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Η παρέμβαση της Roberta Metsola,  

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Ιουνίου 2022 στις Βρυξέλλες 

 

Δεν ήταν εύκολοι οι προηγούμενοι μήνες. Απέναντί μας έχουμε μια επιθετική Ρωσία που αδιαφορεί 

επιδεικτικά για τους κανόνες του παιχνιδιού. Κάθε κράτος, κάθε ηγέτης, τελεί υπό πρωτοφανή πίεση: 

- ο πληθωρισμός σε δυσθεώρητα ύψη·  

- η ενεργειακή κρίση με τις προμήθειες να μειώνονται και τις δαπάνες να αυξάνονται  

- οι ελλείψεις σε τρόφιμα και μια υπαρκτή πιθανότητα λιμού στον κόσμο· 

- ο κοινωνικός αντίκτυπος στους πλέον ευάλωτους των κοινωνιών μας - με το που βγήκαμε από 

δύο χρόνια πανδημίας - να γίνεται βαρύτερος μέρα με τη μέρα·  

- οι διακυμάνσεις των αγορών να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα·  

- η ρωσική παραπληροφόρηση να δίνει ώθηση στον λαϊκισμό, στον εθνικισμό και στον 

απομονωτισμό,  

 

Τέτοιες ώρες πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Ούτε βρεθήκαμε εδώ πέρα από επιλογή, ούτε έχουμε 

επιλογή· έχουμε υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος της στιγμής. 

 

Οι εύκολες απαντήσεις ή οι εύκολες αποφάσεις δεν υπάρχουν αλλά οι εσφαλμένες αφθονούν, και αυτές 

πρέπει να αποφύγουμε. 

  

Μια ιστορικής κλίμακας εσφαλμένη απόφαση θα ήταν να αρνηθούμε σήμερα στην Ουκρανία και στη 

Μολδαβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας ή να αποτύχουμε να προσφέρουμε μια σαφή προοπτική 

στη Γεωργία. 

 

Καθεστώς υποψήφιας χώρας  

 

Απόφαση επιβεβλημένη, αναγκαία, εφικτή· μου προξενεί χαρά να βλέπω συναίνεση γύρω από το 

τραπέζι αυτό. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική! 

 

Καμία χώρα δεν μπαίνει στην Ένωση από τη μία μέρα στην άλλη - είμασταν πάντα ειλικρινείς πάνω 

σε αυτό, αλλά το να είναι μια χώρα υποψήφια σημαίνει ώθηση για ένα χρονοδιάγραμμα πρωτοφανών 

μεταρρυθμίσεων, σημαίνει πρόσβαση σε προγράμματα, σημαίνει πάνω από όλα ότι η ελπίδα εκείνων 

που υποφέρουν στην Ουκρανία και εκείνων που ανησυχούν στη Μολδαβία μπορεί να μετουσιωθεί σε 

απτή πρόοδο. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς για κάποια συμβολική χειρονομία, όχι, 

είναι μια πράξη που δυναμώνει την ΕΕ και δυναμώνει την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Είναι η απόδειξη 

προς τον λαό μας, αλλά και προς τους δικούς τους, ότι οι αρχές μας έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από 

τις ρητορείες. Η ελπίδα μπορεί να γίνει συνώνυμη των αποτελεσμάτων. Και όσο για τις άλλες χώρες 

που περιμένουν - εκείνες στα Δυτικά Βαλκάνια, θέλουν και αυτές να δουν την ελπίδα να καρποφορεί. 

Ήρθε η ώρα.  

 

Η κόπωση του πολέμου 

 

Ένα άλλο λάθος θα ήταν να πιστέψουμε ότι η κοινή γνώμη θα παραμείνει εσαεί υπέρ της Ουκρανίας ή 

να υποτιμήσουμε την έκταση της ρωσικής επιρροής. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι, κάτω από τις 

πληθωριστικές πιέσεις, επέρχεται σιγά-σιγά η κόπωση, ότι βλέπουμε ήδη περιπτώσεις στις οποίες η 

στωικότητα των πολιτών μας απέναντι στον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο αρχίζει να κλονίζεται και 

ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο. Πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο για να αντικρούσουμε την 

προπαγάνδα του Κρεμλίνου, για να αντιστρέψουμε το κλίμα φόβου που καλλιεργεί. 

 

Δεν φταίει η Πράσινη Συμφωνία που σκαρφαλώνουν οι τιμές, δεν είναι αυτή που έχει σπρώξει τον 

πληθωρισμό κοντά στο 20% σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν φταίνε οι κυρώσεις μας για το που 

βρίσκεται η αγοραστική μας δύναμη. Φταίει το Κρεμλίνο και η δίψα του για σφαίρες επιρροής. Φταίει 

η νοσταλγία τους για υποτελή κράτη. Φταίει η πλάνη τους ότι δεν θέλει πολλά για να κλονίσεις τη 



 

2 

 

δημοκρατία, ότι είναι η κερκόπορτα του κάθε κράτους. Εμείς ξέρουμε ότι ακριβώς το αντίθετο 

συμβαίνει. 

 

Κλίμα και ενέργεια 

 

Μια εσφαλμένη απόφαση θα ήταν να κάνουμε πίσω ως προς τους μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους μας για το κλίμα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποτινάξουμε τα δεσμά μας 

ως προς τη ρωσική ενέργεια, να εξαλείψουμε την ενεργειακή απομόνωση στην Ευρώπη και να 

διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία διότι, χωρίς αυτήν, η στρατηγική αυτονομία χάνει το 

νόημά της. Ούτε είναι εφικτό να αθετήσουμε την υπόσχεσή μας απέναντι σε ολόκληρη γενιά. Είναι 

κάτι που αφορά και την ασφάλεια, όχι μόνο το περιβάλλον. Προς τα εκεί συντείνει το κάλεσμά μου, τα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα να μην γίνουν μεσοπρόθεσμα η νέα κανονικότητα.  

 

Πληθωρισμός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος 

 

Μια εσφαλμένη απόφαση θα ήταν να απορρίψουμε ως παροδικές τις ανησυχίες για την αύξηση των 

τιμών και τον πληθωρισμό, να πιστέψουμε ότι αυτό ήταν, ότι άλλη επιδείνωση δεν πρόκειται να συμβεί. 

Σε πολλά κράτη δεν έχουμε φθάσει ακόμη στην κορύφωση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια 

αταλάντευτη, σαφή και ενιαία προσέγγιση που μαρτυρά ομοψυχία. Κανένα κράτος δεν κρατάει στα 

χέρια του την μία και μοναδική λύση για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που 

αντιμετωπίζουμε. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τίποτε δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ των 

προτέρων. 

 

Κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία 

 

Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να επιταχύνουμε την παροχή στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής 

βοήθειας στην Ουκρανία. Είναι επίσης ανάγκη να προχωρήσουμε με τις κυρώσεις.  

 

Οι κυρώσεις είναι χρήσιμο εργαλείο όταν χρησιμοποιούνται σωστά, κι αυτό που χρειάζεται είναι να 

ξεκινήσουμε με την επόμενη δέσμη, να κλείσουμε κενά ή να δώσουμε παρατάσεις εάν το κρίνουμε 

σκόπιμο. Και είναι σκόπιμο, διότι η Ρωσία ποντάρει στο ότι εμείς θα κάνουμε πρώτοι πίσω. Ποντάρει 

στο ότι οι εντάσεις που τροφοδοτούν στους κόλπους των κοινωνιών μας θα λυγίσουν την ομοψυχία 

μας - για μια «ολική επαναφορά» του Σιδηρού Παραπετάσματος και των σφαιρών επιρροής, για μια 

επιστροφή στο «Εμείς» και οι «Άλλοι», στο «Ουαί τοις ηττημένοις». Η Ευρώπη όμως έχει κάνει πολύ 

δρόμο για να επιτρέψουμε σήμερα τέτοιο πισωγύρισμα και η πίεση μεγαλώνει και για τη Ρωσία.  

 

Επισιτιστική ασφάλεια 

 

Είναι καθήκον μας να αντικρούσουμε τα κυνικά ψεύδη της ρωσικής προπαγάνδας ότι για την 

επικείμενη επισιτιστική κρίση θα φταίνε η αντίσταση των Ουκρανών ή οι κυρώσεις των Ευρωπαίων. 

Ο μόνος που θα φταίει είναι ο επιτιθέμενος. 

 

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να επαινέσω τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών 

και την πρωτοβουλία για τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας. Θα πρέπει να τις αυξήσουμε και θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα υλικοτεχνικά σημεία συμφόρησης.  

 

Μετανάστευση 

 

Αυτή τη στιγμή, μπορεί η προσοχή μας να είναι στραμμένη στην ανατολή αλλά δεν επιτρέπεται να 

υποτιμήσουμε τις συνέπειες που θα έχει ο πόλεμος και στους νότιους γείτονές μας. Πρέπει να είμαστε 

έτοιμοι να βοηθήσουμε και να μην αιφνιδιαστούμε όταν θα αυξηθούν και πάλι οι μεταναστευτικές 

ροές. Με ανησυχεί το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε και πάλι μια κατάσταση που, καίτοι εντελώς 

προβλέψιμη, μπορεί να μας βρει εντελώς απροετοίμαστους. Επιλογές υπάρχουν στο τραπέζι για να 

βελτιώσουμε την κατάστασή μας σε αυτήν την νέα πραγματικότητα διαρκούς κρίσης όπου ευάλωτοι 

συνάνθρωποί μας θα χρησιμεύσουν και πάλι ως πιόνια σε γεωπολιτικά παιχνίδια. 
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Το μέλλον της Ευρώπης 

 

Αυτό που θέλω να πω για το μέλλον της Ευρώπης είναι ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Έχουμε τους 

τρόπους να ενισχύσουμε την ικανότητα δράσης της Ένωσης σε ζωτικούς τομείς όπως είναι η υγεία, η 

ενέργεια, η άμυνα και οι θεμελιώδεις αξίες. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ενεργήσει, όπως 

αποδεικνύεται από τα δύο ψηφίσματά μας. Δεν πρέπει όμως να αγνοηθούν. Το επόμενο φυσικό βήμα 

είναι η διοργάνωση διάσκεψης. Γνωρίζω ότι κάποιοι από τους παριστάμενους διστάζουν αλλά μόνο 

έτσι θα μείνει ζωντανή η συζήτηση για το ευρωπαϊκό μας εγχείρημα. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι - 

να δούμε πώς λειτουργούμε και να βρούμε πού θα βελτιωθούμε.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει έτοιμο απέναντι στις προκλήσεις μας. Έτοιμο να τις 

αντιμετωπίσει - από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη.  

 

 


