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Изказване на председателя на Европейския парламент г‑жа Роберта Мецола на 

извънредното заседание на Европейския съвет на 30 и 31 май 2022 г., Брюксел 

 

Последните месеци не бяха лесни. Изправени сме пред една агресивна Русия, която отхвърли 

правилата на играта. Всяка държава – всеки лидер – са подложени на безпрецедентен натиск, 

свързан с: 

- инфлация на нечувани досега равнища;  

- енергийна криза, означаваща намаляване на доставките и увеличаване на разходите;   

- недостиг на храни, означаващ реална възможност за настъпване на световен глад; 

- социално въздействие върху най-уязвимите в нашите общества – току-що излезли от 

двугодишна пандемия – нараства все повече с всеки ден;  

- колебания на пазарите, които подхранват несигурността;  

- руска дезинформация, водеща до популизъм, национализъм и изолационизъм.  

 

Това е момент, в който трябва да бъдем сплотени. Този момент настъпи не по наша воля, но ние 

нямаме друг избор, освен да го посрещнем. 

 

Зная, че няма лесни отговори или лесни решения, сигурно е, че има отговори и решения, които 

са погрешни, и ние трябва да ги избегнем. 

  

Исторически погрешно решение би било да не предоставим статут на страна кандидатка на 

Украйна и Молдова днес или да не дадем ясна перспектива на Грузия. 

 

Статут на страна кандидатка  

 

Това е решение, което е оправдано, което е необходимо, което е възможно и по което имам 

удоволствието да видя консенсус около тази маса. Днешният ден е исторически! 

 

Членството в ЕС няма да бъде постигнато за кратко време, ние винаги сме били честни по този 

въпрос, но статутът на страна кандидатка ще означава тласък за безпрецедентна програма на 

реформи, ще означава достъп до програми и най-вече ще означава, че надеждата на хората, 

страдащи в Украйна, на онези, които се тревожат в Молдова, ще доведе до осезаем напредък. И 

трябва да сме наясно, че това не е просто символичен акт, това ще укрепи ЕС и ще укрепи 

Украйна и Молдова. Това ще покаже на както на нашите, така и на техните граждани, че нашите 

ценности имат повече тежест, отколкото реториката. Тази надежда може да означава резултати. 

Други страни, които чакат – тези от Западните Балкани, също трябва да видят, че надеждата води 

до резултати. Време е.  

 

Умора от войната 

 

Би било също така погрешно да се приеме, че общественото мнение ще продължи да бъде 

движеща сила за нашите действия в подкрепа на Украйна, или пък да се подценява размерът на 

руското влияние.  Трябва да признаем, че се появява умора, предизвикана от инфлацията, че 

виждаме много случаи, в които издръжливостта на нашите граждани спрямо социалното и 

икономическото въздействие отслабва и ние трябва да действаме по-решително. Трябва да 

противодействаме на посланието на Кремъл, а не да подхранваме страховете, които то 

разпространява. 

 

Не е Зеленият пакт този, който води до покачване на цените или до повишаване на инфлацията – 

в някои случаи до близо 20%. Не са нашите санкции тези, които влияят на покупателната 

способност. Причината е, че Кремъл иска по-голямо влияние. Причината е, че той иска 

удобството да разполага с васални държави. Причината е, че според тях демокрацията е немощна 

концепция и отслабва държавите. Ние знаем, че вярно е обратното. 
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Климат и енергетика 

 

Би било погрешно да отстъпим от нашите средносрочни и дългосрочни цели в областта на 

климата. Абсолютно необходимо е да се освободим от руската енергия, да сложим край на 

европейските енергийни острови и да осигурим енергийната си независимост – какво е 

стратегическата автономност без нея? Също така, не можем да отстъпим от обещанието, което 

поехме към едно поколение. Става въпрос за сигурността, както и за околната среда. Затова моят 

призив е да гарантираме, че спешните краткосрочни мерки няма да се превърнат в новото 

нормално положение в средносрочен план.  

 

Инфлация, социално и икономическо въздействие 

 

Би било погрешно да се пренебрегнат опасенията от нарастващите разходи и инфлацията, 

определяйки последните като временно явление, или да се приеме, че положението няма да се 

влоши. В много държави все още не сме достигнали върховите равнища. Нуждаем се от 

стабилен, ясен и единен подход, който да показва, че ние всички сме заедно в тази ситуация. 

Отделните държави не могат да преодолеят сами социалното и икономическото въздействие, 

пред което сме изправени. Никое решение не бива да бъде изключвано. 

 

Санкции и помощ за Украйна 

 

Същевременно трябва да ускорим доставките на военна, хуманитарна и финансова помощ за 

Украйна. Необходимо е също така да постигнем напредък по отношение на санкциите.  

 

Санкциите са полезен инструмент, ако се прилагат правилно, и тук трябва да започнем 

следващия пакет, да запълним пропуските и където е необходимо, да предвидим удължаване. 

Тази стъпка е необходима, тъй като в Кремъл залага на това, че ние ще „мигнем първи“. 

Те залагат на това, че натискът, който подхранват в нашите общества, ще разбие нашето 

единство и те ще могат да се върнат към бъдещето на железните завеси и сферите на влияние. 

На „ние“ срещу „те“, на „правото е на силния“. Европа стигна твърде далеч по своя път, за да 

допусне това да се случи сега, а и натискът върху Русия също нараства.  

 

Продоволствена сигурност 

 

Трябва да се противопоставим на фалшивата и цинична руска пропаганда, която обвинява за 

надвисналата криза с продоволствената сигурност действията на Украйна или санкциите на ЕС. 

Вината категорично е на агресора. 

 

Позволете ми тук да приветствам усилията на Комисията и държавите членки във връзка с 

инициативата „Коридори на солидарността“. Следва да увеличим тези коридори и да се справим 

с логистичните затруднения.  

 

Миграция 

 

Гледаме на изток, но не можем да подценяваме въздействието, което тази война ще окаже и 

върху южните ни съседи. Трябва да сме готови да помогнем и не бива да допуснем да бъдем 

изненадани, когато миграционните потоци отново се засилят.  Опасявам се, че скоро ще бъдем 

изправени пред ситуация, която е напълно предвидима, и все пак ще ни завари изцяло 

неподготвени. Налице са варианти, които биха могли да ни помогнат в тази реалност на 

всеобхватна криза, в която уязвимите хора се използват като пешки в геополитическите игри. 

 

Бъдещето на Европа 

 

Относно бъдещето на Европа: Трябва да бъдем амбициозни. Можем да засилим способността на 

Съюза да действа в жизненоважни области като здравеопазването, енергетиката, отбраната и 
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основните ценности. Парламентът е готов да действа, както свидетелстват двете ни резолюции. 

Те не бива да се пренебрегват. Следващата естествена стъпка е постигането на конвенция. Зная, 

че някои от тук присъстващите имат своите резерви, но това е начинът, по който можем да 

продължим разговора за нашия проект за ЕС. Трябва да сме готови да разгледаме начина, по 

който работим, и да видим къде можем да постигнем по-добри резултати.   

 

Европейският парламент е готов да се справи с предизвикателствата, стоящи пред нас. И е готов 

да направи това съвместно с институциите и държавите членки.  

 

 


