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Європейська енергетична солідарність: підвищення
стійкості ЄС у кризових ситуаціях

Автор: Aline Bartenstein

Солідарність як закладена основа взаємодії між державами-
членами ЄС ніколи вважалась само собою зрозумілою. Нинішня
енергетична криза та кліматичні зміни призведуть до зростаючої
потреби в соціальній солідарності, на яку Європейський Союз
повинен буде відреагувати.
Читати далі
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Вибори :
Другий тур виборів 12-го лютого за участі Нікоса Христодулідіса та Андреаса
Мавроянніса

Незалежний кандидат Нікос Христодулідіс переміг у першому турі
президентських виборів на Кіпрі 5 лютого, набравши 32,04%
голосів. Він змагатиметься 12 лютого з Андреасом Маврояннісом -
кандидатом, якого підтримує Прогресивна партія трудящих (Акел),
він отримав 29,59% голосів... Читати далі

 
Україна/Росія :

Саміт ЄС-Україна
24-й Саміт Україна-ЄС відбувся у Києві 3 лютого за участі Голови
Європейської Ради Шарля Мішеля, Президента Європейської Комісії
Урсули фон дер Ляєн та Президента України Володимира
Зеленського. Лідери обговорили підтримку України з боку ЄС,

кандидатуру України на членство в Євросоюзі, а також підбили підсумки
виконання Угоди про асоціацію. Напередодні 15 комісарів ЄС зустрілися з
українським урядом... Читати далі

Інше посилання
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Обмеження цін на російські нафтопродукти
Європейський Союз та члени G7 домовилися 4 лютого про додаткове
обмеження цін на російські нафтопродукти, що транспортуються
морськими шляхами. 5 лютого воно набуло чинності. Угода
встановлює ціну за барель на рівні $100 для дизельного палива,

гасу та солярки та $45 - для мазуту та лігроїну... Читати далі

Інше посилання

Візит Президента Австрії та Прем'єр-міністерки Данії до Києва
30 січня очільниця Уряду Данії Метте Фредеріксен зустрілась із
Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити
двосторонню співпрацю між двома країнами та військову допомогу
Україні з боку Данії. 1-го лютого Президент Австрії Александер Ван дер
Беллен також відвідав Київ, щоб зустрітися зі своїм українським колегою
та підготувати саміт Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого... Читати далі

Інше посилання

Візит до Франції Голови Верховної Ради України
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук здійснив
офіційний візит до Франції 31 січня та 1 лютого. Під час двох
виступів у Національних зборах та в Сенаті він закликав надіслати
винищувачі та танки Leclerc, створити спеціальний суд для
засудження винних у воєнних злочинах та визнати Росію

терористичною державою... Читати далі

Інше посилання

Додаткова військова допомога
2 лютого Рада ЄС схвалила додаткову військову допомогу Україні,
включно з 7-м пакетом в 500 млн. євро на обладнання та 45 млн.
євро на тренувальну допомогу для Збройних сил України. Міністр
збройних сил Франції Себастьєн Лекорну та його австралійський
колега Річард Марлес 30 січня оголосили, що кілька тисяч 155-мм

снарядів буде виготовлено для постачання в Україну. 31 січня, з нагоди візиту
свого українського колеги Олексія Резнікова, він заявив, що Франція передасть 12
нових САУ Caesar. 3 лютого Франція та Італія завершили переговори щодо
постачання Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA навесні
2023 року... Читати далі
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Європейська рада :
Зустріч Шарля Мішеля та Джоржіі Мелоні в Римі

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зустрівся 30 січня з
Головою Італійської Ради Джорджією Мелоні. Вони обговорили війну
в Україні, а також європейську економічну та промислову політику й
міграцію, які будуть на порядку денному Європейської Ради 9 і 10

лютого... Читати далі

Інше посилання

Єврокомісія :
Звіти щодо України, Молдови та Грузії

Європейська Комісія опублікувала 2 лютого аналітичні звіти з
оцінкою готовності України, Молдови та Грузії відповідати
стандартам та зобов'язанням, необхідним для набуття членства в
Європейському Союзі. Звіти містять детальний аналіз поступу в

імплементації законодавства ЄС у цих країнах... Читати далі

 
План дій для промисловості "нуль викидів"

1 лютого Єврокомісія представила промисловий план для посилення
конкурентоспроможності продукції з "нульовими викидами". План
базується на чотирьох підходах: спрощення регуляторного
середовища; посилення фінансування, зокрема, шляхом спрощення

надання державної допомоги та створення державного інвестиційного фонду;
розвиток навичок, а також торговельна політика, спрямована на забезпечення
поставок. Буде запропоноване положення про промисловість з нульовим рівнем
викидів до 2050 року та законодавство про критичну сировину, а в березні буде
запропонована реформа ринку електроенергії... Читати далі

 
Європарламент :

Посилення регулювання політичної реклами

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_602
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_602
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/remarks-by-president-charles-michel-following-his-meeting-with-prime-minister-of-italy-giorgia-meloni/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/ip_23_123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0027_EN.pdf


2 лютого депутати Європарламенту ухвалили жорсткіші вимоги до
реклами політичного характеру. Запропоновані зміни спрямовані на
підвищення прозорості для громадян, органів влади та журналістів
шляхом створення онлайн-каталогу всієї політичної реклами та
пов'язаних з нею даних... Читати далі

 
Законодавство про умови для працівників платформ

2 лютого депутати Європарламенту ухвалили позицію щодо
переговорів про нові правила для покращення умов для працівників
цифрових платформ. Вони запропонували визначити статус цих
працівників та встановити рамки для використання алгоритмів та

штучного інтелекту при контролі та оцінці роботи працівників... Читати далі

Інше посилання

Позбавлення недоторканності з трьох депутатів
2 лютого депутати Європарламенту схвалили зняття депутатської
недоторканності з Марка Тарабелли (S&D, BE) та Андреа Коццоліно
(S&D, IT), підозрюваних у причетності до корупційної справи з
Катаром. Процедура була розпочата 16 січня за запитами

бельгійських судових органів. Євродепутати також зняли імунітет з Ніколя Бея (NI,
FR), який перебуває під слідством у Франції за розпалювання расової ненависті...
Читати далі

 
Рада ЄС :

Засідання міністрів сільського господарства
30 січня міністри сільського господарства обговорили вплив війни на
сільськогосподарські ринки, зокрема, дуже високі ціни на
енергоносії та виробничі ресурси, незважаючи на стабілізацію
ринку. Вони підтвердили свою готовність підтримувати Україну,

зокрема через канали солідарності. Крім того, вони обговорили політику щодо
підтримки розвитку сталої біоекономіки... Читати далі

 
Рекомендація щодо справедливого мінімального доходу

30 січня Рада ЄС прийняла рекомендацію, яка закликає держави-
члени встановити справедливий мінімальний дохід до 2030 року,
беручи до уваги, серед іншого, конкретні потреби домогосподарств,
джерела доходу та динаміку рівня цін... Читати далі

 
Дипломатія :

Угода про цифрове партнерство з Сингапуром
Європейський Союз та Сингапур підписали 1 лютого угоду про
цифрове партнерство, спрямовану на співпрацю у сфері передових
технологій та критично важливих галузях, таких як напівпровідники,
надійні системи передачі даних та інновації в галузі даних.

Партнерство включає підписання Принципів цифрової торгівлі, що є частиною
реалізації Індо-Тихоокеанської стратегії ЄС... Читати далі

 
Суд ЄС :

Постанова про зобов'язання виконання європейського ордеру на арешт
В рамках преюдициального запиту Вищого суду Іспанії Суд ЄС
постановив 31 січня, що судовий орган не може відмовити у
виконанні європейського ордера на арешт на тій підставі, що суд,
який має судити розшукувану особу в державі-члені, що видала

ордер, не є компетентним у цьому питанні. Однак такий орган може відмовити у
виконанні, якщо це може порушити європейські основоположні права... Читати далі

 
Рахункова палата :

Звіт про інтеграцію внутрішнього ринку електроенергії
У звіті, опублікованому 31 січня, Європейська рахункова палата дійшла
висновку, що інтеграція ринків електроенергії в ЄС відбувається
нерівномірно. У звіті зазначається, що кілька факторів поставили під
загрозу завершення створення європейського ринку електроенергії,
включаючи вибір регуляторних інструментів та слабкі місця в системі

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0027_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70206/travailleurs-des-plateformes-le-pe-est-pret-pour-les-negociations
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70206/travailleurs-des-plateformes-le-pe-est-pret-pour-les-negociations
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70211/le-parlement-leve-l-immunite-des-deputes-cozzolino-et-tarabella
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70211/le-parlement-leve-l-immunite-des-deputes-cozzolino-et-tarabella
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/council-adopts-recommendation-on-adequate-minimum-income/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/council-adopts-recommendation-on-adequate-minimum-income/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_467
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230019en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230019en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03/SR_Energy_Union_EN.pdf


управління Євросоюзу, зокрема, існування 27 різних національних систем,
затримки та неповний моніторинг ринку... Читати далі

 
ЄЦБ :

Подальше зростання відсоткових ставок
Європейський центральний банк оголосив 2 лютого про підвищення
своїх ключових ставок на 50 базисних пунктів. Голова ЄЦБ Крістін
Лагард заявила на прес-конференції, що ставки доведеться
підвищити втретє на 50 базисних пунктів на наступному засіданні,

щоб забезпечити швидке повернення до цільового рівня інфляції в 2%. Однак, за її
словами, ризики, що загрожують перспективам економічного зростання, стали
більш збалансованими... Читати далі

 
Болгарія :

Будівництво газопроводу до Сербії
Будівництво 170-кілометрового газопроводу між Болгарією та
Сербією було розпочате 1 лютого. Газопровід є проєктом, що
становить спільний інтерес для Європи та має запрацювати у другій
половині цього року... Читати далі

 
Іспанія :

Візит Педро Санчеса до Марокко
Перший за 8 років двосторонній саміт між Іспанією та Марокко
відбувся в Рабаті 2 лютого на фоні примирення після значної
дипломатичної напруженості. Обговорення, зокрема, стосувалося
питання Західної Сахари.Також були обговорені питання

економічної, політичної, торговельної, міграційної та безпекової співпраці між
двома країнами... Читати далі

Інше посилання

Італія :
Візит Джоржіі Мелоні до Швеції та Німеччини

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні 3 лютого провела
зустріч з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном з метою
підготовки до позачергового засідання Європейської Ради, яке
відбудеться 9-10 лютого. Вона також зустрілась із канцлером

Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити співпрацю між Німеччиною та
Італією... Читати далі

Інше посилання

Нідерланди :
Візит Емманюела Макрона

30 січня Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Гаагу, де
зустрівся з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери
двох країн обмінялися думками щодо підготовки позачергового
засідання Європейської Ради 9 та 10 лютого, військової підтримки
України, а також економічного, енергетичного та промислового

суверенітету Європейського Союзу... Читати далі

Інше посилання

Рада Європи :
Співпраця Європейського Союзу та Ради Європи

30 січня Рада ЄС представила висновки щодо пріоритетів співпраці з
Радою Європи на 2023-2024 роки, в яких зроблений акцент на
політичному діалозі та правовому співробітництві. Євросоюз

зобов'язався збільшити кількість спільних звернень та заходів високого рівня на
теми, що становлять спільний інтерес, а також підтвердив своє зобов'язання
приєднатися до Європейської конвенції з прав людини... Читати далі

 
План дій для білоруських демократів

1 лютого Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович
Бурич представила Комітету міністрів план дій з підтримки
громадянського суспільства та демократів у Білорусі, який включає
заходи з навчання правам людини, а також скасування смертної

кари... Читати далі

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03/SR_Energy_Union_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.en.html
https://energy.ec.europa.eu/news/start-construction-works-launched-bulgarian-section-gas-interconnector-bulgaria-serbia-2023-02-01_fr
https://energy.ec.europa.eu/news/start-construction-works-launched-bulgarian-section-gas-interconnector-bulgaria-serbia-2023-02-01_fr
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230202_spain-morocco-meeting.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230202_spain-morocco-meeting.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/020223-sanchez-reunion-alto-nivel-marruecos-espana.aspx
https://www.governo.it/it/articolo/dichiarazioni-alla-stampa-con-il-cancelliere-scholz-lintervento-del-presidente-meloni/21703
https://www.governo.it/it/articolo/dichiarazioni-alla-stampa-con-il-cancelliere-scholz-lintervento-del-presidente-meloni/21703
https://www.governo.it/it/media/punto-stampa-del-presidente-meloni-svezia/21693
https://www.reuters.com/world/france-netherlands-agree-ways-eu-could-deal-with-us-state-aid-dutch-pm-says-2023-01-30/
https://www.reuters.com/world/france-netherlands-agree-ways-eu-could-deal-with-us-state-aid-dutch-pm-says-2023-01-30/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/30/deplacement-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-aux-pays-bas
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/conclusions-on-eu-priorities-for-cooperation-with-the-council-of-europe-2023-2024/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/conclusions-on-eu-priorities-for-cooperation-with-the-council-of-europe-2023-2024/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-launches-action-plan-to-support-belarusian-democratic-forces-and-civil-society
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-launches-action-plan-to-support-belarusian-democratic-forces-and-civil-society


 
Рекомендації щодо доступу до ліків та медичного обладнання

Комітет міністрів Ради Європи 2 лютого ухвалив рекомендацію щодо
забезпечення справедливого доступу до ліків та медичного
обладнання в умовах їх дефіциту. Він закріплює загальні та
процедурні принципи захисту прав людини при забезпеченні такого

доступу, включаючи недискримінацію, визначення пріоритетів на основі медичних
критеріїв, участь медичних працівників та громадянського суспільства, а також
прозорість прийнятих рішень... Читати далі

Інше посилання

МВФ :
Перспективи світової економіки

30 січня МВФ оновив свої прогнози зростання на 2023 та 2024 роки
у звіті щодо Перспектив розвитку світової економіки. Він висвітлює
стійкість та адаптацію європейської економіки в контексті війни в
Україні, енергетичної кризи та стрімкого зростання інфляції. Він
прогнозує зростання в єврозоні на 0,7%, що вище за прогноз 0,5%,
зроблений у жовтні 2022 року. У Німеччині, Франції та Італії

очікується зростання на 0,1%, 0,7% та 0,6%. Однак МВФ попереджає, що ризики
залишаються високими... Читати далі

 
Євростат :

Зниження інфляції в єврозоні
Згідно з опублікованою 1 лютого оцінкою Євростату, річна інфляція
в єврозоні становитиме 8,5% у січні 2023 року порівняно з 9,2% у
грудні 2022 року. Найнижчий показник зафіксований у Іспанії та
Люксембурзі - 5,8%, а найвищий у Латвії - 21,6%... Читати далі

 
Зниження рівня безробіття

Згідно з даними, опублікованими Євростатом 1 лютого, рівень
безробіття становив 6,1% в Європейському Союзі та 6,6% в єврозоні
в грудні 2022 року порівняно з 7% у грудні 2021 року. Найбільш
вразливою групою є молодь - 15% в Європейському Союзі та 14,8%
в єврозоні... Читати далі

 
Зростання ВВП у четвертому кварталі 2022 року

Згідно з даними, опублікованими Євростатом 31 січня, ВВП в
єврозоні зріс у четвертому кварталі 2022 року на 0,1%, а в
Євросоюзі залишився стабільним порівняно з попереднім кварталом.
Перша попередня оцінка свідчить, що ВВП зріс на 3,5% в єврозоні

та на 3,6% в ЄС у 2022 році... Читати далі

 
Євробарометр :

План відновлення NextGenerationEU
Згідно з опублікованим 31 січня опитуванням Євробарометру, 51%
респондентів знають про план NextGenerationEU, який має на меті
підтримати економічне відновлення після пандемії, та понад 70%
підтримують його. 64% згодні з тим, що виплата коштів здійснюється
за виконання певних умов. Крім того, респонденти вважають, що

пріоритетними є питання охорони здоров'я (57%), енергетики, довкілля та клімату
(48%) і зайнятості (37%)... Читати далі

 
Культура :

Культурна солідарність з Україною
Пройшов майже рік з початку російського вторгнення в Україну,
митці активно підтримують ініціативи, спрямовані на підтримку
українського народу. До 25 лютого в Національній Асамблеї у
Франції експонується серія фотографій робіт, зроблених художником

С215 в Україні в березні та квітні 2022 року. У галереї Promocyjna у Варшаві до 1
квітня проходить перша виставка українського художника Василя Ляха, що
складається з монументальних робіт, які показують конфлікт з точки зору
цивільного населення, яке проживає на окупованих територіях. Нарешті, 17
фотографій журналістки Анастасії Тейлор-Лінд експонуються до 8 травня в

https://www.coe.int/en/web/portal/-/equitable-access-to-medicinal-products-and-medical-equipment-in-a-situation-of-shortage-new-recommendation
https://www.coe.int/en/web/portal/-/equitable-access-to-medicinal-products-and-medical-equipment-in-a-situation-of-shortage-new-recommendation
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680aa0477
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-EN.pdf/eda196ce-0a4c-618e-4155-ef2f464fcc4e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-EN.pdf/eda196ce-0a4c-618e-4155-ef2f464fcc4e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-EN.pdf/e907214e-5496-dfa0-cd00-2d68dbf62f2b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-EN.pdf/e907214e-5496-dfa0-cd00-2d68dbf62f2b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-EN.pdf/d6c60a83-0dc6-04aa-774d-0fefc772ef68
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-EN.pdf/d6c60a83-0dc6-04aa-774d-0fefc772ef68
https://data.europa.eu/data/datasets/s2653_fl515_eng?locale=en
https://data.europa.eu/data/datasets/s2653_fl515_eng?locale=en
https://www.sortiraparis.com/en/arts-culture/exposure/articles/288308-slava-ukraini-une-expo-gratuite-signee-c215-a-l-assemblee-nationale-nos-photos


Imperial War Museum у Лондоні. Ці фотографії відображають сувору реальність
повсякденного життя цивільного населення в розпал конфлікту... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Венеційський карнавал
Цьогорічний Венеціанський карнавал, що триватиме до 21 лютого,
присвячений темі знаку. Головні паради починаються 11 лютого з

параду гондол. Паралельно в місті пройдуть численні вистави та святкові вечори,
зокрема, нічна вистава на Арсенальній площі... Читати далі

Інше посилання

Леонора Каррінгтон у Мадриді
У мадридському фонді MAPFRE до 7 травня проходить виставка,
присвячена Леонорі Керрінгтон, одній з найважливіших жіночих
постатей сюрреалістичного руху. Фонд хоче вшанувати пам'ять цієї
художниці, висвітлюючи різні форми вираження, з якими вона

експериментувала, такі як живопис, скульптура та тексти... Читати далі

 
Нікі де Сен-Фаль у Франкфурті

До 21 травня в мистецькій галереї Schirn у Франкфурті проходить
виставка, що висвітлює багатогранну творчість Нікі де Сен-Фалль.
Близько ста представлених на виставці робіт зосереджені на її критиці
традиційних моделей та її підходах до висвітлення політичних і
соціальних питань... Читати далі

 
Виставки Седрін Шейдіг та Фейт Рінгольд у Парижі

Європейський дім фотографії (MEP) у Парижі запрошує відвідати до
26 березня виставку франко-карибської фотографки та лауреатки
Премії Dior в сфері фотографії та візуального мистецтва для молодих
талантів 2021 року - Седрін Шейдіг. Водночас в Музеї Пікассо в

Парижі до 4 березня проходить виставка, присвячена Фейт Рінгголд -
американській художниці-феміністці, відданій боротьбі за громадянські права...
Читати далі

Інше посилання

Елліот Ервітт у Падуї
До 11 червня в Галереї сучасного мистецтва Вілли Bassi Rathgeb у
Падуї проходить виставка, присвячена американському фотографу
Елліотту Ервітту. Понад 150 представлених світлин, серед якиї є
рідкісні, занурюють відвідувачів у життя американського суспільства
ХХ-го століття... Читати далі

 
Девід Гокні в Екс-ан-Провансі

Музей Гране Екс-ан-Провансу в партнерстві з лондонською галереєю
Тейт проводить до 28 травня ретроспективну виставку, присвячену
Девіду Гокні. Розгорнута на площі понад 700 м², виставка висвітлює
мистецький шлях художника від самого початку його кар'єри у 1950-х
роках... Читати далі

 
Вермеєр у Амстердамі

З 10 лютого по 4 квітня у Рейксмузеї в Амстердамі проходить
найбільша в історії виставка, присвячена Вермеєру. Художник,
відомий портретами з повсякденного життя, залишив нам лише 35
робіт, більшість з яких представлені на цій виставці... Читати далі

Інше посилання

Календар подій :

6
6-8 лютого 2023

https://www.sortiraparis.com/en/arts-culture/exposure/articles/288308-slava-ukraini-une-expo-gratuite-signee-c215-a-l-assemblee-nationale-nos-photos
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