною та іншими
підписантами договору. 1 січня також відбувся остаточний перехід
на єдину валюту Хорватії, яка стала двадцятим членом єврозони...
Читати далі

Інше посилання

Ірландія :
Meta оштрафована на €390 млн

Ірландська Комісія із захисту даних, діючи від імені 27 країн-членів
Європейського Союзу, оштрафувала групу Meta на 390 млн. євро за
порушення Регламенту ЄС про захист даних (GDPR). Штраф
стосується двох компаній групи Meta, а саме: Facebook (210 млн

євро) та Instagram (180 млн євро). У той час як GDPR вимагає від усіх онлайн-
сервісів отримувати "вільну та усвідомлену" згоду інтернет-користувачів перед
обробкою їхніх даних для того, щоб пропонувати їм персоналізовану рекламу,
Meta змінила свої правила користування, зробивши доступ до своїх сервісів
залежним від використання даних користувачів у рекламних цілях... Читати далі

Інше посилання

Словенія :
Інавгурація нової Президентки Республіки

Нова президентка Словенії Наташа Пірц Мусар (незалежна), яка
перемогла на президентських виборах 13 листопада 2022 року,
офіційно склала присягу 23 грудня, змінивши на цій посаді Борута
Пахора. У своїй інавгураційній промові в Парламенті вона
підкреслила свою відданість захисту "верховенства права, основних

прав і автономії державних підсистем", а також Європейському Союзу, який вона
визначає як "сім'ю"... Читати далі

Інше посилання

Швеція :
Візит Прем'єр-міністра до Парижа

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 3 січня зустрівся з
Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери двох країн
обмінялися думками щодо пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС
та підтвердили підтримку України. Емманюель Макрон підтвердив
своє сподівання на вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше". Ульф

Крістерссон висловив бажання посилити двостороннє співробітництво в ядерній,
оборонній та космічній сферах... Читати далі

Інше посилання

Швейцарія :
Ален Берсе став Президентом Конфедерації у 2023 році

Ален Берсе був обраний Президентом Швейцарської Конфедерації
на 2023 рік. З 2012 року є федеральним радником та очолює
Федеральне міністерство внутрішніх справ... Читати далі
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Ватикан :

Смерть Папи-емерита Бенедикта XVI
Почесний Папа римський Бенедикт XVI, уроджений Йозеф Ратцінґер,
помер 31 грудня 2022 року на 95-му році життя у монастирі Mater
Ecclesiae (Ватикан). Його похорон 5 січня відслужив Папа Римський
Франциск. Бенедикт XVI змінив Івана Павла ІІ у 2005 році та зрікся
престолу у 2013 році... Читати далі

 
ООН :

100 мільйонів мігрантів у 2022 році
Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у
справах біженців (УВКБ ООН) повідомило 28 грудня, що 100 мільйонів
мігрантів покинули власні країни у 2022 році, включаючи людей, які
рятуються від "конфліктів, насильства, порушень прав людини та
переслідувань", що є безпрецедентною цифрою. Тривалі конфлікти в
Україні, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Сирії та М'янмі частково спричинили

10-мільйонний приріст у 2021 році... Читати далі

 
Євростат :

Зниження інфляції в єврозоні
Згідно з даними, опублікованими Євростатом 6 січня, річна інфляція
в єврозоні в грудні склала 9,2% в порівнянні з 10,1% в листопаді.
Найнижчий показник був зафіксований в Іспанії - 5,6%, а найвищий
у Латвії - 20,7%. Основною складовою інфляції є енергоносії, далі

йдуть продукти харчування, алкоголь та тютюн, промислові товари без урахування
енергоносіїв та послуги... Читати далі

 
Рівень безробіття на історичному мінімумі

Згідно з даними, опублікованими 9 січня статистичною службою
Європейського Союзу Eurostat, сезонно скоригований рівень
безробіття в Європейському Союзі в листопаді 2022 року становив
6%, а в єврозоні - 6,5%... Читати далі

 
Культура :

Премії фестивалю Arte Kino
Фестиваль Arte Kino оголосив лауреатів своїх нагород. Приз
європейських глядацьких симпатій отримав фільм Linhas Tortas
режисерки Ріти Нуньєс, а Приз молодіжного журі - стрічка Summer
Survivors режисерки Марини Кавтарадзе... Читати далі

 
Джазовий фестиваль в Альбі

З 14 по 22 січня відбудеться джазовий фестиваль міста Альбі. Шість
концертів пройдуть на трьох майданчиках у департаменті Тарн: Гранд
Театрі в Альбі, Будинку музики в Кап-Декуверт та просторі Appollo в
Мазаметі. Паралельно відвідувачі фестивалю зможуть взяти участь у
безкоштовних майстер-класах, зустрічах та відвідати відкриті
репетиції... Читати далі

 
Софія Матущик-Циганська у Кракові

У краківському Національному музеї до 5 лютого триває виставка,
присвячена гобеленам польської художниці Софії Матущик-
Циганської. В експозиції представлені десять робіт, які відображають
два ключові аспекти її діяльності у 1950-1960-х роках: роботу для
мистецького кооперативу "Ład" та дослідження ткацьких технік...
Читати далі

 
Тернер у Дубліні
До 31 січня в Національній галереї Ірландії в Дубліні проходить щорічна
безкоштовна виставка акварелей художника Вільяма Тернера з колекції Генрі
Вогана... Читати далі
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Бароковий живопис у Франкфурті

Музей Штеделя у Франкфурті-на-Майні у співпраці з мадридським
музеєм Прадо до 5 березня запрошує на нову виставку, присвячену
італійському художнику епохи бароко Гвідо Рені (1575-1642 рр.). До
неї увійшли понад 130 картин, малюнків та гравюр художника,
життя якого було сповнене віри та забобонів... Читати далі

 
Моріс Дені в Музеї Орсе

До 14 травня в Музеї Орсе проходить виставка, присвячена Морісу
Дені: "Моріс Дені: Кохання Марти". На ній представлені його роботи
про перші любовні зустрічі, створені наприкінці ХІХ століття і

натхненні його стосунками з майбутньою дружиною Мартою Мер'є... Читати далі

 
Зірка Міро у мадридському CaixaForum

З 13 січня по 21 травня в культурному центрі CaixaForum у Мадриді
експонується гобелен Жуана Міро та Хосепа Ройо, з якого
народилась зірка Міро, що є емблемою банку La Caixa. Два
художники разом створили сім монументальних гобеленів. Ця робота
була замовлена для створення іміджу установи... Читати далі

 
Портрети Вінсента Петерса у Мілані

З 12 січня по 26 лютого в Королівському палаці в Мілані проходить
виставка "Timeless Time", що представляє добірку з 90 чорно-білих

світлин фотографа Вінсента Пітерса. Портрети знаменитостей, зроблені в період
між 2001 та 2021 роками, відзначаються особливим використанням світла, яке
підкреслює емоції та розповідає історію героїв світлин... Читати далі

 

Календар подій :

12
Січ.

12-13 січня 2023
Кіруна
Візит Європейської комісії з нагоди початку головування Швеції в Раді ЄС

13
Січ.

13-14 січня 2023
Чехія
Президентські вибори (перший тур)

16
Січ.

16 січня 2023
Брюссель
Засідання Єврогрупи
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Контакт / Пропозиції
info@robert-schuman.eu

Фонд Роберта Шумана був створений у 1991 році та визнаний державою як суспільно
корисна організація у 1992 році. Наразі він є головним французьким дослідницьким центром
про Європу. Проводить дослідження про Європейський союз та його політику та поширює їх у
Франції, Європі та за кордоном. Фонд ініціює, наповнює та стимулює європейські обміни через
дослідження, публікації та проведення конференцій. Жан-Домінік Жюльяні є президентом
Фонду.

Бажаєте відписатися від розсилки? {LINK}
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