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Observațiile Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la 

Consiliul European din 23 și 24 iunie 2022, de la Bruxelles 

 

Aceste luni nu au fost ușoare. Ne confruntăm cu o Rusie agresivă, care a încălcat regulile jocului. 

Fiecare stat – fiecare lider – este supus unei presiuni fără precedent, și anume: 

- o inflație care a atins niveluri cu totul neobișnuite;  

- o criză energetică care se traduce prin scăderea ofertei și creșterea costurilor;   

- penurii de alimente care reprezintă un risc real de foamete la nivel mondial; 

- consecințe sociale asupra persoanelor celor mai vulnerabile din societățile noastre – când abia 

am ieșit dintr-o pandemie de doi ani – care se agravează pe zi ce trece;  

- o fluctuație a piețelor care alimentează incertitudinea  

- și dezinformarea rusă care amplifică populismul, naționalismul și izolaționismul.  

 

Perioada pe care o traversăm ne impune să rămânem uniți. Sunt circumstanțe pe care nu le-am ales, dar 

în care trebuie să dovedim că suntem la înălțime. 

 

Știu că nu există răspunsuri simple sau decizii ușoare, dar sunt convinsă că există decizii greșite, pe care 

trebuie să le evităm. 

  

Astfel, ar fi fost o decizie greșită din punct de vedere istoric să nu se acorde astăzi statutul de țară 

candidată Ucrainei și Moldovei sau să nu se ofere o perspectivă clară Georgiei. 

 

Statutul de țări candidate  

 

Este o decizie justificată, necesară, posibilă și mă bucur să constat că s-a ajuns la un consens în jurul 

acestei mese. Trăim o zi istorică! 

 

Aderarea la Uniune nu se va face peste noapte, am fost întotdeauna onești cu privire la aceasta, dar 

statutul de țară candidată va impulsiona reforme fără precedent, va acorda accesul la programe și, cel 

mai important, va permite ca speranța celor care suferă în Ucraina, a celor care sunt îngrijorați în 

Moldova, să se traducă prin progrese concrete. Și trebuie să afirmăm cu claritate: nu este vorba doar de 

un act simbolic. El va consolida Uniunea și va consolida Ucraina și Moldova. El le va arăta cetățenilor 

noștri și cetățenilor acestor două țări că valorile noastre sunt mai importante decât retorica și că speranța 

se poate concretiza. Iar celelalte țări care așteaptă – cele din Balcanii de Vest – trebuie și ele să vadă că 

speranțele lor se concretizează. Este timpul.  

 

Oboseala de război 

 

De asemenea, ar fi o greșeală să credem că opinia publică va susține în mod durabil acțiunile noastre în 

favoarea Ucrainei sau să subestimăm amploarea influenței ruse.  Trebuie să recunoaștem că se instalează 

o oboseală alimentată de inflație. Trebuie să recunoaștem că, în multe cazuri, reziliența cetățenilor noștri 

la consecințele sociale și economice scade și că trebuie să ne dublăm eforturile. Trebuie să combatem 

discursul Kremlinului și nu să alimentăm temerile pe care acesta le suscită. 

 

Nu Pactul verde este cel care face prețurile să crească sau provoacă inflația – care, în anumite cazuri, 

se apropie de 20 %. Nu sancțiunile noastre sunt cele care afectează puterea de cumpărare. Acest lucru 

se întâmplă deoarece Kremlinul dorește să își extindă influența, pentru că este comod să aibă state 

vasale,  el, care consideră că democrația este un concept fragil, care slăbește statele. Știm că lucrurile 

stau exact invers. 

 

Clima și energia 

 

Ar fi o greșeală să dăm înapoi în ceea ce privește obiectivele noastre climatice pe termen mediu și lung. 

Trebuie neapărat să ne eliberăm de dependența de energia rusă, să punem capăt insulelor energetice 

europene și să ne asigurăm independența energetică. Fără aceasta, cum putem vorbi de autonomie 
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strategică? De asemenea, nu putem să nu ne ținem promisiunea pe care am făcut-o unei întregi generații. 

Este vorba atât de securitate, cât și de mediu. Prin urmare, apelul meu este să ne asigurăm că măsurile 

imediate și pe termen scurt nu devin, pe termen mediu, noua normă.  

 

Inflația și consecințele sociale și economice 

 

Ar fi o greșeală să nu ne plecăm urechea la preocupările suscitate de creșterea costurilor și de inflație, 

considerând că ele sunt pasagere, sau să credem că situația nu se poate înrăutăți. În multe state, nivelul 

maxim nu a fost încă atins. Avem nevoie de o abordare constantă, clară și unită, care să demonstreze 

solidaritatea noastră. Nu există o soluție pur națională la consecințele sociale și economice cu care ne 

confruntăm. Nu trebuie să lăsăm deoparte nicio opțiune. 

 

Sancțiunile și ajutorul acordat Ucrainei 

 

În același timp, trebuie să accelerăm furnizarea de ajutor militar, umanitar și financiar Ucrainei și trebuie 

să avansăm în ceea ce privește sancțiunile.  

 

Ele sunt un instrument util dacă sunt puse în aplicare corect. În acest sens, trebuie să lansăm următorul 

pachet de măsuri, să eliminăm lacunele și să extindem sancțiunile atunci când este necesar. Și acest 

lucru este necesar, deoarece Rusia mizează pe faptul că vom fi primii care vor da înapoi. Mizează pe 

faptul că presiunea pe care o exercită asupra societăților noastre va sfârși prin a ne dezbina. Cred că vor 

putea reveni astfel la era cortinelor de fier și a sferelor de influență. La antagonismul „noi” versus „ei”, 

la legea celui mai puternic. Europa a parcurs un drum prea îndelungat pentru a accepta acest scenariu, 

iar presiunea crește și asupra Rusiei.  

 

Securitatea alimentară 

 

Trebuie să respingem propaganda rusă falsă și cinică, care încearcă să atribuie vina pentru criza 

securității alimentare ce ne amenință acțiunilor Ucrainei sau sancțiunilor europene. Este în întregime 

vina agresorului. 

 

Aici, permiteți-mi să salut eforturile Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește inițiativa 

culoarelor de securitate. Ar trebui să le consolidăm și să eliminăm blocajele logistice.  

 

Migrația 

 

Confruntarea are loc la est, dar nu putem subestima impactul pe care acest război îl va avea asupra 

vecinătății noastre sudice. Trebuie să fim pregătiți să acordăm ajutor și să nu fim luați prin surprindere 

atunci când fluxurile migratorii vor crește din nou.  Mă tem că ne vom confrunta în curând cu o situație 

întru totul previzibilă, dar care ne va surprinde din nou complet nepregătiți. Există opțiuni care ne-ar 

putea ajuta să facem față acestei situații de criză la toate nivelurile, în care persoane vulnerabile sunt 

folosite ca pioni în jocurile geopolitice. 

 

Viitorul Europei 

 

În ceea ce privește viitorul Europei,  trebuie să fim ambițioși. Putem consolida capacitatea Uniunii de a 

acționa în domenii esențiale precum sănătatea, energia, apărarea și valorile fundamentale. Parlamentul 

este gata să acționeze, așa cum o atestă cele două rezoluții ale noastre. Ele nu ar trebui ignorate. 

Următoarea etapă naturală este încheierea unei convenții. Știu că unii dintre dumneavoastră sunt 

reticenți, însă doar așa vom putea continua discuțiile cu privire la proiectul nostru european. Trebuie să 

fim pregătiți să analizăm modul nostru de funcționare pentru a vedea ce putem îmbunătăți.   

 

Parlamentul European este pregătit să facă față acestor provocări  și este pregătit să facă acest lucru 

împreună cu instituțiile și statele membre.  

 


