
Мецола Зеленському: «Ми повинні дивитися в майбутнє разом» 

 

• Європа більше не може залежати від кремлівського газу 

• Європа більше не може вітати готівку Кремля 

• Інвестиції в нашу оборону повинні відповідати нашій риториці 

• Ми повинні боротися з дезінформаційною кампанією Кремля 

 

«Наш спосіб життя варто захищати. Це дорогого варте. Для нас, для наступного покоління, для всіх 

в Україні та в усьому світі, хто вірить у Європу та в наш шлях. Для всіх, хто хоче бути вільним.». 

 

Виступаючи на позачерговому пленарному засіданні Європейського парламенту на тему 

«Російська агресія проти України», голова Європарламенту Роберта Метсола встановила чотири 

наші важливі принципи для майбутнього Європейського Союзу. 

 

По-перше, Європа більше не може залишатися залежною від кремлівського газу. «Нам необхідно 

подвоїти наші зусилля, щоб диверсифікувати наші енергетичні системи на користь Європи, яка 

більше не діятиме за вказівкою автократів. Це поставить нашу енергетичну безпеку на більш міцну 

основу». 

 

По-друге, Європа більше не може вдячно приймати кремлівську готівку і вдавати, що це просто 

так, без жодних зобов'язань. «Олігархи Путіна та ті, хто його фінансує, більше не повинні мати 

можливість використовувати свою купівельну спроможність, щоб ховатися за респектабельністю в 

наших містах, громадах чи наших спортивних клубах». 

 

По-третє, інвестиції в нашу оборону повинні відповідати нашій риториці. Голова Європарламенту 

Метсола наголосила, що «Європа має від слів перейти до створення реального Союзу безпеки та 

оборони. Минулого тижня ми показали, що це можливо та бажано, а насамперед – необхідно». 

 

По-четверте, голова Європарламенту Метсола говорила про важливість боротьби із кремлівською 

дезінформаційною кампанією. «Я закликаю соціальні мережі та технологічні конгломерати 

серйозно поставитися до своєї відповідальності та зрозуміти, що не можна бути неупередженим у 

суперечці між пожежною бригадою та пожежею». 

 



Подякувавши Президенту України Зеленському за те, що він показав світу, що означає 

протистояти, Президент Мецола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу 

України. «Як чітко йдеться у нашій резолюції, Пане Президенте, ми вітаємо заявку України на 

надання їй статусу кандидата, і ми будемо прагнути досягнення цієї мети. Ми маємо зустріти 

майбутнє разом». 

 

У своїй промові голова Європарламенту Метсола також оголосила, що, маючи довгу і горду 

історію, як більмо в оці авторитарних лідерів, Європейський парламент буде домагатися заборони 

будь-якому представнику Кремля вхід до його приміщень. «Агресорам і розпалювачам війни не 

місце в осередку демократії». 

 

Дивіться пленарне засідання тут. 

 

Прочитайте промову президента Метсоли тут (або змініть посилання на прес-центр ЄП). 

 

Фон 

Зараз члени Європарламенту обговорюють з Головою Європейської ради Шарлем Мішелем, 

Головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Верховним представником з питань закордонних 

справ і політики безпеки Жозепом Борреллем питання про вторгнення Росії в Україну. Оголошення 

остаточного голосування за проект постанови заплановано на 17.15. З проектом резолюції, 

поданим політичними групами, можна ознайомитися тут. 

 

Парламентська Конференція Голів (на чолі з Головою Робертою Метсолою і лідерів політичних 

фракцій парламенту) прийняла рішення у четвер, 24 лютого, провести позачергове пленарне 

засідання в Брюсселі для оцінки ситуації в Україні. У своїй заяві вони найрішучіше засудили напад 

Росії на Україну і назвали вторгнення невиправданим і незаконним. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/plenary-session_20220301-0900-PLENARY
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/news/metsola-to-zelenskyy-we-must-face-the-future-together.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220224IPR24001/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders

