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Єлисейський договір, франко-німецьке примирення та
будівництво Європи: міф і реальність

Автор: Hartmut Marhold

Франко-німецький договір про дружбу від 22 січня 1963 року, 60-
та річниця якого відзначається в ці дні, не є відправною точкою
для примирення між двома країнами, яке розпочалося з Плану
Шумана ще у 1950 році. Але, сприяючи процесу франко-
німецького примирення, договір зробив дуже важливий внесок у
розбудову Європи, на користь усіх членів Європейського Союзу.
Читати далі
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На першій шпальті :
Франко-німецькі відносини - нагальна необхідність

22 січня з нагоди 60-ї річниці Єлисейського договору Президент
Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц
відновили своє взаєморозуміння з новими сподіваннями, але без
приховування нюансів і розбіжностей. Отже, вони пропонують
європейцям більше, ніж перспективи, вони пропонують реальні

шанси на майбутнє, пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Фонд :

Пенсійні системи в Європейському Союзі
Пенсійні системи регулярно стають предметом дискусій у державах-
членах ЄС та обговорень на європейському рівні через їхню вагому
частку в бюджетах та вплив на демографічну еволюцію Європи.
Хоча кожна країна має власну систему, Фонд пропонує порівняльну

таблицю, щоб краще зрозуміти ситуацію в кожній країні та пов'язані з нею
проблеми... Читати далі
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Європейські плани відновлення: цифри та пріоритети

З метою реагування на економічні та соціальні наслідки пандемії
Covid-19 Європейський Союз створив фонд відновлення у розмірі
672,5 мільярдів євро. 19 січня Єврокомісія здійснила другий платіж
Греції у розмірі 3,6 млрд євро та дала позитивну оцінку оновленому
плану Німеччини. 17 січня Рада ЄС прийняла оновлений план

Люксембургу. Фонд пропонує вам інтерактивну карту планів по країнах з сумами
та графіками... Читати далі

 
Україна/Росія :

Перший європейський транш у розмірі 3 млрд. євро
17 січня Єврокомісія виділила перший транш у розмірі 3 млрд. євро з
18 млрд. євро макрофінансової допомоги Україні, запланованих на
2023 рік. Мета - допомогти Україні підтримувати стабільне
функціонування соціальних державних структур, зокрема лікарень

та шкіл, а також критично важливих об'єктів інфраструктури... Читати далі

 
Постачання зброї Україні

19 січня 11 європейських держав оголосили про намір поставити
Україні нове озброєння: бронетехніку, снаряди, боєприпаси,
гелікоптери, кулемети та безпілотники. Данія надасть усі 19 САУ
Caesar, які вона має у своєму розпорядженні. 20 січня Фінляндія

оголосила про постачання артилерії та боєприпасів на суму 400 мільйонів євро, а
Нідерланди незабаром надішлють протиракетні комплекси Patriot. Того ж дня у
Рамштайні міністри оборони та вищі військові посадовці з близько 50 країн світу
обговорили військову допомогу Україні... Читати далі

Інше посилання

Перший гумконвой прибув до Соледара
20 січня ООН повідомила, що перший гуманітарний конвой прибув
до Соледара. Це одна з найбільш гарячих точок з початку
конфлікту. Колона везе товари першої необхідності для населення...
Читати далі

 
Всесвітній форум з питань продовольства та сільського господарства

З 18 по 21 січня в Берліні відбувся 15-й Всесвітній форум з питань
продовольства та сільського господарства на тему "Трансформація
продовольчих ланцюгів: глобальна відповідь на численні кризи".
Міністри сільського господарства з 64 присутніх країн взяли на себе

зобов'язання створити стійкі, життєздатні та інклюзивні продовольчі ланцюги.
Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою, в якій нагадав,
що експорт продовольства з України скоротився вдвічі через російське
вторгнення... Читати далі

Інше посилання

Заклик до створення спеціального трибуналу щодо злочинів, скоєних в Україні
18 січня депутати Європарламенту закликали до створення
спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів
проти України та притягнення до відповідальності російських та
білоруських політичних і військових керівників. Євродепутати

вважають, що спеціальний трибунал підсилить слідчу роботу Міжнародного
кримінального суду... Читати далі

Інше посилання

Візит Шарля Мішеля до Києва
Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Київ 19-го
січня для переговорів з Президентом України Володимиром
Зеленським щодо підготовки саміту, який відбудеться в Києві 3-го
лютого. Він заявив в українському парламенті, що ЄС повинен

поставити танки та системи протиповітряної оборони, ракети дальнього радіусу дії
та боєприпаси... Читати далі
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Європейська рада :
Зустріч Шарля Мішеля та Ульфа Крістерссона
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель зустрівся з прем'єр-
міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 січня в Стокгольмі з
нагоди початку головування Швеції в Раді ЄС. Він повідомив, що
обговорення на лютневій Європейській Раді будуть зосереджені на

міграції та економіці, зокрема, на питаннях правил надання державної допомоги,
гнучкості європейських фондів, створення суверенного фонду добробуту та
солідарності між державами-членами. Також буде обговорене питання фінансової
підтримки України та її європейської інтеграції... Читати далі

 
Єврокомісія :

Промисловий план задля реалізації Зеленого пакту
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 17 січня Президентка
Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн представила основні
напрямки європейського промислового плану, який базуватиметься
на чотирьох стовпах: регуляторному середовищі, фінансуванні,
навичках та торгівлі. Вона оголосила, що Єврокомісія запропонує

нормативно-правову базу для промисловості з нульовим рівнем викидів до 2030
року. До створення Європейського фонду суверенітету правила державної
допомоги будуть тимчасово пристосовані для стимулювання інвестицій... Читати
далі

 
Залучення талантів у регіонах Європи

Єврокомісія запустила 17 січня 'механізм підтримки талантів", який
має на меті допомогти регіонам, які через старіння населення
стикаються зі скороченням робочої сили, зокрема, через від'їзд
кваліфікованої молоді. Єврокомісія пропонує конкретні рішення для
кожного регіону та підтримку через фонди ЄС для утримання та
залучення людей і навичок... Читати далі

Інше посилання

Європарламент :
Виступ Ульфа Крістерссона в Європарламенті

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 17 січня представив
депутатам Європарламенту пріоритети головування Швеції в Раді ЄС.
Він підкреслив, що пріоритетом залишається підтримка України та
підготовка до її інтеграції в Європейський Союз. Він пообіцяв

продовжувати йти шляхом скорочення викидів вуглецю. Згадавши про виклики,
пов'язані з конкурентоспроможністю, він також наголосив на роботі, яку необхідно
виконати для дотримання верховенства права... Читати далі

Інше посилання

Пропозиції щодо боротьби з корупцією
Голова Європарламенту Роберта Мецола представила 16 січня нові
заходи, які стануть першими кроками до зміцнення " прозорості,
незалежності та підзвітності Європарламенту". 17 січня Комісар з

питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила, що Єврокомісія підготує
законопроєкт про криміналізацію всіх форм корупції. Того ж дня депутати
Європарламенту ухвалили поправку до регламенту щодо процедури зняття
недоторканності... Читати далі

 
Гуманіарні наслідки блокади Нагірного Карабаху

19 січня депутати Європарламенту засудили триваючу блокаду
Нагірного Карабаху азербайджанськими активістами та закликали
азербайджанський уряд розблокувати Лачинський коридор, щоб
вірмени, які проживають у цьому регіоні, могли отримати доступ до

основних товарів та послуг. Зважаючи на ризик гуманітарної кризи, вони
закликали надати доступ міжнародним організаціям до цієї території та направити
місію ООН та ОБСЄ для розслідування фактів... Читати далі

 
Зовнішня, безпекова та оборонна політика

18 січня депутати Європарламенту ухвалили річні звіти про спільну
зовнішню та безпекову політику, а також про спільну політику
безпеки та оборони. Вони закликають ЄС збільшити військову
допомогу Україні і вимагають скасувати одноголосний принцип

прийняття рішень Радою ЄС, крім питань, пов'язаних з військовим втручанням.
Вони звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати незалежне розслідування
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поведінки Комісара з питань розширення Олівера Вархелі по відношенню до
Західних Балкан... Читати далі

Інше посилання

Права людини та демократія у світі у 2022 році
18 січня депутати Європарламенту ухвалили щорічний звіт про
права людини і демократію, в якому йдеться про те, що 75%
населення світу відчули погіршення ситуації у своїй країні в 2022
році. Звіт висвітлює тенденції та виклики демократії в усьому світі,

зосереджуючись, серед іншого, на війні в Україні, а також пропонує аналіз та
рекомендації щодо політик, інструментів та європейської дипломатії, спрямованих
на захист цих цінностей... Читати далі

 
Обмін персональними даними між Європолом та Новою Зеландією

17 січня депутати Європарламенту схвалили нову угоду між
Європолом і Новою Зеландією, яка дозволить їм обмінюватися
даними з метою боротьби зі злочинністю та тероризмом, а також

співпрацювати правоохоронним органам обох держав... Читати далі

 
Марк Ангел на посаді віцепрезидента

18 січня Європарламент обрав Марка Ангела (S&D, LU) п'ятим
віцепрезидентом. Він замінив Єву Кайлі (S&D, GR), яка була ув'язнена у
зв'язку зі справою про корупцію в Катарі... Читати далі

 
Рада ЄС :

Нарада міністрів економіки та фінансів
17 січня міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон представила
програму головування Швеції в Раді ЄС, яка зосереджена на
подоланні економічної нестабільності та енергетичної кризи.
Міністри започаткували річний процес "Європейський семестр" для
моніторингу економічної, трудової та бюджетної політики держав-

членів ЄС... Читати далі

 
Нарада Єврогрупи

16 січня міністри фінансів єврозони підбили підсумки переходу
Хорватії з 1 січня на євро. Вони обговорили цілі проекту цифрового
євро, координацію своїх бюджетних політик, зокрема, щодо заходів
енергетичної підтримки домогосподарств та бізнесу. Вони

обговорили економічну політику єврозони на 2023 рік та економічне управління.
Крім того, МВФ представив проміжні результати свого огляду політики єврозони,
який буде завершено до середини 2023 року... Читати далі

 
Дипломатія :

Збільшення коштів на допомогу у 2023 році
18 січня Євросоюз ухвалив бюджет на 2023 рік у розмірі 1,7
мільярда євро для відповіді на потреби, що виникають у зв'язку з
гуманітарними світовими кризами. Частина допомоги
спрямовуватиметься південно-східним сусідам ЄС, зокрема, на

подолання наслідків війни в Україні, а решта буде розподілена між кількома
регіонами - Північною Африкою, Близьким Сходом, Східною Африкою, Азією та
Південною Америкою - для допомоги людям, переміщеним внаслідок конфліктів,
нестабільності та кліматичних потрясінь... Читати далі

 
Нарада міністрів закордонних справ

Міністри закордонних справ вирішили 23 січня виділити сьомий
транш у розмірі 500 млн. євро на військову підтримку України, а
також додаткові 45 млн. євро на військову тренувальну місію EUMAM
Ukraine. Вони вирішили створити цивільну місію у Вірменії для

підтримки стабільності на кордоні з Азербайджаном. Міністри включили до
санкційних списків 18 іранських чиновників і 19 іранських організацій, причетних
до репресій проти населення. Вони також обмінялися думками з палестинським
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прем'єр-міністром Мухаммедом Штайє, в тому числі щодо виборів та
палестинського плану реформ... Читати далі

 
Німеччина :

Новий міністр оборони
Борис Пісторіус, міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії, був
офіційно призначений 19 січня на посаду глави Федерального
міністерства оборони після відставки Крістін Ламбрехт 16 січня...
Читати далі

Інше посилання

Болгарія :
Доповідь GRECO щодо Болгарії

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) опублікувала 19
січня звіт про заходи щодо запобігання корупції та сприяння
прозорості органів державної влади та правоохоронних органів у
Болгарії. Виникає проблема відсутності належної системи перевірки

доброчесності вищих посадових осіб, а також недостатньої прозорості щодо їхніх
винагород та активів. Потребують вдосконалення кримінальне правосуддя у
справах про корупцію за участю вищих посадових осіб, а також незалежність і
нагляд за діяльністю поліції... Читати далі

 
Іспанія :

Договір про дружбу між Францією та Іспанією
19 січня президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр
Іспанії Педро Санчес підписали в Барселоні перший франко-
іспанський договір про дружбу. Текст підтверджує зв'язок між двома
країнами, структурує їхні відносини та підкреслює спільне бажання
до співпраці на європейському рівні... Читати далі

Інше посилання

Франція :
60-та річниця Єлисейського договору

22 січня в Парижі Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер
Німеччини Олаф Шольц, міністри та депутати обох країн відзначили
60-ту річницю Єлисейського договору. У спільній декларації,

оприлюдненій після франко-німецької ради міністрів, обидва уряди пообіцяли
зміцнювати свої зв'язки "в усіх сферах, які підтримують справжній європейський
суверенітет". На франко-німецькому засіданні Ради оборони та безпеки було
прийнято рішення про посилення партнерства у сфері стратегічних озброєнь...
Читати далі

 
Збільшення оборонного бюждету

Президент Емманюель Макрон анонсував 20 січня, що наступний
закон про військові програми матиме бюджет у розмірі 413 мільярдів
євро на період 2024-2030 років, порівняно з нинішніми 295
мільярдами євро. Бюджет буде зосереджений на 4 пріоритетах:
зміцнення суверенітету Франції, готовність до ситуацій високої

напруженості, захист спільних просторів та відновлення партнерських програм...
Читати далі

 
Ірландія :

Мета оштрафована на 5,5 млн євро
Ірландська комісія із захисту даних (DPC) 19 січня встановила, що
Meta, материнська компанія Facebook, порушила Регламент ЄС про
захист даних (GDPR) при застосуванні додатку Whatsapp, зокрема,
щодо зобов'язань про прозорість. Меta була оштрафована на 5,5

млн євро, після першого штрафу в розмірі 390 млн євро, накладеного тим же
органом на початку цього року... Читати далі

Інше посилання

Італія :
Банк Італії підвищує прогноз зростання на 2023 рік до 0,6%
Банк Італії опублікував 20 січня свій перший економічний бюлетень на 2023 рік, в
якому відзначає уповільнення економічної активності в країні протягом останнього
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кварталу 2022 року. Водночас Банк підвищив прогноз зростання на
2023 рік до 0,6% у порівнянні з попереднім прогнозом на рівні
0,4%... Читати далі

 
Чеська Республіка :

Соцопитування напередодні другого туру президентських виборів
Генерал у відставці Петр Павел лідирує в опитуваннях виборців
напередодні другого туру президентських виборів у Чехії, що
відбудуться 27 і 28 січня, отримавши 57,7% голосів, у порівнянні з
42,4% за колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, згідно з

опитуванням агентства STEM. Згідно з опитуванням, проведеним компаніями Data
Collect і Kantar CZ, 46% респондентів заявили, що "твердо вирішили" голосувати
за Павла Павела, проти 29% за Андрея Бабіша... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Швейцарія :
Всесвітній економічний форум у Давосі

З нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі прем'єр-міністр
Іспанії Педро Санчес закликав діяти в дусі мультилатералізму та
боротися з нерівністю й зміною клімату. 18 січня канцлер Німеччини
Олаф Шольц підтвердив свої цілі щодо досягнення вуглецевої

нейтральності до 2045 року. У своїй промові президент України Володимир
Зеленський закликав до міжнародної мобілізації проти Росії. Нарешті, Голова
Європейського центрального банку Крістін Лагард підтвердила поставлену мету
знизити рівень інфляції у 2023 році та висловила впевненість щодо перспектив
економічного зростання в Європі... Читати далі

 
НАТО :

Створення провідного центру в галузі космосу
18 січня представники 15 країн-членів НАТО підписали в Парижі
меморандум про створення передового центру НАТО в космічній
галузі, який надаватиме членам Альянсу експертну та кадрову
підтримку за чотирма напрямами: концептуальний та

експериментальний розвиток, доктрина та стандартизація, освіта та тренування,
аналіз та вичення досвіду. Очікується, що центр, який базуватиметься в Тулузі,
вийде на повну оперативну потужність у 2025 році... Читати далі

 
СОТ :

Міжнародна коаліція на підтримку торговельної політики, що сприяє подоланню
кліматичної кризиу

Європейська Комісія, держави-члени та 26 країн-партнерів 19 січня
створили "Кліматичну коаліцію міністрів торгівлі" на чолі з
Європейським Союзом, Еквадором, Кенією та Новою Зеландією з
метою підтримки торговельної політики, яка допомагає боротьбі з
кліматичною кризою. Метою є вивчення передового досвіду та
надання політичних рекомендацій, зокрема, для допомоги країнам,

які є найбільш вразливими до наслідків зміни клімату... Читати далі

Інше посилання

Механізм фінансування рибальства
Європейський Союз зобов'язався 20 січня внести 1 мільйон євро до
Механізму фінансування рибальства, який є частиною угоди Світової
організації торгівлі (СОТ), досягнутої в листопаді 2022 року щодо
субсидування рибальства. Механізм спрямований на підтримку

сталого розвитку рибного сектору та усунення субсидій на шкідливі види рибного
промислу... Читати далі

Інше посилання

МВФ :
Звіт про економіку Іспанії

18 січня МВФ опублікував звіт про економіку Іспанії. Інфляція
сповільнила відновлення виробництва, яке, за прогнозами,
повернеться до допандемічного рівня не раніше 2024 року.
Очікується, що зростання сповільниться до 1,1% у 2023 році. Звіт
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підкреслює стійкість фінансового сектору та позитивно оцінює результати реформи
ринку праці, проведеної іспанським урядом... Читати далі

 
Звіт про економіку Словенії

18 січня МВФ опублікував свій звіт про економіку Словенії, з якого
випливає, що очікується подальше уповільнення економічного
зростання країни - з 5,4% у 2022 році до 1,8% у 2023 році.
Очікується, що інфляція також знизиться, хоча і залишиться на
високому рівні. МВФ закликає до більш жорсткої фіскальної політики

у 2023 році та більше цільових заходів щодо цін на енергоносії... Читати далі

 
Євростат :

Зниження рівня інфляції в грудні
Згідно з опублікованими 18 січня даними від Євростату, річна
інфляція в єврозоні склала 9,2% в грудні порівняно з 10,1% в
листопаді, а в ЄС - 10,4% в грудні порівняно з 11,1% в листопаді.
Найнижчий показник був зафіксований в Іспанії (5,5%), а найвищий
- в Угорщині (25%)... Читати далі

 
Культура :

Тиждень Моцарта-2023
У 2023 році "Тиждень Моцарта" відбудеться з 26 січня по 5 лютого
на батьківщині австрійського музиканта - у Зальцбурзі. У програмі -
численні концерти, присвячені його творам для хорового
виконання... Читати далі

 
Іспанія та іспаномовний світ у Лондоні

До 10 квітня Королівська академія мистецтв у Лондоні представляє
виставку "Іспанія та іспаномовний світ". На ній представлені понад
150 робіт, серед яких шедеври Ель Греко, Зурбарана, Веласкеса та

Гойї, що відкривають відвідувачам мистецтво та культуру іспаномовного світу...
Читати далі

 
Лу Янг у Базелі

До 21 травня в базельському Кунстхалле проходить виставка,
присвячена Лу Янг. Кожна кімната представляє окремий всесвіт, де
через відео та інсталяції "розкриваються безлад та магія людського
буття"... Читати далі

 
"Il continente buio" Аліси Фалоретті в Римі

З 25 січня по 25 березня в римській галереї Francesca Antonin
проходить друга виставка художниці Аліси Фалоретті. В "Il
continente buio" ("Темний континент") вона представляє серію робіт,
де жанр пейзажного живопису допомагає виразити загадковий дух,
що має багато значень.. Читати далі

 
Серж Генсбур у Бібліотеці Центру Помпіду

З 25 січня по 8 травня паризький Центр Помпіду запрошує на
виставку, присвячену Сержу Генсбуру. На виставці будуть
представлені рукописи співака, а також твори з його бібліотеки та

раніше не показані фільми, які допоможуть зрозуміти "процес написання та
творчості митця"... Читати далі

 
Музичний фестиваль на Канарських островах

До 11 лютого триває 39-й Міжнародний музичний фестиваль Канарських
островів (FIMC). У програмі близько 60 концертів, вісім диригентів, а
також солісти та музиканти. На фестивалі виступить Київський
симфонічний оркестр... Читати далі

 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1ESPEA2023001.ashx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/18/pr2306-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-the-republic-of-slovenia
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/18/pr2306-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-the-republic-of-slovenia
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca?version=1.0&t=1673968802688
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca?version=1.0&t=1673968802688
https://mozarteum.at/en/mozart-week/#info
https://mozarteum.at/en/mozart-week/#info
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/spain-hispanic-world
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/spain-hispanic-world
https://www.kunsthallebasel.ch/en/exhibition/lu_yang/
https://www.kunsthallebasel.ch/en/exhibition/lu_yang/
https://www.francescaantonini.it/alice-faloretti-2023-eng
https://www.francescaantonini.it/alice-faloretti-2023-eng
https://www.bpi.fr/en/serge-gainsbourgs-books-and-manuscripts-exhibited-at-the-bpi/
https://www.bpi.fr/en/serge-gainsbourgs-books-and-manuscripts-exhibited-at-the-bpi/
https://en.icdcultural.org/fimc-2023
https://en.icdcultural.org/fimc-2023
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