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Гендерна паритетність у Європі як модель для всього
світу... поки що недосконала

Автор: Stefanie Buzmaniuk

Якщо порівнювати зі світовим контекстом, де права жінок дедалі
частіше зазнають утисків, Європейський Союз у 2022 році
досягнув певного прогресу на шляху до рівності з чоловіками. Але
навіть якщо Європа є континентом, на якому найкраще захищені
права жінок, для досягнення паритету ще багато треба зробити.
Читати далі
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Вибори :
Успіх ліберальних партій і поразка популістів на парламентських виборах

Партія реформ (ліберали) чинної прем'єр-міністерки Кайї Каллас
перемогла на парламентських виборах в Естонії 5 березня,
отримавши 31,2% голосів та 37 місць у парламенті, випередивши
правопопулістську партію EKRE (16,1%,17 місць), Центристську

партію (15,3%, 16 місць) і партію Eesti 200 (ліберали, 13,3%, 14 місць). Кайя
Каллас, швидше за все, буде переобрана... але з якою коаліцією? Буде зрозуміло
наприкінці місяця.. 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 мільярдів євро. 28 лютого Єврокомісія дала позитивну
попередню оцінку платіжним запитам, поданим Данією та Литвою.
Фонд пропонує вам інтерактивну карту планів по країнах з сумами
та графіком виплат... Читати далі
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Україна/Росія :
Конференція United for Justice у Львові

3-4 березня у Львові відбулася конференція з питань правосуддя,
яку відвідав президент України Володимир Зеленський. Учасники
заявили, що Росія повинна понести відповідальність за скоєні в

Україні злочини, та підтримали ідею створення спеціального суду для
розслідування цих злочинів... Читати далі
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Обговорення з ОЕСР
28 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з
Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном, щоб обговорити
потенційне членство його країни в міжнародній організації. У цьому
контексті сторони обговорили, серед іншого, створення
сприятливого для бізнесу податкового режиму для післявоєнної
відбудови України... Читати далі

 
Президент Латвії відвідав Київ

3 березня президент Латвії Егілс Левітс втретє з початку війни
відвідав Україну. Він підписав спільну декларацію з президентом
України Володимиром Зеленським, в якій підтвердив підтримку
Латвією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лідери
двох країн обговорили шляхи зміцнення української армії,

продовження санкцій проти Росії та участь Латвії у відновленні України... Читати
далі

 
Група ЄНП та Роберта Мецола відвідали Україну

4 березня Голова Європейського парламенту Роберта Мецола
зустрілася в Україні з Президентом України Володимиром
Зеленським. Крім того, сім членів групи Європейської народної партії
(ЄНП), включно з її головою Манфредом Вебером, також відвідали

Україну... Читати далі

Інше посилання

Єврокомісія :
Нові заходи по захисту океанів

2 березня на конференції "Наш океан" у Панамі комісар з питань
довкілля Віргініюс Сінкявічюс оголосив про 39 зобов'язань ЄС щодо
захисту океанів, які коштуватимуть 816,5 мільйонів євро. Близько
320 млн євро будуть виділені на океанологічні дослідження для

захисту морського біорізноманіття та боротьби з впливом кліматичних змін на
океан... Читати далі

 
Заходи для підвищення безпеки дорожнього руху

1 березня Єврокомісія запропонувала нові правила щодо безпеки
дорожнього руху та водійських посвідчень з метою кращої
підготовки учасників дорожнього руху та спрощення визнання
водійських посвідчень у державах-членах за допомогою цифрового

посвідчення. Нові правила також пропонують більш ефективне дотримання правил
дорожнього руху, пов'язаних з безпекою, у транскордонному контексті та
запровадження заборони на водіння на всій території Євросоюзу... Читати далі

 
Рада ЄС :

Угода про запровадження "зелених" облігацій
28 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої
домовленості про запровадження європейських "зелених" облігацій.
Емітенти повинні будуть розкривати інформацію про надходження
від облігацій та підтверджувати, що принаймні 85% коштів,

залучених за допомогою облігацій, спрямовуються на економічну діяльність
відповідно до таксономії сталих технологій та підприємств... Читати далі

 
Зустріч міністрів, відповідальних за конкурентоспроможність

2 березня міністри промисловості погодили Директиву про
дистанційні контракти на фінансові послуги та Регламент про збір та
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обмін даними про послуги короткострокової оренди житла. Вони обговорили
довгострокову конкурентоспроможність єдиного ринку... Читати далі

 
Зустріч міністрів енергетики та транспорту

27 та 28 лютого міністри енергетики та транспорту Євросоюзу
зустрілися в Стокгольмі, щоб обговорити європейський
енергетичний ринок, майбутню енергетичну політику для
промислової конкурентоспроможності та підготовку до

впровадження кліматичного пакету "Fit for 55". З ініціативи Франції 11 держав-
членів закликали до посилення європейської співпраці в галузі ядерної
енергетики. Вони підкреслили, що це один з багатьох інструментів для досягнення
наших кліматичних цілей, виробництва електроенергії для базового споживання та
гарантування безпеки постачання... Читати далі

 
Дипломатія :

Угода про Північноірландський протокол
27 лютого Єврокомісія та уряд Великої Британії досягли угоди,
відомої як Віндзорська, про збереження доступу до єдиного ринку
для Північної Ірландії. Ті ж продукти харчування та ліки, що
доступні у Великій Британії, будуть доступні і в Північній Ірландії,
включаючи розмежування між продуктами, які можуть потрапити на

єдиний ринок ЄС, і тими, які призначені лише для Північної Ірландії. Для
імплементації угоди Єврокомісія подала до Ради ЄС та Європарламенту
законодавчі пропозиції щодо санітарних та фітосанітарних стандартів, лікарських
засобів та тарифних квот... Читати далі

Інше посилання

Угода "Про шлях до нормалізації відносин між Сербією та Косовим"
27 лютого в Брюсселі президент Сербії Александар Вучич та
прем'єр-міністр Косова Альбін Курті прийняли запропонований
Євросоюзом проєкт угоди про нормалізацію відносин між двома
країнами, запропонований ЄС. Текст угоди передбачає, що Белград
поважає територіальну цілісність Косова, визнає посвідчення особи

та більше не блокуватиме членство Косова в міжнародних організаціях. Натомість
Приштина має надати більшу автономію місцевим громадам Косова, населення
якого переважно сербське. Деталі імплементації угоди ще обговорюються... Читати
далі

Інше посилання

Продовження санкцій проти Білорусі
27 лютого Рада продовжила санкції проти Білорусі на один рік, до 28
лютого 2024 року. Вони включають заборону на в'їзд до Євросоюзу
для 195 осіб та заморожування активів тих самих осіб, а також 34
юридичних осіб, відповідальних за репресії та порушення прав

людини в Білорусі, а також у контексті війни Росії проти України. Білоруський
режим розправляється з опонентами, зокрема з Лауреатом Нобелівської премії
миру 2022 року Олесем Біляцьким, який був засуджений разом з іншими до
кількох років ув'язнення 3 березня... Читати далі

 
Зустріч міністрів закордонних справ країн G20

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбулася 1-2 березня в
Нью-Делі. Дискусії були зосереджені на відсутності прогресу в
досягненні Цілей сталого розвитку ООН, глобальному економічному
спаді та борговому тягарі, зростаючій нерівності, продовольчій та
енергетичній безпеці, а також на війні в Україні. З цих питань 20

членів не змогли досягти консенсусу та підписати спільне комюніке, що
відображає непримиренний розкол, який пронизує групу... Читати далі

Інше посилання

Суд ЄС :
Звіт про судові практики за 2022 рік

Щорічний звіт Суду ЄС, опублікований 3 березня, свідчить про
велику кількість справ, що надходять на його розгляд. Середня
кількість справ, поданих за останні п'ять років, на 21% перевищує
середній показник з 2013 по 2017 рік. Суд також зазначає, що до
нього все частіше звертаються з "чутливими питаннями", такими як
верховенство права, охорона навколишнього середовища, захист

прав споживачів, недоторканність приватного життя та персональних даних,
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боротьба з дискримінацією та дотримання правил конкуренції цифровими
гігантами... Читати далі

 
Рахункова палата :

Фінансовий ландшафт Євросоюзу
1 березня Європейська рахункова палата представила звіт про
фінансовий ландшафт Євросоюзу. У звіті зроблений висновок, що
цей ландшафт представляє собою мозаїку, яка не дозволяє
забезпечити повну підзвітність, та надані кілька рекомендацій щодо
покращення ситуації... Читати далі

 
ЄІБ :

Інвестувати з метою виходу з глобальних криз
27 та 28 лютого Група ЄІБ (Європейський інвестиційний банк)
провела зустріч у Люксембурзі з метою адаптації заходів реагування
на поточну кризу. Зустріч стала нагодою представити щорічний звіт
ЄІБ про інвестиції та інвестиційне фінансування, який містить

детальний огляд основних тенденцій та подій на ринку з акцентом на цифровому
та зеленому переході ЄС під час енергетичної кризи... Читати далі

Інше посилання

Європейські агенства :
Річний звіт Європейської прокуратури

Згідно з опублікованим 1 березня річним звітом, у 2022 році
Європейська прокуратура розпочала 865 нових розслідувань та
провела загалом 1117 розслідувань, загальна сума збитків від
скоєних злочинів становить 14,1 мільярда євро... Читати далі

 
Іспанія :

Візит до Ірландії, Фінляндії та Данії
Голова іспанського уряду Педро Санчес 2 березня відвідав Дублін і
Копенгаген, а 3 березня - Гельсінкі, щоб зустрітися зі своїми
колегами і підготуватися до іспанського головування в Раді ЄС у
другій половині 2023 року. Стратегічна автономія стане одним із
пріоритетів головування Іспанії... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Фінляндія :
Парламент схвалив вступ до НАТО

1 березня парламент Фінляндії 184 голосами проти 7 схвалив закон,
що дозволяє країні вступити до НАТО. Для вступу країни до Альянсу
все ще необхідна ратифікація протоколу про вступ Туреччиною та

Угорщиною... Читати далі

 
Франція :

Франко-італійська заява щодо промисловості
Міністри економіки Франції та Італії Бруно Ле Мер та Адольфо Урсо у
спільній декларації від 3 березня закликали до проведення
європейської промислової політики, спрямованої на підтримку
"зеленого" та цифрового переходу, конкурентоспроможності та

стратегічної автономії. Вони підтримали коригування державної допомоги для
підтримки промислових секторів, а також створення Європейського фонду
суверенітету для підтримки стратегічних промислових секторів... Читати далі

Інше посилання

Саміт One Forest у Лібревілі
1 та 2 березня понад двадцять країн, що представляють основні
лісові басейни світу, представники наукової спільноти, місцевого
населення та бізнес-лідери зустрілися в Лібревілі, щоб знайти
рішення для захисту тропічних лісів. Результатом цього One Forest
Summit став "Лібревільський план", який пропонує розвиток більш
сталої деревообробної промисловості та створення фонду у розмірі

100 мільйонів євро для відзначення країн, які демонструють зразковий приклад
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https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=63502
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=63502
https://www.eib.org/en/events/eib-group-forum-2023
https://www.eib.org/en/events/eib-group-forum-2023
https://www.eib.org/en/publications/20220211-investment-report-2022
https://www.eppo.europa.eu/en/news/annual-report-2022-eppo-puts-spotlight-revenue-fraud
https://www.eppo.europa.eu/en/news/annual-report-2022-eppo-puts-spotlight-revenue-fraud
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https://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/Parliament-approved-Finlands-accession-to-NATO.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/Parliament-approved-Finlands-accession-to-NATO.aspx
https://presse.economie.gouv.fr/03032023-une-vision-partagee-de-la-nouvelle-politique-industrielle-europeenne-declaration-conjointe-des-ministres-bruno-le-maire-et-adolfo-urso-rome-le-3-mars-2023/
https://presse.economie.gouv.fr/03032023-une-vision-partagee-de-la-nouvelle-politique-industrielle-europeenne-declaration-conjointe-des-ministres-bruno-le-maire-et-adolfo-urso-rome-le-3-mars-2023/
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https://www.oneplanetsummit.fr/en/events-16/one-forest-summit-245


збереження лісів та захисту їхніх життєво важливих запасів вуглецю та
біорізноманіття... Читати далі

 
Мальта :

П'ять країн закликають до більшої солідарності
З нагоди п'ятої міністерської зустрічі MED5 на Мальті, що відбулася
3-4 березня, Кіпр, Греція, Італія, Мальта та Іспанія закликали до
більшої солідарності між державами-членами з метою запобігання
нелегальній міграції. Вони підтвердили висновки Європейської Ради

від 9 лютого, попросивши надати європейські фонди державам-членам для
посилення захисту кордонів... Читати далі

Інше посилання

Рада Європи :
Звіт про корупцію в Австрії

1 березня Група держав проти корупції (GRECO) Ради Європи
опублікувала свій п'ятий оціночний звіт щодо Австрії, в якому
проаналізовані заходи запобігання корупції. Відзначаючи низький
рівень суспільної довіри до політичного класу та нещодавні

скандали, які заплямували репутацію виконавчої влади, GRECO рекомендує
прийняти комплексну політику доброчесності для державних службовців,
необхідну для урегулювання конфліктів інтересів... Читати далі

 
ООН :

Угода про захист відкритого моря
5 березня на 5-й сесії міжурядових переговорів у штаб-квартирі
Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку делегати Міжурядової
конференції досягли згоди щодо договору про збереження та стале
використання морського біорізноманіття в районах, що знаходяться

за межами національних юрисдикцій. Договір є результатом переговорів, що
розпочалися у 2004 році... Читати далі

 
ОЕСР :

Звіт про економіку Польщі
У опублікованому 27 лютого звіті ОЕСР зазначається, що польська
економіка швидко відновилась після пандемії Covid-19, але її
зростання стримується війною в Україні. Інфляція, яка перебуває на
найвищому рівні за два десятиліття, потребує зниження. Крім того, в

дослідженні йдеться про те, що "зелений" перехід та просування цифрового
переходу повинні допомогти зростанню економіки країни... Читати далі

 
МВФ :

Звіт про економіку Бельгії
2 березня МВФ оприлюднив свій прогноз щодо бельгійської економіки.
Організація очікує, що зростання бельгійської економіки в
середньостроковій перспективі буде ближчим до 1,2%, а дефіцит
бюджету стабілізується на рівні близько 5,5%. Однак, за оцінками звіту,
державний борг Бельгії продовжить зростати та досягне 120% ВВП у
2028 році, якщо не будуть зроблені відповідні корективи. Звіт

рекомендує Бельгії провести структурні реформи та раціоналізувати поточні
видатки, одночасно збільшуючи продуктивні державні інвестиції... Читати далі

 
Євростат :

Річний рівень інфляції в єврозоні знизився
Згідно з опублікованою 2 березня оцінкою Євростату, річна інфляція
в єврозоні в лютому 2023 року сягнула 8,5% порівняно з 8,6% у
січні. Ціни на енергоносії мали нижчий річний рівень інфляції (13,7%
порівняно з 18,9% у січні), тоді як ціни на продукти харчування,
алкоголь і тютюн зросли на 15% порівняно з 14,1% у січні... Читати

далі

 
Зниження рівня безробіття
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16138299/2-02032023-AP-EN.pdf/91fa331d-8f61-adff-5e42-d92a64b6ee81
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16138291/3-02032023-BP-EN.pdf/40695304-0f6a-616d-2440-0884ea8a0220


Згідно з опублікованою 2 березня оцінкою Євростату, рівень
безробіття становив 6,1% в Євросоюзі та 6,7% в єврозоні в січні
2023 року порівняно з 6,3% в Євросоюзі та 6,9% в єврозоні в січні
2022 року. Статистичне відомство зазначає, що безробіття серед
молоді в ЄС та єврозоні зросло порівняно з тим же періодом... Читати

далі

 
Культура :

Культурна солідарність з Україною
В Європі тривають проєкти в рамках культурної солідарності з
Україною, багато культурних заходів організовані на підтримку
України у війні. У Франції концерти відбудуться 14 березня в Епіналі
та 19 березня в Конкарно. У Великобританії концерт під назвою

"Пісня для України" відбудеться 16 березня в Королівському оперному театрі в
Лондоні. У Німеччині концерт відбудеться 25 березня у місті Бад Хоннеф. 11
березня в столиці Іспанії, Мадриді, також відбудеться концерт на підтримку
українських біженців... Читати далі

 
Міжнародний день боротьби за права жінок

8 березня, з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, в
Європі проходить кілька виставок. У Парижі виставка на перилах
церкви Мадлен присвячена Луїзі Вайс. Того ж дня в Музеї
Любуського воєводства в Зеленій Гурі відкрилася виставка "Краса -
це жінка". У Бонні Музей жінок представляє виставку "Жіночі рухи:
1865, 1971, 2017". У Лондоні з 10 по 12 березня проходить

фестиваль WOW. В Іспанії та Ірландії кілька виставок присвячені жінкам-
художницям... Читати далі

 
Матісс в Музеї Оранжері

До 29 травня в паризькому Музеї Оранжері проходить виставка,
присвячена Матіссу та його творчості у 1930-х роках. Виставка
пропонує познайомитись із особливостями цього періоду кар'єри
художника через публікації авангардного журналу Cahiers d'Art,
створеного в той самий час... Читати далі

 
Ренуар у Палаццо Роверелла в Ровіго

До 25 червня в Палаццо Роверелла в Ровіго проходить виставка,
присвячена Ренуару та дослідженню впливу неоренесансу на його
творчість. Хоча художник відомий як одна з найважливіших

постатей імпресіонізму, ця виставка має на меті пролити світло на маловідомий
момент його мистецької кар'єри... Читати далі

Інше посилання

Кносс в Оксфорді
До 30 липня в Ашмолівському музеї мистецтв та археології в
Оксфорді проходить виставка, присвячена античному місту Кносс.
Відкритий понад століття тому, Кносс був серцем мінойської
цивілізації, що розвивалася на Криті з 2700 до н.е. до 1200 року до

н.е. Це перша британська виставка, повністю присвячена місту, яка об'єднує
понад 100 об'єктів, що ніколи раніше не вивозилися з Греції... Читати далі

 
Англада Камараса у Барселоні

До 7 травня в Національному музеї каталонського мистецтва (Museu
Nacional d'Arte Catalana) проходить виставка, присвячена видатному
каталонському художнику Англаді Камарасі. Виставка під назвою
"Навмисний архів" оригінальна тим, що на ній представлені

переважно особисті архіви митця... Читати далі

 
Анка Пташковська у Варшаві

У Варшавському Музеї на Віслі до 23 квітня триватиме виставка,
присвячена Анні Пташковській. Виставка, побудована на основі
сценарію знятого художницею у 2016 році автобіографічного фільму
у 32 розділах, має на меті пролити світло на офіційний та особистий
виміри її життя... Читати далі
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Александра Валішевська і символізм

У Національному художньому музеї ім. М.К. Чюрльоніса в Каунасі до
22 травня проходить виставка "Жорстокі розповіді: Олександра
Валішевська і символізм Сходу та Півночі". Вона об'єднує понад 200
картин 36-ти митців з Польщі, Чехії та країн Балтії та охоплює період
від XIX-го століття до сьогодення. Виставка складається з різних

підтем та передає прагнення авторів уникнути реалізму та натуралізму,
зображуючи фантастичні сцени... Читати далі

 
"Квіти у мистецтві" в Мюнхені

У Мюнхенському Кунстхалле до 27 серпня проходить виставка,
присвячена ролі квітів в культурі від античності до наших днів. У
міфології, релігії, мистецтві чи політиці квіти завжди мали велику
символічну силу. Близько ста сімдесяти робіт та спеціально розроблені
інсталяції показують, як вони еволюціонували від бажаних символів
статусу до масового продукту, що продається по всьому світу... Читати

далі

 
Весна поетів

З 11 по 27 березня відбудеться 25-та "Весна поетів", присвячена
темі кордонів. Кілька подій у Європі та світі запрошують
переосмислити тему кордону не лише як геополітичну, у зв'язку з
українським конфліктом, а й як поетичну, естетичну та

літературну... Читати далі

Інше посилання

Нове видання Гіду Мішлен
З нагоди оголошення результатів престижного рейтингу Гіду Мішлен
2023 року у Страсбурзі 6 березня відбулася одна з найбільших в
історії зустрічей шеф-кухарів. Лише один ресторан отримав третю
зірку, чотири ресторани - дві зірки, а 39 нових ресторанів були
нагороджені зірками. Завдяки цим шеф-кухарям Європа є найбільш
гастрономічним напрямком у світі... Читати далі

 

Календар подій :

7
Берез.

7 березня 2023
Брюссель
Рада з питань освіти

7
Берез.

7-8 березня 2023
Стокгольм
Неформальна зустріч міністрів оборони

8
Берез.

8-9 березня 2023
Стокгольм
Неформальна зустріч міністрів з розвитку

9
Берез.

9-10 березня

Брюссель - Рада з питань правосуддя та внутрішніх справ
Стокгольм - Неформальна зустріч міністрів торгівлі

Редакційна команда Вісника:
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https://www.kunsthalle-muc.de/en/flowers-forever/
https://www.culture.gouv.fr/en/Know-us/National-Events/The-Spring-of-the-Poets
https://www.culture.gouv.fr/en/Know-us/National-Events/The-Spring-of-the-Poets
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.marketscreener.com/quote/stock/MICHELIN-CGDE-4672/news/Michelin-CGDE-Guide-2023-ndash-France-ndash-La-Marine-restaurant-is-highlighted-with-Three-Sta-43168644/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/MICHELIN-CGDE-4672/news/Michelin-CGDE-Guide-2023-ndash-France-ndash-La-Marine-restaurant-is-highlighted-with-Three-Sta-43168644/
https://www.facebook.com/fondationschuman
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