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Фонд бажає вам гарного початку осені. Починаючи з цього тижня, у контексті війни, яку
веде Росія, та на підтримку України європейцями наш Щотижневий інформаційний вісник
буде також доступний українською мовою.

"На сьогодні в Росії зруйнований весь медіа-простір"
Автор : Katerina Abramova
З початком війни в Україні російська влада посилила репресії
проти незалежних ЗМІ. Навіть якщо росіяни все менше і менше
вірять пропаганді, зробити так, щоб інший голос був почутий,
дуже важко, пояснює Катерина Абрамова з Meduza, медіа у
вигнанні.
Читати далі
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Календар подій | Інші версії | Контакт
На першій шпальті ! :
Нове Сполучене Королівство?
Смерть Королеви Єлизавети ІІ символічно закриває сторінку
повоєнної Британії. З приходом до влади короля Чарльза III та
прем'єр-міністерки Ліз Трусс для країни починається нова ера, пише
Жан-Домінік Джуліані... Читати далі

Вибори :
Кріш'яніс Каріньш може бути переобраний на виборах у Латвії 1 жовтня
Коаліція, яка існує з жовтня 2018 року, є фаворитом на виборах, які
відбудуться 1 жовтня. Питання лише в тому, чи приєднаються
консерватори або прогресисти до трьох партій, які зараз складають
коаліцію. Поведінка російськомовного електорату може бути
вирішальною... Читати далі

Демократи Швеції стають другою партією країни
Розрив між лівими і правими на парламентських виборах у Швеції 11
вересня настільки малий, що Виборча комісія повідомила, що результати
будуть відомі не раніше 14 вересня. Згідно з частковими результатами,
праві сили, до яких входять Шведські демократи (SD), Поміркована
партія (M), Християнські демократи (KD) та Ліберали (L), разом можуть
отримати 49,63% голосів виборців та 175 місць. Ліві сили, до яких
входять Соціал-демократична партія (СДП) прем'єр-міністра Магдалени Андерссон,
Ліва партія (V), Партія зелених (ПЗ) та Партія центру (ПЦ), матимуть потенційно
48,88% голосів та 174 місця в парламенті... Читати далі

Праві партії можуть перемогти на виборах в Італії 25 вересня
Очікується, що на дострокових парламентських виборах 25 вересня
перемогу здобуде права коаліція у складі "Форца Італія", "Ліга" та
"Фрателлі д'Італія". Після відставки уряду Маріо Драгі у липні, ліві та
центральні сили не змогли об'єднатися. Президентом Ради може стати
лідер ультраправої партії "Вперед, Італіє" Джорджія Мелоні... Читати
далі

Фонд :
Новий випуск Атласу Європейського союзу
Для кращого розуміння Європи у 2022 році унакальний Атлас
Європейського Союзу, пропонує повне та легкодоступне уявлення
про Європейський Союз, Єврозону та кожну з 27 держав-членів.
Атлас доступний у паперовому форматі на нашому сайті та у
книгарнях французькою мовою, а також у цифровому форматі
французькою та англійською мовами. Замовляйте... Читати далі

Європейські плани відновлення: цифри та пріоритети
Єврокомісія схвалила 8 вересня план відновлення Нідерландів в
рамках програми ЄС NextGenerationEU для подолання наслідків
кризи, спричиненої Covid-19. Фонд відновлення у розмірі 672,5
млрд. євро, допомагає відновитися після кризи, надає гранти і
позики державам-членам. Плани 26 країн були затверджені, 10
країн вже отримали підтримку, в тому числі Іспанія та Словаччина
наприкінці липня. Наш Фонд пропонує інтерактивну карту планів по країнах із
зазначенням сум, графіків та пріоритетів... Читати далі

Енергетична криза: європейські міри
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
керівництво Європейського Союзу вжили заходів та розробили
плани щодо скорочення їх споживання. Фонд пропонує вам
таблицю, щоб у всьому розібратися. Вона буде регулярно
доповнюватися та оновлюватися... Читати далі

Україна/Росія :
Рада асоціації ЄС-Україна
На 8-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося у
Брюсселі 5 вересня, ЄС оголосив про надання гранту у розмірі 500
млн. євро на освіту та житло для українських репатріантів та
підтвердив свою підтримку країні у війні проти Росії. Україна
підписала угоди про приєднання до програми "Цифрова Європа" та приєднання до
спільної транзитної системи... Читати далі

МАГАТЕ закликає захистити Запорізьку АЕС
Після відвідування Запорізької атомної електростанції Міжнародне
агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 6 вересня закликало до
створення зони ядерної безпеки навколо об'єкту, на якому була
зафіксована
присутність
російської
військової
техніки
та
спорядження... Читати далі
Інше посилання

Витрати на відновлення України оцінюються у 349 мільярдів євро

Єврокомісія, Світовий банк та український уряд оцінили вартість відновлення
України у 349 мільярдів євро. Ця оцінка, опублікована 9 вересня,
враховує вплив російського вторгнення з 24 лютого по 1 червня і
буде переглядатися в бік збільшення по мірі продовження війни...
Читати далі

Нова допомога у розмірі 5 мільярдів євро для України
Єврокомісія запропонувала 7 вересня виділити додаткові 5 мільярдів
євро допомоги Україні. Це частина пакету на суму 9 млрд євро, з
яких 1 млрд євро вже був виплачений у серпні. Основна мета
допомоги - зменшити дефіцит бюджету в Україні спричинений
війною. Рада ЄС схвалила його 9 вересня... Читати далі

G7 ухвалила обмеження ціни на російську нафту
Міністри фінансів країн G7 2 вересня домовились про "невідкладне"
встановлення верхньої межі ціни на російську нафту та
нафтопродукти. Ціна буде визначатися країнами, що застосовують
цю міру, у зв'язку з санкціями європейськими санкціями, які
включають ембарго на російську нафту до кінця року... Читати далі
Інше посилання

Підготовка місії з навчання українських військовослужбовсів
Міністри оборони зустрічі у Празі 29 та 30 серпня, обговорили
розвиток подій війни в Україні та домовилися про створення
спеціальної місії з навчання української армії. Вони також
обговорили
питання
зміцнення
європейської
оборонної
промисловості та її потенціалу. Вони також проаналізували ситуацію в Африці,
зокрема в Малі, та на Західних Балканах... Читати далі

Призупинення спрощеного візового режиму для росіян
9 вересня Рада ЄС призупинила дію Угоди про спрощення візового
режиму між Європейським союзом та Росією. Відповідне рішення
було прийняте міністрами закордонних справ 31 серпня. 8 вересня
Естонія, Латвія, Литва та Польща оголосили про наміри запровадити
обмеження на в'їзд росіян до країн Шенгенської зони. Ця міра має набути чинності
19 вересня... Читати далі
Інше посилання

Єврокомісія :
Огляд реалізації політики щодо навколишнього середовища
Єврокомісія опублікувала 8 вересня свій 3-й огляд реалізації
політики щодо навколишнього середовища, який підсумовує звіти 27
держав-членів про зрушення у сфері екологічного законодавства
ЄС. Єврокомісія закликає держави-члени забезпечити більше
фінансування для покриття інвестиційних потреб у цій сфері, які оцінюються в 110
мільярдів євро на рік... Читати далі

Парламент :
Зобов'язання щодо реформування міграційної політики та надання притулку
Представники Європарламенту та держав-членів, які головуватимуть
у Раді ЄС у 2022-2024 роках, взяли на себе зобов'язання до
європейських виборів 2024 року працювати над завершенням
законодавчих процесів щодо реформування міграційної політики та
політики надання притулку. Дорожня карта між двома інституціями
передбачає, що обговорення реформи має розпочатися не пізніше
кінця 2022 року... Читати далі

Рада Євросоюзу :
Нарада міністрів енергетики
Міністри енергетики обговорили 9 вересня заходи, яких необхідно вжити
для обмеження зростання цін на енергоносії. Вони звернулися до
Єврокомісії з проханням розробити обмеження на ціни на газ та
прибутки компаній, які виробляють дешеву електроенергію. 7 вересня
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала встановити
верхню межу ціни на російський газ, жест солідарності для компаній, що

видобувають викопне паливо, та зобов'язання для держав-членів скоротити
споживання електроенергії в пікові години. Міністри також обговорили національні
плани підготовки до зими... Читати далі

Зустріч Єврогрупи
Міністри фінансів Єврозони 9 вересня обговорили вплив інфляції на
бюджетну політику. Разом з колегами з інших держав-членів вони
обговорили аспекти розробки цифрового євро, а також цифрових
валют за межами Єврозони... Читати далі

Нарада міністрів, відповідальних за політику згуртованості
2 вересня міністри, відповідальні за політику згуртованості,
обговорили
можливості,
переваги
та
майбутнє
політики
згуртованості, зокрема, з точки зору сприяння перехідному періоду,
стійкості та місцевій демократії... Читати далі

Нарада міністрів фінансів
На нараді 9 та 10 вересня міністри фінансів обговорили наслідки
війни для європейських економік та вплив цін на енергоносії на
національні бюджети. Вони схвалили виділення 5 млрд. євро
допомоги для України. Вони також обговорили бюджетні правила та
стійкість державних фінансів, а також гармонізацію оподаткування
компаній. З цього питання Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди та
Франція запропонували запровадити мінімальне оподаткування компаній на
національному рівні, щоб подолати вето Угорщини... Читати далі
Інше посилання

| Інше посилання

Нарада міністрів охорони здоров'я
6 та 7 вересня міністри охорони здоров'я обговорили питання
європейської допомоги українській системі охорони здоров'я, а
також
питання
вакцинації
та
боротьби
з
онкологічними
захворюваннями. Також відбулася зустріч комітету HERA, органу
Євросоюзу з реагування та готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони
здоров'я, з лабораторіями, які виробляють вакцини проти Covid-19 та мавпячої
віспи... Читати далі

Дипломатія :
Рада асоціації ЄС-Грузія
6 вересня відбулося 7-е засідання Ради асоціації ЄС-Грузія. Нова
програма на 2021-2027 роки встановлює спільні цілі, такі як
продовження роботи щодо зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) та
поступова економічна інтеграція Грузії до єдиного ринку. ЄС
привітав проведені реформи Грузії, підкресливши при цьому, що
залишаються недоліки у сфері демократії, верховенства права, незалежності
судової влади та прав людини... Читати далі

Візіти Шарля Мішеля до Алжиру та Катару
Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Алжир 5
вересня, щоб обговорити з Президентом Алжиру Абдельмаджидом
Теббуном майбутнє Угоди про асоціацію, а також безпекові та
геополітичні питання. У Досі він відкрив нове представництво ЄС та
обговорив з Еміром Катару питання безвізового в'їзду до ЄС. Під час обох візитів
обговорювалися питання енергетики... Читати далі

Европейські агенції :
Схвалення двох нових вакцин проти Covid-19
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) 1 вересня
рекомендувало до використання дві вакцини проти Covid-19,
пристосовані до штаму Omicron. Ці вакцини виробництва компаній
Pfizer та Moderna призначені для людей старше 12 років, які вже
пройшли вакцинацію, з метою зміцнення їх імунітету. Тепер
Єврокомісія має надати дозвіл на їх використання за прискореною процедурою...
Читати далі

Ракета Ariane доставила на орбіту супутник Eutelsat
Ракета-носій Ariane 5 стартувала 7 вересня з гвіанського космічного
центру в Куру для виведення на орбіту супутника Eutelsat Konnect
VHTS, який забезпечуватиме доступ до високошвидкісного Інтернету
по всій Європі... Читати далі
Інше посилання

Німеччина :
Зустріч з Шарлем Мішелем
Канцлер Олаф Шольц 9 вересня зустрівся з Президентом
Європейської Ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили війну в
Україні та її підтримку з боку Євросозу, енергетичну політику та
майбутнє ЄС... Читати далі

Виступ Олафа Шольца про майбутнє Європейського союзу
У своєму виступі в Карловому університеті в Празі 29 серпня
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виклав своє бачення майбутнього
Європейського Союзу. Зокрема, він висловився за створення Союзу
у складі "30 або 36 членів", а також за скасування права вето. Він
також закликав до "економічної, фінансової, політичної, гуманітарної та військової"
підтримки України у довгостроковій перспективі... Читати далі

Франція :
Виступ Емманюеля Макрона перед Послами
У своєму виступі на Конференції послів 1 вересня Президент Франції
Еммануель Макрон наголосив на дестабілізації міжнародного
порядку, спричиненої російською війною в Україні та піднесенням
Китаю.
Він
відстоював
стратегічну
автономію
Франції
та
Європейського Союзу і підвреслив важливість європейської
оборонної системи в рамках НАТО. Він також закликав дипломатів працювати на
збільшення впливовості і привабливість Франції... Читати далі

Сполучене Королівство :
Новопризначена прем'єр-міністерка Ліз Трасс сформувала уряд
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс була обрана 5
вересня новим лідером Консервативної партії замість Бориса Джонсона,
отримавши 57,4% голосів членів партії проти колишнього Канцлера
казначейства Ріші Сунака. Вона була призначена Королевою
Єлизаветою II 6 вересня для формування нового уряду. Вона стала
третьою жінкою, яка очолила британський уряд... Читати далі
Інше посилання

Смерть королеви Єлизавети ІІ та вступ на престол Чарльза ІІІ
Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. Її
наступником на посаді глави держави Сполученого Королівства та
глави Співдружності є старший син Чарльз ІІІ... Читати далі

Інше посилання

| Інше посилання

Рада Європи :
Діалог з білоруською опозицією
7 вересня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про
створення контактної групи за участі білоруської опозиціонерки
Світлани Тихановської та інших представників демократичних
опозиційних сил з метою налагодження регулярного діалогу... Читати
далі

Три кандидати увійшли до шорт-листа Премії імені Вацлава Гавела у 2022 році
Фіналісти премії імені Вацлава Гавела були оголошені 6 вересня:
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, заарештований у
квітні 2022 року;
Коаліція "Райдуга", група правозахисних та ЛГБТКІА+ організацій;
Коаліція "Україна. 5 ранку", група українських правозахисних організацій.
Переможець буде оголошений 10 жовтня... Читати далі

ОЕСР :
Перспективи зайнятості населення
У своєму щорічному звіті щодо зайнятості, опублікованому 9
вересня, ОЕСР зазначає, що з початку відновлення після Covid-19 в
країнах-членах організації було створено 66 мільйонів робочих
місць, що перевищує кількість робочих місць, втрачених через
пандемію. Водночас вона занепокоєна невизначеністю, спричиненою війною в
Україні та її наслідками, зокрема, зростанням вартості життя. Вона закликає до
посилення колективних переговорів та підвищення мінімальної заробітної плати...
Читати далі

МВФ :
Заклик до реформування правил Єврозони
В опублікованій 5 вересня ноті Міжнародний валютний фонд
закликає країни-учасниці Єврозони реформувати свої бюджетні
правила з метою зменшення ризику боргової кризи та підвищення
гнучкості реагування на кризи та інвестиційні потреби. Зокрема, МВФ
пропонує створити "бюджетний потенціал", що фінансується за
рахунок спільної позики. МВФ пропонує, щоб бюджетні правила
більшою мірою враховували ризики, пов'язані з заборгованістю кожної держави...
Читати далі

Євростат :
Зростання інфляції
Згідно з оперативною оцінкою Євростату, опублікованою 31 серпня,
річна інфляція в єврозоні в серпні досягла 9,1% в порівнянні з 8,9%
в липні. Ціни на енергоносії зросли на 38,3% відносно минулого
року, і на 39,6% у липні... Читати далі

Зниження рівня безробіття
В липні рівень безробіття піднявся до 6% в Європейському Союзі та
до 6,6% в Єврозоні, повідомив 1 вересня Євростат. Рівень безробіття
серед молоді склав 14% в Європейському союзі та 14,2% в
Єврозоні... Читати далі

Зростання ВВП та зайнятості населення
ВВП Єропейського союзу та Єврозони в другому кварталі виріс на
0,7% і 0,8% відповідно в порівнянні з попереднім кварталом та на
4,2% і 4,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, як
повідомив 7 вересня Євростат. Крім того, рівень зайнятості
населення зросла на 2,7% в Єврозоні та на 2,4% в ЄС у порівнянні з
2 кварталом 2021 року... Читати далі

Євробарометр :
Зростання довіри до Європейського союзу
Згідно з опитуванням Євробарометру, оприлюдненим 6 вересня,
47% європейців мають позитивний імідж Європейського Союзу та
78% підтримують економічні санкції проти Росії. Економічні та
енергетичні питання є основними джерелами занепокоєння як на
рівні ЄС, так і на національних рівнях. 87% громадян хочуть, щоб
Європейський Союз більше інвестував у відновлювану енергетику...
Читати далі

Дослідження/Звіти :
Звіт про діяльність Єврокомісії
З нагоди виступу Президента Європейської Комісії Урсули фон дер
Ляєн про стан справ в ЄС, яка має відбутися 14 вересня, Єврокомісія
опублікувала 9 вересня огляд своєї діяльності від часу останньої
промови Президента у 2021 році. У ньому висвітлюються зусилля,
спрямовані на консолідацію заходів з відновлення після Covid-19, а
також заходи, вжиті у відповідь на війну в Україні та її наслідки...
Читати далі

Звітна таблиця державної допомоги
Звітна таблиця державної допомоги, опублікована Єврокомісією 8
вересня, показує, що адаптативні міри, вжиті під час кризи Covid-19,
підтримали бізнес, зберігаючи при цьому рівні умови для
конкуренції. Загалом держави-члени ЄС мобілізували 384,33 млрд.
євро... Читати далі

Культура :
Ретроспектива творчості Жерара Гаруста в Бобурі
До 2 січня 2023 року в Центрі Жоржа Помпіду в Парижі проходить
ретроспектива творів Жерара Гаруста, одного з сучасних
французьких художників, який є майстром безкомпромісної
фігуративності... Читати далі

Шон Кітінг у Дубліні
До 27 листопада в Національній галереї Ірландії в Дубліні проходить
виставка ірландського художника Шона Кітінга. У своїй картині
"Алегорія" художник перетворюється на політичного коментатора,
висвітлюючи
насильство
та
турбулентність,
якими
відзначився
період
громадянської війни в Ірландії... Читати далі

Діалог митців у Празі
До 23 жовтня празька галерея Untitled Gallery представляє роботи
італійського
художника
Ніколо
Дежіоржіса
та
британськошвейцарського колективу JocJonJosch, які відкривають дискусію про
колективне мистецтво, перфоманс та спадщину концептуального
мистецтва і ленд-арту. Виставка є одним із заходів Празького тижня
мистецтв, який завершується 15 вересня... Читати далі

Бетховенфест у Бонні
Німецьке місто Бонн запрошує всіх шанувальників класичної музики на
Бетховенфест, що проходить там до 17 вересня. На батьківщині
композитора відбуваються численні концерти, присвячені його
творчості, а також творчості інших композиторів, таких як Мендельсон,
Брукнер та Малер... Читати далі

Фестиваль "Варшавська осінь"
65-й Варшавський фестиваль сучасної музики проходить з 16 по 24
вересня. Фестиваль орієнтований на симфонічну та камерну
музику... Читати далі

Дні європейської спадщини
Дні європейської спадщини, організовані Радою Європи та
Європейським Союзом, проходитимуть 39-ий рік поспіль та
розпочнуться у другі вихідні вересня. До кінця року в 50 країнах, що
підписали Європейську культурну конвенцію, організовуються
виставки, мистецькі перформанси, екскурсії та семінари, присвячені
темі сталої спадщини... Читати далі
Інше посилання

Переможці 79-го Венеційського кінофестивалю
Американська режисерка Лаура Пойтрас отримала "Золотого лева"
Венеціанського кінофестивалю 10 вересня за документальний фільм
"Вся краса і кровопролиття" про опіоїдну кризу в США. Француженка
Аліса Діоп отримала "Срібного лева" та приз "Майбутнє" за фільм
"Сент-Омер". Призи за кращу жіночу та чоловічу ролі отримали
австралійка Кейт Бланшетт та ірландський актор Колін Фаррелл... Читати далі
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