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Цифровий суверенітет: за План Шумана в сфері
управління даними

Автор: Arno Pons

Нещодавно набув чинності План дій "Цифрове десятиліття-2030" -
механізм моніторингу та співпраці, створений для досягнення
спільних цілей у сфері цифрової трансформації Європи до 2030
року. Для того, щоб зберегти свій цифровий суверенітет та не
дозволити американським гігантам нав'язати свої правила гри,
європейцям ще не пізно створити надійну цифрову

інфраструктуру, фундамент спільного ринку даних.
Читати далі
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На першій шпальті :
Другий шанс Європейського Союзі

Європейський Союз перебуває на новому етапі, який вимагає ривка
вперед, а отже, й відваги. Для того, щоб скористатися другим
шансом залишитися потужним учасником геополітичних,
технологічних, економічних та соціальних перегонів, Європейський

Союз повинен погодитися на перегляд своєї політики, яка була успішною в
минулому, але не може бути застосована до нинішньої ситуації. - пише Жан-
Домінік Жюльяні.. Читати далі

 
Вибори :

Петр Павел та Андрей Бабіш виходять до другого туру президентських виборів у
Чехії

Генерал у відставці Петр Павел та колишній прем'єр-міністр і
бізнесмен Андрей Бабіш стали переможцями першого туру
президентських виборів у Чехії, які відбулися 13 та 14 січня. Вони
отримали відповідно 35,40% та 34,99% голосів виборців. Кандидати

зустрінуться у другому турі 27 та 28 січня... Читати далі
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Фонд :

Пенсійні системи в Європейському Союзі
Пенсійні системи регулярно стають предметом дискусій в державах-
членах та обговорень на європейському рівні через їхню значну вагу
в бюджетах та через демографічну еволюцію Європи. Оскільки
кожна країна має власну систему, Фонд пропонує порівняльну

таблицю для кращого розуміння ситуації в кожній країні та проблематик кожної з
систем... Читати далі

 
Енергетична криза: європейські міри

У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили низку заходів. 9 січня уряд Бельгії
домовився про продовження експлуатації на 10 років двох ядерних
реакторів. 12 січня Уряд Словенії ухвалив рішення про виплату

компенсації виробникам газу та електроенергії у відповідь на обмеження цін на
енергоносії. За оцінками, цей захід коштуватиме близько 350 млн. євро на рік.
Фонд надає регулярно оновлювану карту реалізованих заходів... Читати далі

 
Україна/Росія :

Візити європейських політиків до України
9 січня Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Франс
Тіммерманс відвідав Київ для обговорення енергетичної стійкості
України. 10 січня Харків відвідала Міністерка закордонних справ
Німеччини Анналена Бербок, яка підтвердила підтримку України з

боку Німеччини та виділення 20 млн. євро для фінансування проекту Starlink. 11-
го січня мери Варшави, Праги, Будапешта та Братислави зустрілися зі своїм
київським колегою Віталієм Кличком. А 12-го січня італійська делегація на чолі з
Міністром економічного розвитку Адольфо Урсо підтвердив підтримку України з
боку Італії... Читати далі
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Зустріч у форматі Люблінського трикутника
11 січня Президенти України, Польщі та Литви Володимир
Зеленський, Анджей Дуда та Ґітанас Науседа зустрілися у Львові на
другому саміті Люблінського трикутника. Вони підписали спільну
декларацію про надання військової, економічної та гуманітарної

підтримки Україні у боротьбі з російською агресією, про допомогу українцям для
успішних бойових дій та сприяння у відновленні життєво важливої енергетичної
інфраструктури... Читати далі

 
Виступи Володимира Зеленського

12 січня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі
Спікером Латвійського парламенту (Сейму) про оборону, європейську та
євроатлантичну інтеграцію України. 13 січня він виступив на урочистому
засіданні Литовського парламенту (Сейму) з нагоди Дня захисників
свободи та церемонії вручення Премії Свободи Литовської Республіки.
Він зазначив, що надихається боротьбою литовців за свободу проти

Радянського Союзу та нагадав, що перемога України у цій війні матиме вирішальне
значення для безпеки Європи... Читати далі
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Дипломатія :
Регламент про іноземні субсидії набув чинності

Нові правила, що набули чинності 12 січня, надають Єврокомісії
повноваження розслідувати негативний вплив іноземних фінансових
внесків у компанії, що базуються в Євросоюзі, та виправляти їх
негативні наслідки. З 12 липня 2023 року компанії повинні будуть

повідомляти Єврокомісію про певні злиття та поглинання. Єврокомісія зможе
розслідувати всі інші ринкові ситуації, в яких іноземні субсидії можуть мати
негативний вплив... Читати далі

 
Звіт MICA Center про піратство у 2022 році
9 січня французький експертний центр з питань морської безпеки, Maritime
Information Cooperation & Awareness Center, повідомив, що акти піратства "впали
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до найнижчого рівня у світі у 2022 році". Однак на морі все ще існує
небезпека розбійних нападів, контрабанди, незаконного обігу
наркотиків тощо. У 2022 році відбулося 300 актів піратства. Це
найнижчі показники з 2008 року. У Гвінейській затоці у 2022 році
лише 3 судна зазнали нападу піратів у порівнянні з 26 у 2019 році, і

лише 2 людини були викрадені у порівнянні з 146 у 2019 році... Читати далі

 
Продовження цивільної місії ЄС в Малі

Рада ЄС 10 січня ухвалила рішення продовжити мандат цивільної
місії ЄС з підсилення потенціалу в Малі (EUCAP Sahel Mali) до 31
січня 2025 року, на що будуть виділені понад 73 млн. євро. Місія має
на меті надання допомоги та консультацій малійським силам безпеки
у здійсненні реформи сектору безпеки. Новий мандат дозволить
розгорнути Сили внутрішньої безпеки (СВБ) на півдні та в центрі

Малі... Читати далі

 
Візит Катрін Колонна та Анналени Бербок до Ефіопії

12 та 13 січня відбувся візит до Ефіопії міністрів закордонних справ
Франції та Німеччини Катрін Колонна та Анналени Бербок. Візит
засвідчив підтримку Францією та Німеччиною мирного договору,
укладеного у листопаді 2022 року, а також їхню готовність брати

участь у стабілізації та відновленні регіонів, що постраждали від конфлікту...
Читати далі

Інше посилання

Європейський візит прем'єр-міністра Японії
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, країна якого головує у G7 у 2023
році, 9 січня зустрівся з Президентом Франції Емманюелем
Макроном, 10 січня - з Президенткою Італійської Ради Джорджею
Мелоні та 11 січня - з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші
Сунаком. Лідери підтвердили партнерські відносини між країнами,

зокрема, у сфері енергетики, оборони, новітніх технологій та культури... Читати
далі

Інше посилання

Єврокомісія :
Візит єврокомісарів до Швеції

Колегія Європейської Комісії відвідала Кіруну 12-13 січня, щоб
зустрітися зі шведським урядом та розпочати шведське головування
в Раді ЄС. Обговорення було зосереджено на пріоритетах
шведського головування: безпека, конкурентоспроможність,

"зелений" та енергетичний перехід, демократичні цінності та верховенство права.
13 січня Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн взяли на себе зобов'язання запровадити нове законодавство
для зменшення залежності Європи, оновити систему допомоги від ЄС... Читати далі

Інше посилання

Суд :
Постанова про захист даних

У прийнятій 12 січня постанові Європейського суду визначено, що
кожна особа має право знати, кому були розкриті її персональні
дані. Відповідальний за обробку даних зобов'язаний надати
відповідній особі, на її вимогу, відомості про одержувачів... Читати
далі

 
Рахункова палата :

Звіт про інструменти для полегшення подорожей під час пандемії в ЄС
Відповідно до опублікованого 11 січня звіту Європейської рахункової
палатииторів, цифровий сертифікат COVID був ефективним для
полегшення подорожей в межах Європейського Союзу під час
пандемії. У звіті зазначається, що інші впроваджені інструменти, такі

як анкета для визначення місцезнаходження пасажирів, працювали менш
ефективно і використовувалися державами-членами дуже по-різному... Читати далі

 
ЄІБ :

Інвестиційний огляд 2022 року
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Європейський інвестиційний банк опублікував 11 січня дослідження
щодо інвестиційної діяльності та джерел фінансування компаній
Центральної та Східної Європи у 2022 році. Опитування базується на
опитуванні майже 5 000 компаній. У ньому, зокрема, йдеться про
вплив COVID-19 та корпоративні інвестиції, пов'язані зі зміною

клімату та цифровим переходом... Читати далі

 
Європейські агенції :

Зростання кількості нелегальних в'їздів до Євросоюзу
Згідно з опублікованими 13 січня підрахунками Frontex, у 2022 році
кількість нелегальних перетинів кордону склала близько 330 000,

що є найвищим показником з 2016 року, та на 64% більше, ніж у попередньому
році. Майже половина таких в'їздів зафіксована на західнобалканському маршруті.
Європейське прикордонне агентство заявляє, що майже 13 мільйонів українських
біженців перетнули кордони ЄС з 24 лютого 2022 року... Читати далі

 
Урочисте відкриття материкового космодрому в Кіруні

Король Швеції Карл XVI Густав, Прем'єр-міністр Швеції Ульф
Крістерссон та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 13
січня урочисто відкрили космодром для запуску супутників у місті
Кіруна. Президентка Єврокомісії підкреслила, що космодром Esrange
покликаний забезпечити незалежні європейські ворота в космос, що

є необхідним для ефективного моніторингу наслідків зміни клімату... Читати далі

 
Німеччина :

Відставка Міністерки оборони
16 січня Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт подала
Канцлеру прохання про відставку. Очікується, що її наступником
стане соціал-демократ Борис Пісторіус, міністр внутрішніх справ
Нижньої Саксонії... Читати далі

 
Бельгія :

Подовження роботи двох ядерних реакторів
9 січня федеральний уряд Бельгії та компанія ENGIE уклали угоду
про продовження на 10 років терміну експлуатації ядерних
реакторів Doel 4 та Tihange 3. Вони взяли на себе зобов'язання
розпочати необхідні екологічні та технічні попередні дослідження з

метою відновлення виробництва в листопаді 2026 року... Читати далі

Інше посилання

Франція :
Візит Яель Браун-Піве до Вірменії

13 січня Голова Національних зборів Франції Яель Браун-Піве
відвідала Єреванський меморіал у Вірменії, щоб вшанувати пам'ять
жертв геноциду вірмен. Під час зустрічі з вірменським колегою
Аленом Сімоняном була підписана Угода про парламентське
співробітництво... Читати далі

Інше посилання

Італія :
Візит Президентки Європейської Комісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 січня відвідала Рим,
де зустрілася з Президенткою Італійської Ради Джорджею Мелоні в
рамках підготовки до позачергового засідання Європейської Ради 9
та 10 лютого, яке буде присвячене питанням економіки та імміграції.

Дискусія була зосереджена на обговоренні прогресу в реалізації Плану
національного відновлення та стійкості, програми RePowerEU та конфлікту в
Україні... Читати далі

 
Польща :

Реформи для розблокування коштів плану відновлення
Реформи для розблокування коштів плану відновлення
Нижня палата польського парламенту ухвалила 13 січня 203 голосами проти 52
законопроект, який може відкрити шлях до розблокування Європейським Союзом
плану відновлення Європи. Зокрема, законопроект реформує дисциплінарну

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20220265_eibis_2022_cesee_en.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://sscspace.com/mainlan-eu-first-orbital-launch-site-inaugurated/
https://sscspace.com/mainlan-eu-first-orbital-launch-site-inaugurated/
https://www.dw.com/en/just-in-pistorius-to-become-germanys-new-defense-minister-reports/a-64418604
https://www.dw.com/en/just-in-pistorius-to-become-germanys-new-defense-minister-reports/a-64418604
https://www.reuters.com/business/energy/belgium-extend-life-two-nuclear-reactors-by-10-years-2023-01-09/#:~:text=The%20Doel%204%20and%20Tihange,continue%20operating%20for%2010%20years.
https://www.reuters.com/business/energy/belgium-extend-life-two-nuclear-reactors-by-10-years-2023-01-09/#:~:text=The%20Doel%204%20and%20Tihange,continue%20operating%20for%2010%20years.
https://www.premier.be/fr/engie-et-le-gouvernement-federal-belge-encadrent-la-prolongation-des-reacteurs-de-doel-4-et-tihange
https://news.am/eng/news/739377.html
https://news.am/eng/news/739377.html
http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=18027&year=2023&month=01&day=13&lang=eng
https://www.governo.it/en/articolo/meeting-president-european-commission-ursula-von-der-leyen/21449
https://www.governo.it/en/articolo/meeting-president-european-commission-ursula-von-der-leyen/21449
https://www.reuters.com/world/europe/polish-lawmakers-approve-judicial-reform-that-could-help-unblock-eu-funds-2023-01-13/


палату Верховного суду, що є однією з головних умов
Європейського Союзу, який вимагає від Варшави забезпечити
незалежність суддів від політичної влади. Законопроект ще має бути
ухвалений Сенатом та підписаний Президентом... Читати далі

 
Швеція :

Відкриття родовища рідкоземельних елементів
Шведська державна гірничодобувна компанія LKAB повідомила 12
січня про відкриття найбільшого в Європі родовища рідкоземельних
елементів у шахті Кіруна (північна Швеція), яке оцінюється у понад

один мільйон тонн. Ці компоненти, які мають ключове значення для енергетичного
та цифрового переходу, є вирішальним ресурсом для європейської промисловості в
секторі, де до цього часу домінував Китай. Однак, до початку експлуатації пройде
від 10 до 15 років... Читати далі

Інше посилання

НАТО :
Спільна декларація про співробітництво між ЄС та НАТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент
Європейської Ради Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО
Єнс Столтенберг 10 січня підписали спільну декларацію про
співпрацю між ЄС та НАТО. Сторони зобов'язуються зміцнювати
партнерство для протидії російській загрозі, співпрацювати проти

гібридних та кіберзагроз, боротися з наслідками кліматичної кризи та зловмисним
іноземним втручанням в інформаційну сферу. 11 січня НАТО та Європейський
Союз домовились про створення робочої групи з питань стійкості та захисту
критичної інфраструктури... Читати далі

Інше посилання

ОЕСР :
Звіт про економіку Греції

10 січня ОЕСР опублікувала доповідь щодо економіки Греції. Згідно з
наданою інформацією, впроваджені протягом останніх десяти років
реформи допомогли запустити економічне відновлення після
завершення пандемії Covid-19. ВВП знаходиться на допандемічному

рівні, а безробіття - на найнижчому рівні за останні 12 років. ОЕСР пропонує
рекомендації для підтримання цього відновлення та досягнення вуглецевої
нейтральності, а саме: покращення розподілу державних видатків, ефективне
впровадження плану відновлення "Греція 2.0", оновлення житла та підвищення
ціни на викиди СО2... Читати далі

 
МВФ :

Ефективність збереження робочих місць під час пандемії в Європі
У своєму опублікованому 13 січня звіті МВФ оцінює ефективність
заходів, запроваджених значною кількістю європейських країн для
збереження робочих місць та підтримки домогосподарств під час
пандемії. Звіт показує, що майже 80% потрясінь під час відновлення
ринку були пом'якшені цими заходами, і що вони також сприяли
зниженню рівня безробіття... Читати далі

 
Євробарометр :

Опитування щодо стурбованості європейців
Згідно з оприлюдненим 12 січня опитуванням Євробарометру, три
чверті респондентів схвалюють як загальну підтримку України з боку

ЄС, так і спеціальні заходи, в тому числі санкції проти Росії. При цьому зростання
вартості життя є найбільш актуальною проблемою для 93% опитаних, далі йдуть
загроза бідності та соціальної ізоляції (82%) та глобальне потепління й поширення
війни в Україні за її територію (81%)... Читати далі

Інше посилання

Світовий банк :
Другий рік значного сповільнення зростання
10 січня Світовий банк оприлюднив звіт про перспективи світової економіки.
Очікується, що глобальне зростання сповільниться до 1,7% у 2023 році, а темпи
зростання інвестицій на ринках, що розвиваються, будуть нижчими за середній
показник останніх двох десятиліть. У разі негативного шоку у світовій економіці

https://www.reuters.com/world/europe/polish-lawmakers-approve-judicial-reform-that-could-help-unblock-eu-funds-2023-01-13/
https://lkab.com/en/press/europes-largest-deposit-of-rare-earth-metals-is-located-in-the-kiruna-area/
https://lkab.com/en/press/europes-largest-deposit-of-rare-earth-metals-is-located-in-the-kiruna-area/
https://lkab.com/en/press/europes-largest-deposit-of-rare-earth-metals-is-located-in-the-kiruna-area/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_210611.htm
https://www.oecd.org/newsroom/greece-maintain-reform-momentum-as-recovery-slows-amid-global-headwinds.htm
https://www.oecd.org/newsroom/greece-maintain-reform-momentum-as-recovery-slows-amid-global-headwinds.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/13/How-Effective-were-Job-Retention-Schemes-during-the-COVID-19-Pandemic-A-Microsimulation-528066
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/13/How-Effective-were-Job-Retention-Schemes-during-the-COVID-19-Pandemic-A-Microsimulation-528066
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230109IPR65918/europeans-concerned-by-cost-of-living-crisis-and-expect-additional-eu-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230109IPR65918/europeans-concerned-by-cost-of-living-crisis-and-expect-additional-eu-measures
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2932
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects?intcid=ecr_hp_headerB_en_ext


може початися рецесія, від якої найбільше постраждають невеликі
держави. Необхідно вжити заходів для відновлення зростання та
інвестицій... Читати далі

Інше посилання

Культура :
Ніч музеїв у Базелі

З нагоди проведення 20 січня Ночі музеїв у Базелі 39 музеїв та
закладів культури регіону відчинять свої двері з 18.00 вечора до
2.00 години ночі, щоб дати можливість відвідувачам ознайомитися з
їхніми колекціями вночі... Читати далі

 
Творчість Анрі Матісса в Копенгагені

У копенгагенському музеї мистецтв Statens Museum for Kunst до 26
лютого експонується виставка, присвячена творчості французького
художника Анрі Матісса, побудована навколо культової картини
"Червона студія" (1911)... Читати далі

 
Реставрація та показ "Мадонни Смирення" в музеї Тіссена-Борнеміси

До 12 грудня відреставрована "Мадонна смирення" Фра Анджеліко
експонується у спеціальній інсталяції в Музеї Тіссена-Борнеміси в
Мадриді. На подій таком можна побачити відео, де показаний процес

реставрації картини, яка зазвичай експонується в Національному художньому
музеї Каталонії (MNAC)... Читати далі

 
Діана Тейтер та Хішам Беррада у виставковому просторі Паризької біржі

До 8 травня у Bourse de Commerce Pinault проходить виставка,
присвячена Діані Татер, а до 4 вересня - Хішаму Беррада. На першій
представлені зображення міста Прип'ять, що поблизу Чорнобиля.
Йде мова про фільм, що показує нам тваринний світ, який
розвинувся в цьому покинутому місті. Друга стрічка " Знамення",

"занурює глядачів у візуальний всесвіт", де ми спостерігаємо за розвитком рослин
у великих масштабах... Читати далі

Інше посилання

Мистецтво Отто Піне у Вроцлаві
З 22 січня по 25 червня у Національному музеї у Вроцлаві проходить
виставка, присвячена німецько-американському художнику Отто

Піне, одному із засновників групи ZERO. На виставці будуть представлені
просторові скульптури "Seven Stars" (2014 р.) та світлова інсталяція "Lichtraum
Prag" (2002-2017 рр.)... Читати далі

 
П'ятий фестиваль Fipadoc

З 20 по 28 січня у місті Біарріц проходить 5-й міжнародний
фестиваль документального кіно Fipadoc. Все багатство
документалістики буде представлене на "показах, майстер-класах,
обговореннях та конференціях". 30 000 глядачів побачать 177

стрічок, які змагатимуться за один з 15 призів... Читати далі

 
100-річчя Міланського трієнале

2023 рік є роком святкувань для Міланського трієнале, яке відзначає
сторіччя з часу проведення першого Бієнале декоративного
мистецтва у 1923 році в парку Вілли Реале у місті Монца. Серед
запланованих виставок відвідувачі зможуть ознайомитися до 29

січня з десятьма проектами десяти італійських архітектурних бюро. Виставка "
Етторе Соттсасс. Слово", що триватиме з 20 січня по 2 квітня, представляє добірку
малюнків, предметів та неопублікованих робіт італійського митця, присвячених
багатозначності слова. З 27 січня по 23 квітня проходитиме виставка, присвячена
творчості архітектора, дизайнера, скульптора та академіка Анджело
Манджаротті... Читати далі

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects?intcid=ecr_hp_headerB_en_ext
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf
https://www.basel.com/en/events/museums-night
https://www.basel.com/en/events/museums-night
https://www.smk.dk/en/exhibition/henri-matisse-the-red-studio/
https://www.smk.dk/en/exhibition/henri-matisse-the-red-studio/
https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/restoration-virgin-humility
https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/restoration-virgin-humility
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/diana-thater
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/diana-thater
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/hicham-berrada
https://mnwr.pl/en/otto-piene-stars/
https://mnwr.pl/en/otto-piene-stars/
https://fipadoc.com/en/le-fipadoc
https://fipadoc.com/en/le-fipadoc
https://triennale.org/en/whats-on
https://triennale.org/en/whats-on


 
Фестиваль короткометражного кіно у Лондоні

20-й London Short Film Festival пройде з 20 по 29 січня. На ньому
будуть показані від 250 до 500 британських та міжнародних
короткометражних стрічок, що супроводжуватимуться виступами,
зустрічами, сесіями запитань-відповідей та різноманітними
навколокінематоргафічними заходами... Читати далі

 
Нен Ґолдін стала лауреаткою Премії імені Кете Колльвіц 2022 року

3-го березня в Берліні американська фотографка Нен Ґолдін
отримає Премію імені Кете Колльвіц-2022. З цієї нагоди Академія
мистецтв організовує виставку з 20 січня по 19 березня, на якій
будуть представлені світлини, зроблені мисткинею у Бостоні, Нью-

Йорку, Берліні та Азії, а також її останні роботи... Читати далі
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