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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Рішення «Газпрому» не постачати Україні газ та розірвати
контракти з «Нафтогазом» мають підштовхнути Євросоюз до
скорочення залежності від російського газу
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо
компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням
Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд дол.
США від «Газпрому». За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі
«Газпром» має сплатити 2,56 млрд дол. США на користь Нафтогазу. За
заборгованість будуть нараховуватися відсотки - 526 тис. доларів в день, починаючи
з 1 березня. Арбітражний суд відхилив вимоги «Газпрому» щодо штрафів
за начебто незаконно відібрані «Нафтогазом» обсяги транзитного газу.1
Нагадаємо, газовий і транзитний контракти між Україною і Росією чинні до кінця
2019 року.
Після отримання судового рішення «Газпром» відмовився поставляти до
України газ в березні цього року. 1 березня РНБО доручив ініціювати арешт активів
«Газпрому» в Україні і за кордоном у разі невиконання ним рішень
Стокгольмського арбітражу.2
1 березня Міністр закордонних справ України заявив, що «Газпром» не
виконує рішення Стокгольмського арбітражного суду. Також він повідомив що
«Газпром» знизив тиск на вході в нашу ГТС майже на 20 відсотків нижче
контрактного.3
2 березня «Газпром» заявив, що готовий розірвати газові контракти з Україною. У
понеділок, 5 березня, «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» повідомлення про
розірвання контракту. 6 березня стало відомо, що російська компанія «Газпром»
подає апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання
газу.4 Очевидно, що Москва хотіла спричинити чергову газову кризу в
Україні та Європі, через перебої в постачанні газу через українську ГТС.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1669292799817165
https://economics.unian.ua/energetics/10028315-rosiji-dovedetsya-vikonuvati-rishennyastokgolmskogo-arbitrazhu-poroshenko.html
3 https://twitter.com/PavloKlimkin/status/969208764233584641
4 https://glavcom.ua/news/u-jevroparlamenti-zayavili-pro-neobhidnist-skorochennya-gazovojizalezhnosti-vid-rf-479089.html
1
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Таким чином Росія намагалася дискредитувати Україну як надійного
партнера та схилити на свій бік Європу щодо будівництва «Північного
потоку-2». Проте, швидка реакція України, всупереч очікуванням
Кремля, навпаки, зміцнила міжнародний авторитет держави.
Напередодні Україна попередила ЄС про можливість кризових ситуацій в
енергетиці через політику Кремля, та уклала угоду про постачання газу з Польщі.
У цій ситуації Україні не тільки вдалося забезпечити транспортування газу до
Європи, а й завдяки акції «Прикрути» скоротити споживання газу власними
споживачами. Задяки високому рівню громадянської свідомості українців, які
активно долучилися до акції «Прикрути» та добровільно зменшили температуру у
своїх будинках на 1 градус, вдалося заощадити 25 млн куб. м. газу (14%).
Речниця Державного департаменту США Гізер Ноєрт заявила: «Українські
громадяни надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання
газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу
європейським споживачам. «Газпрому» не вдалося виставити Україну і
«Нафтогаз» як ненадійних транзитних партнерів».5
Європарламентарі гостро відреагували на газові маніпуляції Росії. Голова
комітету із закордонних справ Європарламенту Девід МакАллістер, співголова
парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті та постійний
доповідач щодо України Міхаель Ґалер у спільній заяві відзначили: «Рішення
«Газпрому» не постачати Україні газ, а також його намір розірвати контракти з
«Нафтогазом» мають підштовхнути Євросоюз до скорочення залежності від
російського газу та нафти…Останні події роблять більш важливим для ЄС
посилити свою енергетичну безпеку, негайно зменшивши його
залежність від поставок нафти та газу від авторитарних режимів, а
також зупинивши її повністю у середньостроковій перспективі», –
йдеться в заяві.6
Безумовно, рішення Стокгольмського арбітражного суду є перемогою
України. Більше того, в умовах незаконних дій «Газпрому», які могли спричинити
затримки поставки російського газу через територію України, нам вдалося довести
Європі відданість своїм міжнародним зобов’язанням. З огляду на минулий досвід
газових війн з Росією, можна чітко констатувати, що постачання газу є
політичним інструментом гібридної війни проти України та Європи.
Кремлівські поставки газу завжди мали більше політичного забарвлення ніж
економічного. Частіше, Росія це використовує з метою політичного тиску. Це
яскраво демонструють приклади у площині російсько-українських газових
відносин. Варто нагадати контракти 2009 року, які спричинили значну економічну
шкоду інтересам України. Ще більшої шкоди принесло зниження ціни на газ у 2010
році, за що В. Янукович погодився на 25 років подовжити перебування
Чорноморського флоту Росії в Криму. Такі ж маніпуляції шкодять не тільки
економічним, а й безпековим інтересам як України так і ЄС. Чергові маніпуляції
Москви після оприлюднення рішення Стокгольмського суду, ще раз відкривають
правду щодо того, чому Росія так хоче побудувати «Північний потік-2». Це є
прямою загрозою енергетичній безпеці Європи. У цій ситуації ЄС та Україні слід
об’єднати зусилля аби не допустити щоб одна країна в особі авторитарного лідера
диктувала свої умови для решти світу. Важливою є реакція ЄС, яка має бути
жорсткою та безкомпромісною, оскільки уже всім відомо, що РФ розуміє лише силу.

https://glavcom.ua/economics/finances/derzhdep-gazpromu-ne-vdalosya-vistaviti-ukrajinu-v-yakostinenadiynogo-partnera-479430.html
6 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180306IPR99139/meps-denounce-theinstrumentalisation-of-gas-supplies-by-the-russian-federatio
5
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Інші події в ЄС
Європарламент підтримав введення санкцій проти Польщі
01.03.2018

Депутати Європарламенту схвалили резолюцію, в якій підтримали рішення
Єврокомісії розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення
верховенства права.
За резолюцію, яка не має зобов’язуючої сили, проголосували 422 депутати,
проти виступили 147, утрималися 48, повідомляє Onet.pl.
Напередодні позицію Єврокомісії у цьому питанні депутатам
Європарламенту представив віце-президент ЄК Франс Тіммерманс. Він підкреслив,
що хоча Варшава поклала початок діалогу з Єврокомісією стосовно статті 7
Договору ЄС (яка запускає процедуру санкцій. – Ред.), Брюссель все ще чекає на
виконання своїх рекомендацій.
В ході дебатів у четвер найбільші фракції Європейського парламенту
підтримали позицію Європейської комісії. Заперечення висловили депутати
фракції "Європейські консерватори та реформісти", до якої належать депутати
правлячої партії Польщі "Право і справедливість". Проти були також деякі
незалежні депутати, зокрема британець Найджел Фарадж.
Європарламентарі з польської опозиційної партії "Громадянська платформа"
не брали участі в голосуванні.
Нагадаємо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в
історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення
верховенства права.
На думку ЄК, за останні два роки в Польщі було прийнято низку законів, які
серйозно загрожують незалежності судової влади та незалежності трьох гілок
влади.
Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері
судочинства, які можуть виправити ситуацію. Термін завершується 20 березня.
Якщо Польща не виконає вимог ЄК, це може призвести до застосування санкцій,
зокрема, до позбавлення Польщі голосу в Раді ЄС.
Європейська правда

Туск наполягає на пропозиції ЄС щодо кордону Північної
Ірландії після Brexit
01.03.2018

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що Велика Британія має
прийняти пропозицію ЄС, якщо хоче уникнути "жорсткого" кордону у Північній
Ірландії після Brexit.
Про це він заявив напередодні сьогоднішньої зустрічі з британським
прем’єром Терезою Мей, повідомляє сайт Ради.
"Нещодавно Лондон остаточно підтвердив свої червоні лінії, включаючи
"ніякого митного союзу" та "ніякого єдиного ринку". Ми визнаємо ці червоні лінії
без ентузіазму та без задоволення. Але ми повинні ставитися до них серйозно. З
усіма їх наслідками. І один з можливих негативних наслідків такого роду - це
жорсткий кордон на острові Ірландія", - сказав Туск.
Він підкреслив, що ЄС хоче запобігти цьому сценарію і саме для цього було
запропоновано створити єдиний регуляторний простір, який включатиме ЄС та
Британію у питаннях Північної Ірландії.
"І дотепер ніхто не придумав нічого розумнішого, ніж це. Через кілька годин
я запитаю у Лондона, чи має уряд Британії кращу ідею, що буде настільки ж
ефективною у запобіганні жорсткому кордону між Ірландією та Північною
Ірландією", - сказав Туск.
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Нагадаємо, проект угоди Єврокомісії щодо виходу Британії з ЄС передбачає,
що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після Brexit.
Тереза
Мей
заявила,
що
пропозиція
ЄС загрожує
"конституційній
цілісності" Сполученого Королівства.
Як відомо, Північна Ірландія єдина частина Британії, яка після Brexit матиме
спільний кордон з державою-членом ЄС – Республікою Ірландія.
Європейська правда

Навіть перемога популістів не скасує проведених Україною
реформ – посол ЄС
01.03.2018

Навіть перемога популістів не зможе скасувати проведені Україною
реформи, вважає голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.
Про це він заявив на 14-й інвестиційній конференції, організованій
інвесткомпанією Dragon Capital, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я бачив багато країн, але не знаю жодної, де суспільство настільки потужно
виступає сторожовим псом щодо дій влади.
І це сповнює мене оптимізмом – це свідчить, що навіть у випадку перемоги
популістів їм не вдасться реалізувати свою програму та ліквідувати проведені
реформи. Суспільство їм цього не дозволить", - заявив Мінгареллі.
Нагадаємо, голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі
вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ, і ті, хто їх
не бачить, - "або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору".
Хюг Мінгареллі також наполягає, що прибічники законопроекту "Купуй
українське, плати українцям" користуються неправдивими аргументами.
Європейська правда

Єврокомісія висловила занепокоєння через транзит російського
газу в ЄС

02.03.2018

Європейська комісія стурбована ситуацією із поставками газу з Росії та
закликає Київ і Москву підтвердити статус надійних країн постачальника та
транзитера газу.
Про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича,
опублікованій на сайті ЄК.
Відзначається, що Єврокомісія була проінформована владою України про її
занепокоєння щодо можливої надзвичайної ситуації в українській системі
газопостачання. Ця проблема, згідно з інформацією, доступною комісії,
ґрунтується на трьох елементах:
Безперервно низький і змінний тиск в поставках газу з Росії в Україну для
транзиту в ЄС. Це явище не нове, однак в нинішніх умовах (низькі температури,
високий внутрішній попит на газ, очікуваний прямий імпорт з Росії) низький тиск
в системі транспортування газу стає особливо проблематичним;
Відсутність прямих поставок від "Газпрому" "Нафтогазу": здається, що
"Нафтогазу" і "Газпрому" не вдалося домовитися про умови імпорту природного
газу, незважаючи на рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, яке
призвело до відмови від поставок природного газу навіть у обсягах, за які
"Нафтогаз" вніс передоплату;
Збільшення реверсних потоків з ЄС в найкоротші терміни є складним через
напружену ситуацію на спотовому ринку (низькі температури по всьому ЄС) і
труднощі в технічному перерозподілі потоків в рамках газотранспортної системи.
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На думку Єврокомісії, ця ситуація викликає побоювання не тільки щодо
поставок природного газу в Україну, а й, можливо, також щодо транзиту газу в
Євросоюз.
"Комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії і відповідні міністерства
України і Росії знайти негайні рішення у відповідності до ухвали Стокгольмського
арбітражного трибуналу", - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія також готова очолити тристоронній переговірний процес між
Україною та Росією, який у минулому вже довів свою ефективність у вирішенні
спірних питань.
З цією метою віце-президент Шефчович зателефонує міністрам енергетики
України і Росії, щоб оцінити ситуацію і домовитися про необхідні наступні кроки.
"Важливо, щоб і Росія, і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника
і країни-транзитера газу, як це відбувалося в останні роки", - наголошується у заяві.
Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не
дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також
відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.
Нагадаємо,
1
березня
ПАТ
"Укртрансгаз"
повідомив,
що
російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході
до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.
Також "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською
стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за
передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне
рішення.
Європейська правда

У ЄС розповіли, якою буде відповідь на введення США мит на
сталь і алюміній
02.03.2018

Європейський комісар з питань торгівлі Сісілія Мальмстрьом попередила
про можливі заходи у відповідь, якщо США реалізують плани президента Дональда
Трампа про введення високих тарифів на імпорт сталі і алюмінію.
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи в Сінгапурі, комісар Мальмстрьом заявила, що будь-яка дія,
спрямована проти Європи, буде "глибоко несправедливою".
"Ми обговорюємо різні заходи. Від подачі скарги до СОТ (Світової організації
торгівлі), самостійно або з партнерами, які також постраждають, до захисних
заходів та заходів у відповідь", - сказала Мальмстрьом.
"Це те, що ми обговорюємо всередині Єврокомісії та з нашими країнамичленами. Але, очевидно, нічого не буде оголошено, поки нам не буде відома повна
міра цих заходів", - додала вона.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт
сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно. Офіційно про це рішення буде
повідомлено наступного тижня.
Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв жорстку реакцію у
відповідь на запроваджені США торгові обмеження щодо сталі та алюмінію.
Європейська правда
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ПАРЄ має позачергово змінити президента через його поразку
на виборах в Італії

05.03.2018

Парламентській асамблеї Ради Європи доведеться позачергово змінити
президента, оскільки чинний голова ПАРЄ, соціаліст Мікеле Ніколетті зазнав
поразки на парламентських виборах в Італії.
Ніколетті балотувався до нижньої палати парламенту у провінції Тренто і, за
підсумками виборів, зайняв друге місце, повідомляє Giudicarie.
Соціаліста у цьому окрузі підтримали 29,57% виборців. Його суперниця із
націоналістичної партії "Ліга Півночі" Ванесса Каттої перемогла, набравши 37,50%
голосів.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом
італійського депутата Мікеле Ніколетті під час сесії у січні. Очікувалося, що
Ніколетті повинен обіймати посаду президента протягом двох років – за традицією
асамблеї, президента переобирають на другий рік без дискусій.
Наразі невідомо, коли саме має відбутися ротація; швидше за все, це
станеться вже на наступній сесії, 23 квітня. Ніколетті втратить мандат депутата
асамблеї, щойно Італія повідомить Страсбург про новий склад національної
делегації. Враховуючи, що новий парламент Італії почне роботу вже 29 березня, він
матиме майже 4 тижні для такого повідомлення. Водночас є шанс, що Ніколетті
спробує залишитися на посаді до кінця поточного року, оскільки регламентом
ПАРЄ не передбачена ситуація із втратою президентом повноважень у
національному парламенті, яка склалася зараз. Та наступного року Ніколетті
гарантовано не зможе обіймати цю посаду.
Новим президентом ПАРЄ стане представник соціалістів, оскільки, за
принципом ротації, саме за ними закріплена квота голови ПАРЄ до кінця
наступного року. Домовленостей про конкретного наступника Ніколетті наразі
немає, оскільки на попередніх сесіях він був переконаний у своїй перемозі на
національних виборах.
Для України важливо, що Ніколетті відігравав особливу роль у переговорах
про зняття санкцій з Росії в ПАРЄ. Він є ініціатором та очільником ad-hoc комісії,
яка має напрацювати шляхи повернення російської делегації до асамблеї.
Наразі ця комісія є єдиним органом асамблеї, в якому беруть участь російські
депутати. Її наступне засідання відбудеться 16 березня в Парижі.
Нагадаємо: за збігом обставин, попередній президент ПАРЄ, обраний у
черговому порядку, також був вимушений достроково скласти свої повноваження.
Йдеться про скандально відомого іспанського сенатора Петро Аграмунта, який
обіймав цю посаду у 2016-17 роках та звільнився через звинувачення у зв'язках з
росіянами.
Європейська правда

ЄС ухвалив «дорожню карту» нової програми оборонної
співпраці
06.03.2018

Рада Європейського Союзу у вівторок, 6 березня, схвалила "дорожню карту"
з реалізації програми військово-стратегічної співпраці держав-членів ЄС – PESCO
(Постійна структурована співпрацю з питань безпеки і оборони).
Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Ради ЄС.
"Ця "дорожня карта" визначає стратегічний напрямок і вказівки щодо того, як
структурувати подальшу роботу у процесі реалізації та управління програмою,
включно із проектами і визначенням кроків, спрямованих на виконання
зобов’язань", - йдеться у повідомленні.
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"Дорожня карта" також встановлює графік перегляду й оцінки реалізації
національних планів імплементації програми, які визначають, як державиучасниці PESCO планують виконувати свої зобов’язання.
Вона також передбачає графік реалізації майбутніх проектів у сфері
європейської оборони та основні положення загального набору правил управління
проектами, які будуть схвалені Радою ЄС до кінця червня 2018 року.
ЄС також ухвалив рішення про формальне створення списку перших 17
спільних проектів, які охоплюють сфери підготовки кадрів, розвитку військових
потужностей та оперативної готовності до оборони.
Нагадаємо, у програмі PESCO беруть участь 25 країн. Програма передбачає,
що країни-члени ЄС тісніше співпрацюватимуть у сфері безпеки та оборони.
Це дозволить розвивати спільні оборонні можливості, інвестувати у спільні проекти
та підвищити оперативну готовність і внесок національних збройних сил.
Європейська правда

Туск направив лідерам ЄС стратегію відносин з Британією
після Brexit

07.03.2018

Президент Європейської ради Дональд Туск надіслав лідерам ЄС стратегію
щодо майбутніх відносин з Великою Британією після виходу країни з блоку.
Про це він заявив на прес-конференції в Люксембурзі, повідомляє сайтРади.
"Дві години тому я відправив 27 країнам ЄС свої проекти керівних принципів
для наших відносин з Великою Британією після Brexit. Я тут у Люксембурзі, щоб
проконсультуватися з прем'єр-міністром щодо цих рекомендацій, які, я сподіваюся,
будуть прийняті на Європейській раді у березні", - сказав Туск.
Він підкреслив, що всі пропозиції спрямовані на те, щоб між ЄС та Британією
не було стін після Brexit.
"Навпаки, Британія буде найближчим сусідом, і ми хочемо залишитися
друзями та партнерами також після Brexit. Партнери, які є максимально
близькими, як ми вже говорили з першого дня після референдуму", - додав він.
Туск запропонував тісне співробітництво в наступних сферах: спільна
боротьба з тероризмом та міжнародною злочинністю, участь Британії у програмах
ЄС в галузі досліджень та інновацій, а також у сфері освіти та культури, а також
продовження вільного пересування повітряного транспорту після Brexit.
Щодо майбутніх економічних відносин, Туск підтвердив, що Лондон має
намір залишити єдиний ринок і митний союз ЄС, а також вийде з-під юрисдикції
Європейського Суду.
"Тому не дивно, що остання можлива модель - це угода про вільну торгівлю.
Я сподіваюсь, що вона буде амбіційною та розвиненою, і ми будемо робити все
можливе, як ми це робили з іншими партнерами, такими як Канада, - але в будьякому випадку це буде лише торговельна угода. Я пропоную, щоб ми прагнули до
торгової угоди, що охоплюватиме всі сектори та буде з нульовим тарифом на
товари. Як і інші угоди про вільну торгівлю, це має стосуватися послуг. І в
рибальстві слід підтримувати взаємний доступ до вод для рибальства та ресурсів", зазначається в заяві.
Європейська правда
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Діалог про повернення Росії до ПАРЄ має очолити соціалістка з
Швейцарії

08.03.2018

В Раді Європи офіційно підтвердили, що президент її Парламентської
асамблеї (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті залишить посаду, не чекаючи на завершення
року.
Про це йдеться у юридичному коментарі, наданому зі Страсбурга на запит
"Європейської правди"
Як повідомлялося, чинний голова ПАРЄ, соціаліст Мікеле Ніколетті
зазнав несподіваної поразки на парламентських виборах в Італії. Після
формування нової делегації італійського парламенту він втратить посаду члена
ПАРЄ. Водночас, регламент асамблеї каже, що президент зберігає посаду до кінця
року, виняток для такого розвитку подій напряму не передбачений.
Ситуація ускладнюється тим, що саме Ніколетті є ключовою особою у
керівництві ПАРЄ, відповідальною за діалог з РФ щодо повернення російської
делегації до роботи в асамблеї.
Поза тим, в секретаріаті ПАРЄ ухвалили рішення, що за правилами асамблеї
президент має бути змінений вже ближчим часом.
"Після виборів до національного парламенту, члени національної делегації
можуть працювати як члени ПАРЄ лиши доти, доки не буде сформована нова
делегація, і цей процес має тривати не більше, ніж 6 місяців після дня виборів. Той
самий принцип має застосовуватися до президента", йдеться в поясненні,
що є в розпорядженні Європравди. В секретаріаті ПАРЄ також наголосили, що
асамблею не може очолювати особа, яка не є її членом.
Це означає, що вже найближчим часом Мікеле Ніколетті має позачергово
залишити посаду президента. Варто зауважити, що в історії ПАРЄ вже був випадок,
коли президент Джофрей Фінсберг програв на британських виборах у 1992 році та
достроково залишив посаду в асамблеї.
Тим часом, джерела ЄП кажуть, що вже є попередні домовленості, хто
очолить діалог про повернення Росії до ПАРЄ.
Очікується, що Ніколетті припинить виконувати обов'язки президента вже
навесні. Після цього група соціалістів, якій за квотою належить посада президента,
номінує в якості наступного президента швейцарську депутатку Ліліан Морі Паск’є,
яка зараз очолює дану групу; вже в квітні її мають затвердити на цій посаді.
Морі Паск’є була у ПАРЄ доповідачкою з російського питання і неодноразово
критикувала РФ за агресію проти України та звуження демократичних свобод
всередині Росії. Свого часу вона була однією з авторок спільної заяви доповідачів
ПАРЄ з вимогою до РФ про звільнення надії Савченко. Водночас, Ліліан Морі
Паск’є виступає за збереження діалогу з РФ, в тому числі у рамках асамблеї. В разі,
якщо її затвердять у якості президента, саме вона очолить спеціальний комітет,
який домовляється про зняття політичних санкцій з російської делегації.
Європейська правда

У Брюсселі представили нову інституційну структуру
«Східного Партнерства»
12.03.2018

У Брюсселі представили нову структуру з інституційного співробітництва між
країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС.
Про це повідомляє Укрінформ.
Ключові елементи оновленої структури, включаючи керівні платформи і
панелі, тепер будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного
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партнерства". Вони спрямовані на зміцнення урядування, економіки, зв'язків та
суспільства.
Найвищими форматами обговорення політики СхП залишаться саміти на
рівні глав держав та урядів, а також зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і
секторальні міністерські зустрічі.
Взаємодія на всіх рівнях у форматі "Східного партнерства" включатиме
парламентський вимір EURONEST, Конференцію місцевих і регіональних влад
(CORLEAP), а також Форум громадянського суспільства.
"Нашою метою є досягнення справжнього всеосяжного підходу,
удосконалюючи вже існуючу структуру. Вона повинна стати більш дієвою та
забезпечити здатність виконати наші завдання. Вона потребує залучення всіх
країн-членів ЄС та країн-партнерів з метою координації та керування процесом", заявив єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про
розширення Йоганнес Ган.
Єврокомісар наголосив, що нова архітектура СхП має показати, що ЄС і
країни-партнери твердо віддані співробітництву, щоб разом стати сильнішими.
Нова структура з інституційного співробітництва між країнами "Східного
партнерства" та країнами-членами ЄС стане більш компактною та зосередженою на
найбільш ефективному проведенні реформ.
Європейська правда

Боротьба з фейками: у ЄС пропонують створити Кодекс
принципів для соцмереж

12.03.2018

Робоча група Європейської комісії, створена для боротьби з фейковими
новинами, запропонувала створити Кодекс принципів для онлайн-платформ та
соціальних мереж.
Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Європейської комісії.
Робоча група високого рівня у складі 39 експертів – представників
громадянського суспільства, соціальних мереж, новинних організацій, журналістів
та дослідників – була створена для консультацій Комісії щодо оцінки масштабу
фейкових новин в інтернеті.
Єврокомісія намагається з’ясувати, які виклики для демократичних країн
становить дезінформація, та шукає шляхи їх подолання.
У звіті експерти навмисно уникали терміну "фейкові новини", вважаючи, що
він не охоплює складність проблеми дезінформації, яка також включає контент, що
змішує фальшиву інформацію з фактами.
Група незалежних експертів виступила за створення Кодексу принципів,
який інтернет-платформи та соціальні мережі повинні зобов’язатися виконувати.
Серед 10 ключових принципів, викладених в звіті, онлайн-платформи повинні,
наприклад, забезпечувати прозорість, пояснюючи алгоритм відбору новин.
У співпраці з європейськими новинними агентствами соцмережам також
пропонується вжити ефективних заходів для поліпшення видимості новин, яким
варто довіряти, та полегшити доступу користувачів до них.
Група рекомендує заохочувати медіаграмотність для боротьби з
дезінформацією, розробити інструменти, що дозволяють користувачам мережі і
журналістам боротися з неправдивою інформацією.
Рекомендації робочої групи увійдуть в документ щодо боротьби з
дезінформацією, який весною підготує Єврокомісія.
Європейська правда

11 of 20

INTERNATIONAL WEEKLY # 5 (01.03.2018 — 15.03.2018)

Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Україна як держава-аспірант в НАТО: «тиха»
зовнішньополітична перемога
10 березня 2018 року Північноатлантичний альянс визнав прагнення
України до набуття повноцінного членства в організації. Україна була офіційно
включена до переліку чотирьох країн, які заявили про свої наміри стати членами
НАТО у майбутньому. Про це заявила віце-прем’єр-міністр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе за
результатами переговорів із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз
Геттемюллер. Климпуш-Цинцадзе відзначила, що однією з тем розмови із
заступницею Генсека НАТО пані Роуз Геттемюллер було чітке визнання Альянсом
євроатлантичних прагнень України, які юридично
зафіксовані в нашому
7
законодавстві.
Проте, представники Альянсу пояснили, що політика НАТО
(щодо України) залишається незмінною. Відбулися зміни у політиці
України, і вони були відображені на веб-сайті Альянсу,8 де чітко
вказано: «Нині чотири країни-партнери задекларували своє прагнення
до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська
республіка Македонія, а також Україна». Також зазначається, що країни, які
задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення
долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та
пов’язаних із цим реформи.9 Таким чином Україна офіційно набула статусу
«країни-аспіранта» (aspirant country), що означає визнання її кандидатом на
членство в НАТО.
Президент Петро Порошенко з цього приводу відзначив, що це є визнанням
реального стану наших відносин з НАТО. Він додав, що саме про це йшлося під час
його останньої зустрічі з Генсеком Альянсу у Мюнхені, а також нещодавньої
телефонної бесіди з віце-президентом США.10
7https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pivnichnoatlantichnij-alyans-oficijno-viznav-za-ukrayinoyu-status-

krayini-aspiranta
8 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/11/7078588/
9 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm
10https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2419049-porosenko-ozvuciv-nastupnu-ambiciu-ukrainisodo-nato.html
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Посол України в НАТО Вадим Пристайко справедливо відзначив, що Україна
вже зараз частково виконує умови членства в Північноатлантичному альянсі.
«Немає чіткого набору формальних ознак, за якими країна стає членом Альянсу.
Наприклад, зараз Альянс бореться за те, щоб кожна країна витрачала не менше 2%
на свою армію, щоб Альянс був сильним з точки зору військової потужності.
Україна вже зараз цей критерій повністю виконує, витрачаючи
фактично 3% тільки на Збройні сили, майже 6% - на Збройні
сили і безпековий сектор. Тобто цю частину ми вже виконуємо», - сказав він.11
Варто нагадати й те, що Україна вже торувала цей шлях раніше і вже навіть
мала статус країни-кандидата та Інтенсифікований діалог в минулому. Проте після
приходу до влади В.Януковича усі досягнення в цьому напрямі були зведені
нанівець. З офіційних документів було виключено згадки про НАТО та
задекларовано позаблоковий статус.
Важливе значення надання Україні такого неформального статусу
як «країна-аспірант» полягає в тому, що він дає старт для проходження
усіх етапів набуття членства в НАТО: від Інтенсифікованого діалогу до
отримання ПДЧ і фінальної частини – прийняття рішення про членство
України в Альянсі. Такий неформальний крок Північноатлантичного альянсу
можна розцінити як позитивний сигнал для України. До 10 грудня 2018 року,
незважаючи на значні зрушення в Україні, починаючи з 2014 року у напрямку до
інтеграції з НАТО та реформування дотичних сфер, офіційний веб-сайт Альянсу
посилався на твердження В.Януковича, що Україна не прагне членства в НАТО.
Разом з тим, керівництво НАТО ніяк не поспішало надавати цей статус офіційному
Києву, незважаючи на те, що у 2017 році на законодавчому рівні було визнано, що
набуття членства в НАТО є стратегічною метою нашої держави. Більш за все це
можна пояснити неодностайною думкою серед країн-членів НАТО щодо України.
Незважаючи на значну інтенсифікацію співробітництва з НАТО, Україну ще
чекає непростий шлях до набуття членства в організації. Як зазначила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України Іванна Климпуш-Цинцадзе: «Від визнання амбіцій до членства - довгий
шлях, який складається із, насамперед, внутрішньої роботи, але ми можемо його
успішно пройти, якщо будемо цілеспрямовано змінювати країну у відповідності до
демократичних, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, військових
принципів та підходів НАТО».12 Отже, не декларативні, а реальні реформи в Україні
є запорукою надання ПДЧ.
Окрім внутрішніх перепон є й зовнішні, зокрема маніпулювання
Угорщини, яка блокує ініціативи зближення України та НАТО через український
Закон «Про освіту». Проте, з огляду на політику Росії, необхідно усвідомити, що
безпека в Європі є набагато важливіша ніж безпідставні закиди Міністра
закордонних справ Угорщини Сіярто про начебто порушення прав угорців в
Україні. Нагадаємо, законодавство України з питань політики щодо нацменшин є
одним з найліберальніших в Європі. Проте, скоріше за все наявність політичної
волі у провідних країнах НАТО щодо прийняття України до лав Альянсу дасть
можливість напрацювати механізми впливу на Угорщину. Крім того постає
питання конфлікту на території України, що теж ускладнює набуття Україною
членства в НАТО але не блокує його.
Таким чином, Україна вже чимало зробила для зближення з НАТО
і ще чимало потрібно буде зробити. Проте набуття членства в організації
залежить від політичної волі як країн НАТО так і керівництва України.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/6/7078422/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pivnichnoatlantichnij-alyans-oficijno-viznav-za-ukrayinoyu-statuskrayini-aspiranta
11
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Наданню такого статусу Україні, очевидно «посприяла» і Росія, сама
того не бажаючи. Можливо це сталося під впливом послання Путіна
Федеральним Зборам де він розхвалював ядерну і військову могутність
Росії, розповідав про новітню зброю тим самим залякуючи Захід.
Тим часом Україні не треба гаяти час, а показувати результат та вести
переговори з Альянсом. Так 5-6 березня відбулося чергове засідання
Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі. За результатами зустрічі була
оприлюднена заява, у якій черговий раз було засуджено дії Росії в Україні. У заяві
окремо наголошується на важливості успішного реформування національного
сектору безпеки і оборони, в процесі якого ключову роль має відіграти Верховна
Рада України. Річна ж національна програма співробітництва Україна-НАТО
покликана стати провідним інструментом виконання завдань щодо досягнення
Україною
відповідності
критеріям
членства
в
Альянсі.
Співголови
Міжпарламентської ради закликали лідерів держав-членів НАТО, які мають
зібратися на черговому саміті в Брюсселі у липні цього року, підтвердити
євроатлантичні перспективи України та надати їй всебічну допомогу, необхідну для
інституційного зближення з Організацією, а парламентаріїв цих країн – до
посилення солідарності і підтримки України в їхніх національних парламентах. 13

13

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/155309.html
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Двосторонні відносини
Фінляндія
Президент України провів зустріч з Міністром закордонних
справ Фінляндії

05.03.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ
Фінляндії Тімо Сойні.
Президент України висловив вдячність за незміну активну підтримку
Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України, дотримання режиму
санкцій ЄС проти РФ фінськими компаніями, а також сприяння прогресу в
реформах в Україні.
Президент Порошенко та Міністр Сойні обговорили ситуацію на Донбасі та
Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН. Сторони
підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного
відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Петро Порошенко наголосив, що наміри Кремля провести голосування на
президентських виборах на території українського Криму прямо суперечить
міжнародному праву. Глава держави закликав міжнародних партнерів не лише до
політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові,
але й вжити належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого
«міжнародного спостереження».
Окрему увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва,
реалізації проектів у сфері енергоефективності та реформування освіти в Україні за
фінансової підтримки Фінляндії. Президент України наголосив, що за сучасних
умов, питання енергоефективності набуває особливого значення для України.
Домовилися підтримувати позитивну динаміку двостороннього діалогу, чому,
зокрема, сприятиме візит Президента Фінляндії до України.
Інтернет-представництво президента України

Швеція
Президент України провів зустріч з Міністром оборони Швеції
05.03.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра оборони Швеції
Петера Хулквіста.
Сторонами було відзначено динамічне зростання діалогу між Україною та
Швецією у військово-політичній сфері, зокрема з огляду на дестабілізуючу роль
Росії для системи європейської безпеки. Глава держави детально поінформував про
збереження напруженої ситуації на Донбасі та триваючу мілітаризацію тимчасово
окупованого Кримського півострова.
Було обговорено більш активне залучення Швеції, у тому числі як
непостійного члена РБ ООН, до просування питання розгортання миротворчої місії
ООН на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи
тимчасово неконтрольовану ділянку кордону між Україною та Росією.
Підтвердивши відданість України мирному процесу, Петро Порошенко
наголосив на необхідності «примусу» Росії до миру, насамперед через посилення
оборонного потенціалу України, збільшення санкційного та дипломатичного тиску
на Москву.
Петро Порошенко також підкреслив, що у Стокгольмі на днях Україна
отримала важливу перемогу на енергетичному фронті. Подальші дії Газпрому
вкотре підтвердили, що для Москви газ залишається виключно інструментом тиску
для досягнення геополітичних цілей. Саме такий намір криється у намірах Росії
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реалізувати свій черговий політичний проект «Північний потік II». У цьому
контексті сторонами було скоординовано подальші дії щодо протидії втіленню
цього проекту, що є спільною загрозою для європейської енергетичної безпеки.
Петро Порошенко закликав країни ЄС не визнавати результати голосування під час
російських президентських виборах на території українського Криму.
«Проведення виборів на території Криму суперечить українському
законодавству, є незаконним, брутально порушує міжнародне право», - наголосив
Президент України.
Інтернет-представництво президента України

США
Президент України провів телефонну розмову з Віцепрезидентом США
06.03.2018

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом.
Глава держави поінформував Віце-президента США про поточну ситуацію на
Донбасі та продовження провокацій з боку контрольованих Росією бойовиків, які
не припиняють порушувати оголошений напередодні режим повного припинення
вогню.
У зв'язку з цим, Петро Порошенко наголосив на важливості подальшого
тиску на Росію для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів
Мінських домовленостей. Він висловив вдячність за нещодавнє рішення
Президента США Д.Трампа продовжити на рік відповідні санкції проти Росії.
Віце-президент Пенс підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії
до повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні.
В рамках обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання
ситуації на Донбасі, було розглянуто також перспективи розгортання ефективної
миротворчої місії ООН.
Президент Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за
послідовну підтримку України у впровадженні масштабних внутрішніх реформ, а
також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни.
Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є
важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким
застереженням для російського агресора.
Віце-президент Майкл Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть
Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Він також відзначив
прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні Антикорупційного
Суду.
Петро Порошенко і Майкл Пенс відзначили активний розвиток
двостороннього
торговельно-економічного
співробітництва,
зокрема
започаткування масштабного проекту з General Electric щодо закупівлі
американських локомотивів, а також поставки американського вугілля в Україну.
Співрозмовники також обговорили графік подальших двосторонніх
контактів на найвищому рівні у цьому році, в якому виповнюється десята річниця
встановлення українсько-американського стратегічного партнерства.
Інтернет-представництво президента України
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Чилі
У місті Сантьяго-де-Чилі відкрилася дипломатична місія
України
10.03.2018

10 березня 2018 року у м. Сантьяго-де-Чилі відбулася урочиста церемонія
відкриття Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці
Чилі – першого українського дипломатичного представництва в Чилі.
Відкриваючи церемонію, від імені Уряду Чилі виступив представник МЗС
Чилі Маріо Луїс Сільва, який підкреслив, що відкриття української дипломатичної
місії є важливим етапом у розвитку двосторонніх українсько-чилійських відносин,
оскільки дозволить надати новий поштовх розвитку взаємин в усіх сферах.
У свою чергу, Заступник Міністра закордонних справ України Сергій
Кислиця також висловив переконання, що відкриття української установи
сприятиме активізації співпраці між сторонами: «Враховуючи важливі реформи,
які наразі відбуваються в наших країнах, тепер ми маємо додатковий інструмент
інтенсифікації наших відносин – передусім, у торговельній, інвестиційній та
науково-технологічній сферах, де існує значний потенціал для розвитку співпраці».
Окремо український високопосадовець подякував Республіці Чилі за
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської
агресії проти нашої держави.
У відкритті Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в
Республіці Чилі також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України
в Республіці Чилі (за сумісництвом) Юрій Дюдін, члени дипломатичного корпусу,
акредитованого в Сантьяго, та чисельні представники української громади Чилі, які
спеціально приїхали на цей захід не тільки з Сантьяго, але й з інших міст країни.
МЗС України

Європейський Союз
Жодної втоми від України з боку Євросоюзу немає – ВіцеПрезидент Європейської Комісії та Президент України
12.03.2018

Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із
закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні наголосила, що не
існує втоми в Європейському Союзі від України, від питання Донбасу.
«Не бачу втоми в ЄС. Вважаю, що одностайне рішення ЄС продовжити
санкції, а також рішення щодо фінансової допомоги підтверджують це. Тим більше,
що ми бачимо результати. І ці результати вимагають люди», - сказала Федеріка
Моґеріні.
Вона також наголосила, що бачить в українцях, особливо молодих,
нестримне бажання реформ та змін: «Це є двигуном інституційної роботи. Ми тут,
щоб допомогти, поділитися досвідом. Ми вважаємо, що це інвестиція в наш
спільний європейський континент».
«Ми також не втомилися від роботи щодо імплементації Мінських угод.
Очевидно, є певна фрустрація через відсутність прогресу, але ми налаштовані
робити ще більше», - підкреслила Віце-Президент Європейської Комісії.
За її словами, також продовжується обговорення питання миротворчої місії
ООН на Донбасі для забезпечення максимальної ефективності кожного кроку з
виконання Мінських домовленостей.
Крім того, Віце-Президент Європейської Комісії зазначила, що будуть
обговорюватись умови фінансової допомоги. «Звичайно, елементи, які мали місце
в попередніх пакетах допомоги можуть бути релевантними для майбутніх. Ми
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плануємо, що перший транш відбудеться до кінця цього року. Ми приділяємо
велику увагу антикорупційним крокам в Україні», - сказала Федеріка Моґеріні.
Президент Петро Порошенко також зазначив, що на переговорах було
домовлено про продовження макрофінансової допомоги в 2018 році на Саміті
Східного партнерства. «І рішення Європейської Комісії підтверджує, що ми
дотримуємося слова», - наголосив він.
За його словами, уже була виділена певна допомога з боку Європейської
Комісії. Він висловив сподівання, що це буде підтримано також Радою ЄС і
Європарламентом. Президент також відзначив, що в цій ситуації це буде сильною
мотивацією для продовження реалізації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Всі реформи здійснюються в інтересах України», - додав
він.
«Це демонстрація відносин довіри, це демонстрація відносин
пріоритетності», -підкреслив він.
«І не існує втоми від України в Європейському Союзі. Сьогодні у нас візит
Віце-Президента Європейської Комісії. Ми погодилися щодо продовження санкцій
проти Росії на підтримку територіальної цілісності і незалежності України», підкреслив Петро Порошенко.
За його словами, також домовлено про підвищення гуманітарної допомоги
для переміщених осіб, та консультативної допомоги у різних секторах, зокрема
енергоефективності, боротьбі з корупцією.
«Це відносно того, наскільки високо залишається Україна серед пріоритетів
Європейського Союзу. Ми дуже раді, що такий рівень солідарності з Україною існує,
така єдність по відношенню до України щодо безпеки України. Бо йдеться і про
безпеку Євросоюзу», - сказав Петро Порошенко.
Інтернет-представництво президента України
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Доповідь Путіна Федеральним зборам: «холодну війну» ніхто не
відміняв
1 березня 2018 року президент Росії Путін звернувся з посланням до
Федеральних зборів. Все пройшло в найкращих радянських традиціях, де, власне,
сам Радянський Союз дуже часто згадувався. Найбільшу увагу Путін приділив
озброєнням Росії та розробці новітньої суперзброї. Світова спільнота справедливо
охарактеризувала виступ президента РФ як мілітаристський.
Промова лідера Кремля не вирізнялася здоровим глуздом. Путіна до цього
часу мучить «історична несправедливість» і ностальгія за Радянським Союзом.
Зростають імперіалістські апетити Кремля. Путін зазначив: «Після розвалу
СРСР Росія, яка за радянських часів називалася Радянським Союзом, ‒
за кордоном її так і називали, Радянська Росія, ‒ якщо говорити про наші
національні кордони, втратила 23,8 відсотка території… 44,6 відсотка
військового потенціалу...».14 Фактично цими словами Путін назвав усі
колишні союзні республіки Росією і вважає, що й нині ці території є російськими.
Тобто війна в Україні, Грузії це велике повернення в лоно імперії, де не відрізняють
кордонів суверенних держав і не хочуть бачити реальність. Такі інсинуації
стосуються й країн Балтії, які за логікою Путіна теж Росія. Це дає привід для ще
більшого занепокоєння для усього Євразійського континенту і вимагає дій.
Окрім того Путін у своїй палкій промові зосередився на тезах про розробки
«непереможної» російської новітньої, у тому числі ядерної зброї, здатної вражати
цілі по всьому світі, а особливо виокремив США. Зокрема він відзначив, що Росія
приступила до розробки нового покоління ракет та розпочало активну фазу
випробувань нового ракетного комплексу «Сармат» з важкою міжконтинентальної
ракетою. За його словами «Сармат» - це дуже грізна зброя, в силу її
характеристик ніякі, навіть перспективні системи ПРО їй не перешкода».15 «У Росії
розроблені безпілотні підводні апарати, здатні рухатися на великій глибині і на
міжконтинентальну дальність зі швидкістю, кратно перевищує швидкість
підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів надводних кораблів…
Найважливішим етапом сучасних систем озброєнь стало створення високоточної
14
15
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гіперзвукового авіаційно-ракетного комплексу….Істотні результати досягнуті в
створенні лазерної зброї…» - саме на цих тезах акцентував увагу кремлівський
лідер. Окрім того, він звинуватив США за те, що ті в односторонньому порядку
вийшли із договору ПРО у 2002 році, і саме через це Росія почала створювати нові
зразки стратегічної зброї. Навіть більше, Путін показав відео на якому російські
ракети вражають Флориду (США). За словами Путіна у відповідь на посилення
американських ПРО російські балістичні ракети оснащуватимуться системою їх
обходу. Нова російська ядерна зброя нібито буде невразлива для американських
систем протиракетної і протиповітряної оборони. «Нас ніхто не слухав. Послухайте
зараз».16
Таким чином, лідер Кремля надав черговий імпульс у продовженні
«холодної війни» між Сходом і Заходом. По своїй суті, це не було послання
президента РФ Федеральним зборам, це було послання-погроза усьому
демократичному світу. Знову розпочалися реальні розмови про можливість
застосування ядерної зброї, і не виключено, що в майбутньому це може призвести
до чергової «Карибської кризи», але зі зміщенням координат. Фактично Путін
перетворив свій виступ на презентацію Російського ВПК, у потужності
якого вже засумнівалися деякі провідні ЗМІ та фахівці. Деякі експерти навіть
зазначили що розповіді Путіна про характеристики усієї його зброї навіть
суперечить законам фізики. Американське видання «New York Times» відзначило,
що зважаючи на те, що в основі чинної російської військової доктрини
лежить брехня, виникли питання: чи насправді існує вся ця зброя?
«Можна казати, що Росія залежить від нафти, що Росія не має грошей, але в своїй
масі населення цим не переймається. Вони просто хочуть знати, що ми є
наддержавою», - цитує російського експерта Олексія Макаркіна The New York
Times.17 Так Путін своїм виступом потішив й електорат військовою силою РФ перед
виборами, що додало йому плюсів, зважаючи на викривлену свідомість росіян
їхніми ж ЗМІ.
Більшість експертів-міжнародників вважають, що Путін дуже
схожий на північнокорейського лідера. Той так само використовує
подібні загрозливі анімації та ядерну риторику лише для того, аби його
чули та з ним рахувались на міжнародній арені.18 Колишній міністр
закордонних справ України Володимир Огризко відзначив, що глава Кремля
Володимир Путін своїми нещодавніми заявами про ядерну військову могутність
Росії змусить Захід вжити заходів зі стримування, які в кінцевому рахунку
призведуть до її розвалу.19
Саме консолідована позиція Заходу є запорукою перемоги над такими
авторитарними режимами, які не поважають міжнародне право та суверенітет
державних кордонів інших держав. Країни ЄС та й Америки повинні позбутися
короткої історичної пам’яті, і робити висновки, що політика «умиротворення»
лише розпалює імперський апетит. Тому тільки жорскі дії у відповідь на
агресивну політику Росії можуть її зупинити.
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