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Щодо надання Україні статус кандидата,
і не тільки!
Шановна президентко Урсула фон дер Ляєн, шановний віце-президенте Жозеп Боррелль, шановний
комісаре Олівер Вархелі, шановні глави держав і урядів Європейського Союзу.
Оскільки ми всі захоплюємося мужністю українців, які борються проти вторгнення російського
режиму, що підтримується білоруським режимом Лукашенка, громадяни всієї Європи демонструють
свою підтримку Україні. Ми були сотнями тисяч, які маршували вулицями Європи, закликаючи до
миру і скандуючи, що ми з Україною.
Ця солідарність має стати більш конкретною та ефективною. Європа — це більше ніж нинішнє
членство в Європейському Союзі. Ви просили громадян обговорити майбутнє Європи, вони відповіли
на ваш заклик: майбутнє Європи виходить за межі східного кордону Союзу. Україна — це Європа.
Справді, за минулі дні українці відстояли не лише свою країну, а й наші спільні європейські цінності.
Перед обличчям пандемії COVID-19 ЄС впорався з викликом за допомогою Фонду відновлення ЄС
наступного покоління (the Next Generation EU recovery fund). Зараз ми перебуваємо в ще
важливішому моменті. Після деякої початкової невизначеності ЄС прийняв свої політичні амбіції,
надіславши допомогу Україні та застосувавши найсміливіший пакет економічних санкцій проти
агресорів. Тепер ваш обов’язок як європейських лідерів — написати наступну главу для об’єднаної
Європи: розширення та захист.
Тому ми вимагаємо від вас надати Україні, а також Молдові та Грузії статус кандидата в ЄС.
Вони показали свою європейську відданість, вони платять за це. Тепер Європейський Союз має
показати свою відданість нашій спільній долі голосним і ясним голосом!
Ми також просимо надати статус кандидата тим країнам, які перебувають на стадії вступу, як Боснія і
Герцеговина та Косово, а також інвестувати нову енергію в процес розширення нинішніх країнкандидатів Албанії, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.
Союз має справді захищати своє. Тому ми закликаємо вас, лідери Європейської Комісії та
Європейської Ради, нарешті розробити справжній Союз зовнішніх відносин, безпеки та
оборони, починаючи з фінансових засобів, щоб захистити себе та забезпечити безпеку всіх
європейців у країні та за кордоном. ЄС не може повторити свої минулі помилки: йому потрібна
політична влада, щоб уникнути нових воєн у Європі та сприяти демократії, правам людини,
верховенству права та захисту навколишнього середовища.
Шлях, яким ми пропонуємо, не є ані легким, ані певним. Ми не хочемо применшувати роботу,
необхідну для перевірки критеріїв вступу та відданості реформам, до початку переговорів про вступ і
до вступу цих країн до Європейського Союзу чи для створення інвестиційних структур та військового
потенціалу. Тим не менш, історичні часи вимагають історичної відповіді. Коли довіра до
європейського проекту поставлена на карту, настав час діяти рішуче і ЄС діяти як єдине ціле.
Тепер ми повинні рухатися до довершення нашого Союзу. Україна — це Європа, Молдова - це
Європа, Грузія - це Європа!
*Перекладено Promote Ukraine https://www.promoteukraine.org/

