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Заява Голови Європарламенту Роберти Мецоли на 

засіданні Європейської ради 23-24 червня 2022 року в Брюсселі. 

 

Ці місяці були нелегкими. Зараз ми стикаємося з агресивною Росією, яка порушила правила гри. 

Кожна держава — кожен лідер перебуває під безпрецедентним тиском: 

- інфляції раніше нечуваних рівнів;  

- енергетичної кризи, що означає скорочення поставок і зростання витрат;   

- нестачі продовольства, яка означає реальну перспективу глобального голоду; 

- зростаючих з кожним днем соціальних наслідків для найбільш вразливих в наших 

суспільствах, які нещодавно оговтались від дворічної пандемії;  

- коливання ринків, що «розпалює» невизначеність;  

- російської дезінформації, що породжує популізм, націоналізм і ізоляціонізм.  

 

Це момент, коли ми повинні залишатися разом. Ми не обирали такий момент, але ми не маємо 

іншого вибору як дати відповідь. 

 

Я знаю, що немає простих відповідей або легких рішень, будьте впевнені, що є неправильні, 

яких ми повинні уникати. 

  

І було б історично неправильним рішенням не надати сьогодні статусу кандидата Україні та 

Молдові, або не дати чіткої перспективи Грузії. 

 

Статус кандидата  

 

Це рішення є обґрунтованим, необхідним, можливим і я рада бачити консенсус за цим столом. 

Сьогодні історичний день! 

 

Членства в ЄС не буде відразу — ми завжди були чесними щодо цього, але статус кандидата 

означатиме поштовх до безпрецедентного порядку денного реформ, це означатиме доступ до 

програм, і, що найважливіше, це означатиме, що надія тих, хто страждає в Україні, тих, хто 

турбується в Молдові, виражатиметься у відчутному прогресі. Нам слід чітко дати зрозуміти, що 

це не просто якийсь символічний акт, це зміцнить ЄС і зміцнить Україну та Молдову. Це покаже 

нашим людям, а також їхнім народам, що наші цінності важливіші за риторику. Що надія може 

означати результати. І інші країни, які очікують – (ті, що знаходяться) на Західних Балканах – 

також повинні бачити, що надія призводить до результатів. Настав час.  

 

Втома від війни 

 

Також було б неправильно вважати, що громадська думка продовжуватиме стимулювати наші 

дії на підтримку України або недооцінювати масштаби російського впливу. Ми повинні визнати, 

що через інфляцію настає втома, що ми бачимо багато випадків, коли стійкість наших громадян 

до соціальних та економічних наслідків зменшується, та нам потрібно посилити протидію. Нам 

потрібно протистояти наративу Кремля, а не підживлювати страхи, які він поширює. 

 

Це не Зелений курс підіймає ціни або призводить до того, що інфляція в деяких випадках 

коливається на рівні близько 20%. Це не наші санкції впливають на купівельну спроможність. 

Це через те, що Кремль хоче більшого впливу. Це через те, що вони хочуть мати зиск від 

васальних держав. Це тому, що вони думають, що демократія є нежиттєздатною концепцією і 

послаблює держави. Ми знаємо, що насправді все навпаки. 

 

Клімат та енергетика 

 

Було б неправильним рішенням відступити від наших середньострокових і довгострокових 

кліматичних цілей. Нам абсолютно необхідно звільнитися від російської енергетики, покінчити 

з європейськими енергетичними островами і забезпечити нашу енергетичну незалежність. Що 
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таке стратегічна автономія без енергетичної незалежності? Так само ми не можемо порушити 

обіцянку, яку дали поколінню. Йдеться про безпеку, а також про довкілля. Тому я закликаю 

забезпечити, щоб невідкладні короткострокові заходи не стали новою нормою в 

середньостроковій перспективі.  

 

Інфляція та соціально-економічні наслідкі 

 

Було б неправильним рішенням відкинути стурбованість щодо зростання витрат і інфляції як 

явища, що минає, або припустити, що ситуація не погіршиться. У багатьох країнах ми ще не 

досягли піку (інфляції). Нам потрібен стійкий, чіткий і єдиний підхід, який показує, що ми всі 

разом. Жодна держава не може сама вирішити соціально-економічних наслідків, з якими ми 

стикаємося. Треба розглянути всі можливості або варіанти 

 

Санкції та допомога Україні 

 

Водночас нам потрібно прискорити доставку військової, гуманітарної та фінансової допомоги 

Україні. Також маємо просуватися з питання санкцій.  

 

Санкції є корисним інструментом, якщо вони впроваджені належним чином, і тут ми повинні 

ввести наступний пакет, закрити лазівки в разі потреби. І це необхідно тому, що Росія робить 

ставку на те, що ми відступимося. Вони ставлять на те, що тиск, який вони  розпалюють в наших 

суспільствах, зламає нашу єдність, і вони зможуть повернутися «назад у майбутнє» — до 

залізних завіс і сфер впливу. До поняття, що «ми» проти «них» і що «хто сильніший — той і 

правий». Європа зайшла занадто далеко, щоб зараз дозволити цьому статися, і тиск на Росію 

також посилюється.  

 

Продовольча безпека 

 

Ми повинні протистояти брехливій і цинічній російській пропаганді, що звинувачує у навислій 

кризі продовольчої безпеки дії України або санкції ЄС. Це однозначно провина агресора. 

 

А тепер дозвольте мені особливо привітати зусилля Комісії та держав-членів щодо ініціативи 

«Шляхи солідарності». Ми повинні збільшити ці зусилля і вирішити логістичні недоліки.  

 

Міграція 

 

Наразі ми маємо справу зі Сходом, але не можемо недооцінювати вплив цієї війни на наших 

сусідів на півдні. Ми повинні бути готові допомогти і не можемо бути захоплені зненацька, коли 

міграційні потоки знову набиратимуть обертів. Я стурбована тим, що скоро ми зіткнемося з 

абсолютно передбачуваною ситуацією, до якої ми знову будемо зовсім неготові. На порядку 

денному є варіанти, які могли б допомогти нам у цій загальнокризовій реальності, у якій вразливі 

люди використовуються як пішаки в геополітичних іграх.  

 

Майбутнє Європи 

 

Щодо майбутнього Європи — ми повинні бути амбітними. Ми можемо підвищити дієздатність 

Союзу у таких життєво важливих сферах, як охорона здоров'я, енергетика, оборона та 

фундаментальні цінності. Парламент готовий діяти, про що засвідчують наші дві резолюції. Їх 

не слід ігнорувати. Наступним логічним кроком є конвенція. Я знаю, що деякі з присутніх 

ставляться неохоче, але саме так ми можемо продовжувати розмову про наш проєкт ЄС. Ми 

повинні бути готові оцінити, як ми працюємо, і побачити, що ми можемо удосконалити.   

 

Європейський парламент готовий відповісти на виклики. І готовий відповісти на виклики 

спільно з інституціями та державами-членами.  
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