
На Європу чекають нові часи. Нам доведеться впоратися зі справжнім штормом 

інфляції, політичної невизначеності, дефіциту продовольства, підвищення вартості 

життя та скорочення запасів енергії у той час, як ціни на електроенергію різко зростають. 

Все це відбувається в контексті війни на нашому континенті — жорстокого вторгнення 

в Україну — та в умовах політичної невизначеності, через яку все більше людей 

приваблють крайні политичні сили.  

Це величезне завдання. Воно непросте. Непросто для нас у Європейському парламенті, 

для будь-кого в Німеччині та для будь-якої держави-члена ЄС чи уряду.  

Перш ніж просити більше, дозвольте мені подякувати Німеччині за все, що ви зробили. 

За всю військову допомогу. Знову за те, що вітаєте всіх, хто тікає від війни. За нелегкі 

рішення, які вам довелося прийняти. За всі перенесені жертви та ті, що ще попереду. 

Але ми ще не наблизилися до кінця війни. Нас закликатимуть зробити ще більше. І коли 

ми перебуваємо у фазі психологічної втоми від війни, коли важчає читати дані 

опитувань і оглядові статті, саме тоді нам треба копнути глибше та віднайти стійкість, 

щоб довести справу до кінця.  

Немає простих відповідей, немає гарантій — той, хто каже вам протилежне, не розуміє 

масштабу проблеми. Але я переконана, що ми на це здатні. Що ми можемо знайти 

відповіді на питання, які вимагає від нас наш народ. Що ми й далі підемо цим шляхом, і 

які виклики не сталися би з нами в майбутньому, ми можемо краще протистояти їм 

разом. 

Тут дозвольте мені зауважити, що єдність не обов’язково означає однорідність. Європа 

не прагне зробити всіх однаковими. Ми різні; у нас різні традиції, мови та культури.  

Європа має на меті прийняти ці відмінності, забезпечуючи рівність можливостей. Кожен 

повинен мати однакові шанси, але не обов’язково однакові погляди. У цьому наша сила, 

навіть якщо президент Путін вважає це нашою слабкістю. Він неправильно нас розуміє.  

Також правда й те, що в цьому новому світі ми потребуємо лідерства; нам треба, щоб 

Європа була «більше залучена до серйозних справ і менше до менш важливих справ». 

Нам потрібен компроміс. Нам потрібна політична мужність, щоб пройти повз 

короткочасні вигоди, і ми повинні провести реформи.  

Я переконана, що Європа на правильному шляху, але бути більш залученою до 

серйозних справ — це про спроможність відреагувати на реальну та актуальну загрозу 

для Європи, спричинену вторгненням в Україну. 

Європа відреагувала швидко. Я пишаюся нашою відповіддю. Це було необхідно з огляду 

на масштаби загрози. Ми не все зробили правильно, але ми подбали про захист нашого 

способу життя. Ми показали, що все те, що ми проповідували протягом останніх 

п’ятдесяти років, має значення, навіть коли ми стикаємося з могутністю тих, хто прагне 

це саботувати — особливо тоді. 

Ми не можемо дозволити собі входити в оману через хибне відчуття безпеки. Ми знаємо, 

що є екзистенціальний ризик, і ми повинні реагувати, допомагаючи Україні захиститися. 

Ось чому ми так швидко рушили до того, щоб «відв'язатися» від російських енергоносіїв 

— зі значним болем. Ось чому ми надали Україні фінансову та військову підтримку. Ось 

чому наші санкції змусили Росію дорого заплатити, і тому ми повинні значно посилити 

наші дії та підтримку. Ось чому нам потрібно зробити більше у напрямі замороження та 

арешти активів, щоб заплатити за відбудову України. Ось чому нам потрібно на прикладі  

Німецького фонду Маршалла розглянути, як найкраще використати всі можливості, щоб 

допомогти Україні отримати необхідні кошти.  

З початку агресії Росії Євросоюз схвалив фінансову допомогу Україні на 7,2 мільярда 

євро. Ми надали 2,5 мільярда євро на підтримку українських збройних сил і будемо 

продовжувати. Ми надали Україні статус кандидата в ЄС, що дає країнам чітку 

спрямованість на розвиток; навіть якщо ми знаємо, що це займе час. 



Зараз лідерство Європи має значення. І ми очікуваємо від Німеччини, що вона нам 

допоможе у лідерстві. Разом ми маємо зробити більше. Ми також маємо розуміти, що не 

можна вимагати від однієї країни самостійно протистояти болю та жертвам.  

Ми стоїмо на порозі  рішення. Україні потрібна зброя, щоб вижити. Більшість її 

оборонної промисловості було знищено, але багато наших держав-членів ЄС 

втрутилися, тому Київ вдалося зберегти у березні. Але на цьому наступному етапі війни 

знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити цей 

наступний крок.  

У нас є плани допомоги. Одним з них є ініціатива Leopard Tank з метою надання Україні 

бригади з приблизно 90 із 2000 танків Leopard 2 у різних державах-членах ЄС. Ми 

знаємо, що навіть ті з них, які не готові до бою, можна відносно швидко відновити. Це 

могло б означати, що танки сучасного стандарту стануть доступними швидко. Країни, 

які постачають танки, зможуть отримати відшкодування витрат через європейські 

фонди, як-от Інструмент підтримки миру, і це означає, що всі зможуть зробити свій 

внесок у ці зусилля.  

Ще одним варіантом може бути програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ 

до збройової промисловості ЄС, надаючи Україні більше можливостей висловити свої 

потреби, у той час як ЄС допомагатиме надати необхідне фінансування. І коли наші 

держави-члени ЄС об’єднають зусилля, жодна окрема держава-член не зазнає надто 

суттєвого погіршення своєї власної обороноздатності. 

Обидва варіанти мають своїх прихильників і противників. Жоден з цих варіантів не є 

досконалим, але нічого не робити — не варіант. Немає часу на самовдоволення. Для 

цього потрібна лише політична воля.  

Смілива нова Європа — це те, що потрібно. Це означає, що ми повинні перейти від 

одноразових рішень  до справжнього безпекового та оборонного Союзу, який доповнює, 

а не конкурує з НАТО. 

Ця зміна парадигми також вимагає від нашого союзу вжити безпрецедентних і рішучих 

кроків, щоб зменшити наші залежності і зміцнити нашу стратегічну автономію та 

стійкість.  

Друзі, смілива нова Європа — це зробити трохи легшим, трохи справедлівішим та трохи 

гіднішим стан людей, які стикаються з такою невизначеністю, що рідко була на нашій 

пам’яті.  

Зараз люди переживають про свої рахунки, про те, щоб дотягнути до кінця місяця, про 

світ, який вони залишать своїм дітям. Вони переживають про майбутнє, і Європа 

повинна бути в змозі відповісти. Коли люди відчуюють, що демократія не допомагає 

подолати їхню самотність, ізоляцію та розчарування, вони відвернуться від неї. 

Економіка має значення. Робочі місця мають значення. Має значення, щоб люди були 

частиною суспільства. Гідність і освіта мають значення, тому що ми знаємо, що через 

наявну економічну нерівність в суспільстві забагато людей почуватимуть себе 

самотніми та відчуженими, і саме тоді вони відчують, що ми їх підвели.  

Стає все складніше опалювати наші будинки, підтримувати наш малий і середній бізнес, 

підживлювати нашу промисловість і заправляти наші автомобілі. Ціни лишаються 

високими через інфляцію. Нам це відомо. Є рішення, які ми можемо прийняти зараз.  

Щоб мінімізувати негативний вплив, ми можемо діяти разом – або регулюючи ціни, 

фіксуючи наші системи виставлення рахунків і ціноутворення, або відокремлюючи ціни 

на електроенергію від газу. Ми можемо переглянути наш довгостроковий бюджет, 

Багаторічну фінансову структуру, і побачити, де потрібні зміни і як ми можемо зробити 

так, щоб в цьому новому світі вони краще функціонували. Ми можемо вжити заходів, 

щоб знизити — навіть тимчасово — безпосередній тиск на шляху реалізації наших 



довгострокових стратегій. Якщо колись і був момент для «більшої Європи», то зараз він 

настав.  

Європа має вселити своїм людям надію. Коли ми дивимося на Схід від нас і бачимо 

танки Путіна або Китай, який піднявся на цінностях, що дуже різняться від наших; коли 

ми дивимося на Північ від нас і бачимо, що наробив Brexit;  або на Захід від нас і бачимо 

глибокий суспільний розкол, який експлуатує ідеологія трампізму; — зрозуміло, що світ 

потребує Європи в її найкращому прояві. Підтвердження цінностей, які втілює Європа, 

— це те, що допоможе людям знову побачити необхідність, оптимізм та потенціал 

нашого проекту.  

Друзі, Європа виживе лише тоді, якщо ми будемо боротися за неї. Якщо ми перестанемо 

сприймати її як належне. Якщо ми зрозуміємо і пояснюватимемо її переваги. Якщо ми 

дамо відсіч тим, хто має намір її зруйнувати. І якщо ми слухатимемо.  

Якщо ми зможемо ще раз підтвердити, що конструктивна, проєвропейська політика 

центризму, стриманості, обміркованої равноваги все ще входить до нашого політичного 

кола — і що це місце в політичному спектрі потрібно зміцнювати та посилювати. 

Якщо ми зможемо провести реформи. Якщо ми зможемо реінвестувати в потенціал 

нашого європейського проекту. 

Якщо наша ніч європейських ідей виллється у конкретні пропозиції. 

Дякую.  


