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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

В очікуванні майбутньої долі: українське питання на переговорах
Путіна з Меркель
18 серпня 2018 року відбулася зустріч «за зачиненими дверима» Президента
Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Спільна пресконференція сторін відбулася перед початком переговорів, а не по закінченні. Путін
і Меркель заявили, що будуть обговорювати проблему врегулювання
конфлікту на Донбасі, питання введення туди миротворців ООН,
ситуацію у Сирії, будівництво газопроводу «Північний потік-2» та
іранську ядерну програму.1 Нагадаємо, до цієї зустрічі Путіна не запрошували
до Німеччини 5 років. «Це робоча зустріч, від якої чекають конкретних результатів.
Але кількість проблем, які турбують нас, – від України та Сирії до питання
економічного співробітництва – настільки велика, що цілком виправдано
перебувати у постійному діалозі», – пояснила канцлер Німеччини Ангела
Меркель.2
Щодо питання ситуації на Донбасі, то Путін заявив: «Ми, звичайно, будемо
говорити про Україну, як сказала пані Федеральний канцлер, у контексті
врегулювання української кризи, яка, на жаль, ніяк не просувається, маючи на увазі
безальтернативність реалізації Мінських угод, хочу відзначити нашу зацікавленість
у роботі в рамках «нормандського формату» і Контактної групи, готовність і далі
сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН».3
«Переговори були тривалими, це була дуже ґрунтовна і детальна розмова»,
– заявив прес-секретар Путіна Д.Пєсков. Він також зауважив, що політики
обмінялися думками щодо ситуації в Україні та висловили жаль через
пробуксовування процесу імплементації мінських домовленостей і зазначив:
«Висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження

https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/18/7189603/
https://gazeta.ua/articles/world-life/_medovij-misyac-u-shlyubi-za-primusom-scho-kazhut-zmi-prozustrich-putina-ta-merkel/854843
3 https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/merkel-i-putin-obgovorili-ukrainu-zyasuvalisya-vsi-detaliperegovoriv.htm
1
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терміну дії Закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом
мінських домовленостей».4
Путін і Меркель говорили про перспективи продовження газового транзиту
через територію України. Лідери РФ і ФРН вважають неправильними
спроби політизувати проект «Північний потік – 2». Піднімали тему
можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації «Північного
потоку-2».
Загалом зустріч Меркель та Путіна свідчить про продовження потепління у
відносинах Європи і Росії. Путін досягає своїх геополітичних інтересів і сідає за стіл
переговорів зі світовими лідерами як володар ситуації. Чимало німецьких експертів
не вважають, що саме Україна стала найважливішою темою на переговорах.
Скоріше це реакція на нову міжнародну ситуацію, пов’язану з
конфліктом інтересів ЄС та США щодо Ірану та «Північного потоку – 2».
Нині як Путін так і Трамп є загрозою світовому міжнародному порядку,
тому Німеччина як європейський лідер намагається балансувати. У той
же час, через запровадження потужних санкцій США щодо Росії, Путін
скоріше за все намагався вплинути на позицію Меркель щодо цього
питання. Адже якби таку санкційну політику підтримали і ЄС, то удар по
економіці РФ став би нищівним.
Разом з тим, Україна стала першим питанням, яке порушила Ангела Меркель
на прес-конференції перед зустріччю. Вона зазначила, що на Донбасі досі не
вдається досягнути стабільного перемир’я, та поінформувала, що обговорить
залучення «миротворчої місії ООН, яка, можливо, могла би зіграти роль у мирному
процесі». «Німеччина готова нести за це відповідальність», - сказала канцлер.5
Загалом за результатами зустрічі Меркель та Путіна можна зробити наступні
висновки для України. По-перше, Німеччина дала сигнал для США, що здатна
домовитись з Росією щодо питань, які становлять для них спільний інтерес,
всупереч позиції США.
По-друге, Ангела Меркель фактично погодилась з тим, що
«Північний потік - 2» має виключно комерційний характер. Для України
таке рішення вкрай несприятливе. У майбутньому Росія не збирається
дотримуватися своїх обіцянок щодо продовження транзитних поставок російського
газу через територію України. Відтак це стане потужним інструментом тиску
Кремля як на Україну так і Європу. Президент Центру глобалістики «Стратегія
ХХІ» Михайло Гончар пояснює: «Росія неохоче, але погоджується з
Німеччиною, що транзит газу через Україну повинен бути збережений.
Але тільки в обсягах 10-15 млрд кубометрів. Ця цифра небагато
відрізняється від нуля». Щоб забезпечити рентабельний стан української ГТС,
рівень транзиту повинен бути не менше 60 млрд. кубометрів, уточнив Михайло
Гончар.6
По-третє, Меркель не згадала ні про Крим, ні про справу Сенцова і решту
політв’язнів, що свідчить про її поступки Путіну. Це може означати, що у
майбутньому Європа може пробачити Путіну Крим заради ‘business as
usual’.
По-четверте, Німеччина все ж підтримує український варіант введення
миротворців ООН. У цьому контексті лідер партії «Громадянська позиція»
Анатолій Гриценко нагадав про те, що в робочій групі за його участі були
https://gazeta.ua/articles/world-life/_u-kremli-rozpovili-pro-peregovori-mizh-putinim-tamerkel/854436
5 https://gordonua.com/ukr/news/war/-nimechchina-gotova-tut-nesti-vidpovidalnist-merkel-majenamir-obgovoriti-z-putinim-vvedennja-na-donbas-mirotvortsiv-oon-312721.html
6 https://daily.rbc.ua/ukr/show/druzhba-raschetu-budut-dogovarivatsya-merkel-1534436530.html
4
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розроблені саме ті «числові параметри» - 30-40 тисяч, - які озвучила канцлер
Німеччини.
По-п’яте, Україні не варто очікувати, що ситуація на Донбасі вирішаться
сама по собі. Хоча Путін згадав про Мінські домовленості та «Нормандський
формат», цим питання виведення російської регулярної армії з території України
не вирішується. Потрібно розуміти, що «Нормандський формат» своєю
бездіяльністю фактично сприяє легітимізації колабораціоністських
режимів та заморожуванні конфлікту. Саме тому Путін і не бачить
альтернативи.
Таким чином, Україні слід більше зусиль спрямувати на те, щоб
її позиція була врахована з усіх питань. Нині ж Путіну вдається
нав’язувати свої правила гри. Ситуація ускладнюється й тим, що
Україна нині в невизначеній позиції поки йде політична гра Росії та
Німеччини проти Трампа.
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Інші події в ЄС
Міністр фінансів Данії: ймовірність Brexit без угоди 50 на 50
17.08.2018

Міністр фінансів Данії Крістіан Єнсен вважає, що шанси виходу Великої
Британії зі складу Євросоюзу без угоди з блоком 50 на 50, а час на укладення угоди
спливає.
Про це повідомляє Politico.
Єнсен заявив, що тісний союз Данії з Британією означає, що його країна
схильна до угоди щодо Brexit.
Після візиту міністра закордонних справ Британії Джеремі Ханта до Данії
для двосторонніх переговорів Єнсен сказав, що пропозиція, висунута британським
урядом, є "позитивним кроком вперед і гарною основою для подальших
переговорів".
"Ми також хочемо отримати угоду, яка буде хорошою та наскрізь
досконалою", - сказав Єнсен.
Але він попередив переговірників, що час для укладення угоди швидко
спливає. "Якщо ви уявите перебування в шлюбі з кимось 40 років ... а тоді
розлучення, то зрозумієте, що це вимагає багато юридичних процедур для
досягнення правильної угоди", - сказав Єнсен.
Британія та ЄС мають дійти згоди щодо угоди про Brexit до жовтня, щоб дати
час парламентам усіх країн ратифікувати її. Британія залишить ЄС 29 березня 2019
року.
Європейська правда

Німеччина: можлива зустріч щодо сирії з Францією, Росією і
Туреччиною
17.08.2018

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про можливість
проведення чотиристоронньої зустрічі щодо Сирії з участю Туреччини, Росії,
Німеччини та Франції.
Про це повідомляє The Associated Press.
І
дея такої зустрічі запропонувала Туреччина. Відповідаючи на питання про
можливість проведення, Меркель підкреслила, що існують два основних формати
для переговорів щодо Сирії, які тісно співпрацюють із спеціальним посланником
ООН Стаффаном де Містурою.
"Проте зустріч між Німеччиною, Францією, Туреччиною та Росією може
мати сенс - вона повинна бути добре підготовлена, тому дати ще немає", – сказала
Меркель.
За її словами, радники голів держав проведуть підготовчу роботу, щоб
вирішити, чи варто проводити таку зустріч.
Очікується, що питання Сирії буде на порядку денному під час завтрашньої
зустрічі Меркель з президентом Росії Владіміром Путіним.
Європейська правда
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Уряд Орбана пролобіював у США скасування гранту для
незалежних угорських ЗМІ

17.08.2018

Адміністрація прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пролобіювала у
Вашингтоні скасування гранту від Державного департаменту США для незалежних
угорських ЗМІ.
Про це пише The New York Times.
У листопаді минулого року Держдеп США оголосив грант на суму $700 тисяч,
щоб допомогти становленню незалежних ЗМІ в Угорщині. Пізніше визначили
фіналістів гранту, але після цього у липні несподівано вибір переможця відклали, а
Держдеп оголосив, що ці гроші можуть бути використані в інших частинах Європи.
Колишній посол Угорщини в НАТО, а пізніше посол Вашингтоні Андраш Симоні
назвав це "величезною перемогою". "Це посилає повідомлення, що в Угорщині все
добре, що Угорщина є демократією", - заявив він.
Очевидно, такий крок пов'язаний із тим, що після перемоги Трампа в
адміністрації президента США стали більш прихильними до Орбана. Однак велику
роль зіграла і лобістська кампанія, яку уряд Угорщини веде у Вашингтоні.
За даними видання, уряд Орбана пожертвував мільйони доларів десяткам
американських дослідницьких груп, культурних фондів, стипендіальних фондів та
лобістів, більшість коштів йшли через Фонд "Угорські ініціативи", який
зареєстрований як компанія в штаті Делавер, але належить він офісу Орбана.
Дані з офіційних джерел свідчать, що уряд Угорщини виділив фонду $15
мільйонів. Невеликі пожертви були здійснені американським аналітичним
центрам з питань зовнішньої політики, включаючи два платежі в розмірі $20 тисяч
Центру аналізу європейської політики - групі у Вашингтоні, яку тоді очолював Вес
Мітчелл, якого Трамп згодом призначив помічником держсекретаря у справах
Європи та Євразії.
Уряд Орбана також заплатив більш ніж $2,5 мільйона колишньому
республіканському конгресмену Конні Маку IV за лобіювання від імені Угорщини
на Капітолійському пагорбі, у тому числі за спробу скасувати той самий грант для
угорських ЗМІ.
Мак не знайшов особливої підтримки серед законодавців за винятком групи
з 11 республіканців з популістського "Руху Чаювання". У січні ці 11 законодавців
написали листа тодішньому держсекретарю Рексу Тіллерсону із вимогою
відкликати грант для угорських ЗМІ та відновити дипломатичні контакти на
високому рівні з урядом Орбана.
Тіллерсон, ймовірно, проігнорував цей лист. Але в квітні його звільнили і
призначили замість нього Майка Помпео. Вже через місяць почалася відлига у
стосунках США та Угорщини.
Помпео зустрівся у Вашингтоні зі своїм угорським колегою Петером Сійярто,
закінчивши шестирічний період без двосторонніх контактів на високому рівні. У
червні Трамп провів телефонну розмову з Орбаном. Попередній президент США
Барак Обама з угорським прем’єром жодного разу за дві каденції не говорив по
телефону.
Незабаром після цього рішення щодо виділення $700 тисяч для незалежних
ЗМІ в Угорщині відклали. Посол США в Будапешті заперечив будь-які політичні
мотиви.
"Це не тому, що Сполучені Штати чи я не виступають за свободу преси - це
невід'ємна частина демократії, в яку я, і ми віримо дуже, дуже сильно. Ми просто
відчули, що це не є проблемою в Угорщині", - сказав він.
Невдовзі після рішення США скасувати грант оголосив про закриття
критичний до Орбана угорський журнал "Heti Valasz". Приватний телеканал HirTV
був куплений союзником Орбана.
Європейська правда
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Зростання економіки ЄС: Польща та Угорщина очолили
рейтинг

17.08.2018

Зростання реального ВВП ЄС у другому кварталі поточного року склало 2,2%
порівняно з другим кварталом 2017 року.
Про це свідчать дані Євростату - європейського статистичного бюро.
Зростання у Польщі та Угорщині показало 5,0% і 4,4% відповідно. Далі у
рейтинговій таблиці розташувалися Румунія і Латвія (по 4,2%), Словаччина і Кіпр
(по 3,9%) та Литва (3,7%).
Зростання реального ВВП України у другому кварталі поточного року склало
3,6% порівняно з другим кварталом 2017 року, свідчать дані Державної служби
статистики України.
За даними Росстату, ВВП Росії у другому кварталі зріс на 1,8%.
Європейська правда

Меркель пообіцяла не допустити ще однієї кризи біженців
17.08.2018

У Німеччині не має повторитися наплив біженців масштабу 2015 року.
Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у
Дрездені з членами фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у
земельному парламенті Саксонії, передає Deutsche Welle.
"2015 рік не має повторитися й не повториться", - запевнила Меркель.
Канцлерка також пообіцяла землям посилену допомогу з боку федерального уряду
у висланні з країни небажаних мігрантів. Ідеться про осіб, котрим не надали статус
біженця й не дозволили подальше перебування на території Німеччини.
На думку Меркель, хоч у цьому питанні простежуються значні зміни на
краще, але ще й досі спостерігаються істотні проблеми. Питання вислання
перебуває в компетенції земельних урядів.
Крім того, канцлерка наголосила на необхідності залучення до Німеччини
кваліфікованої робочої сили. На думку Меркель, законодавство має уможливити
безпроблемний приїзд та працевлаштування в Німеччині працівникам всіх
професій, брак яких відчувають у ФРН: від пекаря до інженера.
Європейська правда

Британія «в теорії» може передумати виходити з ЄС єврокомісар
20.08.2018

Британія теоретично може переглянути рішення про вихід з ЄС, хоча
ймовірність виходу вкрай висока.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки і фінансів П’єр Московісі в
ефірі французького радіо France Inter, повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи може Британія переглянути результати
голосування на референдумі за вихід з ЄС, він сказав: "Так, в теорії. Британці, які
вирішили вийти з ЄС, самі мають прийняти остаточне рішення про вихід і про те,
яким цей вихід буде".
"Та все ж ймовірність Brexit дуже сильна, адже було голосування людей,
референдум", – зазначив Московісі.
Британія та ЄС мають дійти згоди щодо угоди про Brexit до жовтня, щоб дати
час парламентам усіх країн ратифікувати її. Обидві сторони заявляють, що
ймовірність виходу без угоди досить велика.
Європейська правда
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На масштабних навчаннях у Латвії відпрацюють вторгнення
«зелених чоловічків»

20.08.2018

У Латвії в понеділок почалися найбільші після відновлення незалежності
військові навчання "Намейс 2018", які триватимуть до 2 вересня.
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на міністерство оборони Латвії.
Як розповів командувач Національними збройними силами Латвії Леонід
Калниньш, на навчаннях буде перевірятися здатність збройних сил захистити
Латвію від будь-якого виду загрози.
"Це можливість тренувати не тільки збройні сили, але і обороноздатність
Латвії в цілому, тому що в навчаннях візьмуть участь партнери", - сказав він.
У навчаннях "Намейс 2018" візьмуть участь військовослужбовці, ополчення,
співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10
тисяч осіб.
Як раніше заявив Калниньш, під час навчань буде враховуватися досвід подій
в Україні, тому в них включені елементи гібридної війни, зокрема, спонтанне
виникнення заворушень у двох містах з участю озброєних людей без знаків
розрізнення. Спочатку заворушення будуть придушуватися структурами
внутрішніх справ, а потім їм на допомогу прибудуть збройні сили. У ролі
противників виступлять солдати союзників по НАТО.
Європейська правда

Латвія і Естонія задумались про стягнення з РФ збитків за
радянську окупацію
21.08.2018

Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про
стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.
Про це йдеться в заяві міністрів юстиції обох країн, підписаній після
спільного засідання урядів Естонії і Латвії і поширеній прес-службою Міністерства
юстиції Естонії, повідомляє ERR.
Міністри підкреслили важливість збереження пам'яті про людські втрати,
понесені через радянську окупацію, і вивчення можливостей висунути вимогу про
відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського
Союзу.
Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу ознайомив свого латвійського колегу
з юридичним дослідженням можливих подальших кроків з цього питання з точки
зору міжнародного права.
Очільник латвійського міністерства Дзінтарс Разначс, своєю чергою,
ознайомив Рейнсалу з можливими заходами, які можуть бути зроблені із цього
питання на рівні ООН.
Європейська правда

Глава МЗС Британії виступає за додаткові санкції проти
«ворожої» Росії
21.08.2018

Європа повинна накласти додаткові санкції на Росію у відповідь на її
"ворожу" поведінку в усьому світі.
Таку заяву зробить глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант під час свого
першого візиту в США на цьому тижні, повідомляє ВВС.
Він має намір закликати ЄС повторити "всеосяжну" відповідь Вашингтона на
отруєння в Солсбері.
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У своєму виступі у Вашингтоні він скаже, що Москва повинна усвідомлювати,
що за неодноразові порушення встановлених норм міжнародної поведінки слід
платити "серйозну ціну".
Хант скаже, що напад в Солсбері був частиною моделі поведінки з Росії,
включаючи анексію Криму і її підтримку режиму Асада в Сирії, що зробило світ
"більш небезпечним".
Хант закличе ЄС "забезпечити, щоб санкції проти Росії були всеосяжними, і
ми дійсно стоїмо пліч-о-пліч з США".
"Ті, хто не поділяє наші цінності, повинні знати, що завжди буде серйозна
ціна, якщо перетинати червоні лінії - будь то територіальні вторгнення,
використання забороненої зброї або кібератаки", - скаже він.
Європейська правда

ЄС розглядає нові санкції проти РФ - Клімкін
22.08.2018

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в
Європейському Союзі опрацьовують питання посилення санкцій проти Російської
Федерації.
Про це передає УНІАН.
Клімкіна запитали про перспективи розширення Євросоюзом санкцій проти
російських компаній, що залучені до незаконного спорудження мосту через
Керченську протоку.
"ЄС це розглядає. Сам процес відбувається, на жаль, з одного боку, не дуже
швидко, але рішення обов'язково приймається", - заявив Клімкін.
"Коли я казав, що обов'язково будуть санкції за так звані "кримські вибори",
вони є, але їх опрацювання тривало декілька місяців. Так само декілька місяців
зараз буде тривати опрацювання нових санкцій", - пояснив міністр.
Україна долучиться до ЄС та США, "щоб не тільки розширювати суто
арифметично ці санкції, збільшувати кількість компаній і так далі, а щоби ці санкції
системно впливали на Росію", зазначив міністр.
31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до
незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією
Криму. Під санкції потрапили "АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург",
"ПАО "Мостотрест", "Судостроительный завод "Залив", "ООО "Стройгазмонтаж"
(груп СГМ), "OOO "Стройгазмонтаж-Мост" та "АО "ВАД".
Таким чином, кількість компаній, які потрапили під санкції ЄС, збільшилася
до 44. Крім того, ЄС запровадив заборону на в’їзд та заморожування активів для 155
осіб за цим режимом санкцій.
В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через агресію
проти України, стосуються конкретних секторів російської економіки банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року.
Санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до
23 червня 2019 року.
Кабінет міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України
мають розглянути проект розпорядження про запровадження санкцій проти 19
юридичних та 22 фізичних осіб Російської Федерації, які стосуються незаконного
спорудження Керченського мосту з території Росії до окупованого нею Криму.
Європейська правда
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Глава МЗС Німеччини: ЄС потрібні незалежні від США
платіжні системи для угоди з Іраном

22.08.2018

Європі необхідно створити платіжні системи, незалежні від Сполучених
Штатів, для збереження ядерного угоди з Іраном.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас,
повідомляє Euractiv.
"Необхідно, щоб ми зміцнювали європейську автономію, створюючи канали
оплати, які є незалежними від Сполучених Штатів, Європейського валютного
фонду і незалежної системи SWIFT", - вважає Маас.
Глобальна платіжна мережа SWIFT, яка полегшує основну частину
транскордонних операцій в світі, відключила Іран в 2012 році після того, як США і
ЄС домовилися ввести санкції через ядерну програму Тегерана.
Угода 2015 року між Іраном і світовими державами зняла міжнародні санкції.
У свою чергу, Іран погодився з обмеженнями на ядерну діяльність.
Коли Дональд Трамп відмовився від угоди на початку травня, він знову
наклав "найвищий рівень економічних санкцій". Уряд США також зажадав від
підприємств в союзних державах припинити всі відносини з Іраном.
Американський підхід ефективний: банки, що діють в Ірані, почали
закривати свою діяльність і виводять кошти назад в свої країни походження. До сих
пір жоден банк з ЄС або США не заявляв про свою готовність взяти на себе
іранський бізнес.
Європейська правда

Макрон: безпека ЄС більше не повинна залежати від США

27.08.2018

Президент Франції Еммануель Макрон висуне нові пропозиції для
Європейського союзу з метою підвищення його безпеки, щоб зменшити залежність
від американських військових.
Про це він сказав під час виступу перед послами в Парижі, повідомляє AFP.
"Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати в питанні своєї безпеки.
Ми повинні гарантувати європейську безпеку", - сказав Макрон.
Французький президент пообіцяв оприлюднити свої пропозиції "в
найближчі місяці". "Я хочу, щоб ми почали вичерпний огляд нашої безпеки з усіма
європейськими партнерами, включаючи Росію", - додав він.
Макрон завтра вирушить до Данії і Фінляндії в надії знайти підтримку своїх
пропозицій і закликав до подвоєння зусиль з реформування ЄС.
"Нам потрібно приймати нові ініціативи, будувати нові союзи. Франція хоче,
щоб Європа захищалася, особливо, коли посилився екстремізм і прокинувся
націоналізм", - сказав він.
Як відомо, президент США Дональд Трамп дистанціювався від традиційних
союзників по НАТО і неодноразово ставив під сумнів основне положення Альянсу
щодо взаємного захисту, скаржачись, що США дуже багато витрачають на військову
підтримку Європи.

Європейська правда

Глава МЗС Латвії заявив про загрозу «Північного потоку - 2»
для трансатлантичних відносин
27.08.2018

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич вважає, що проект "Північний потік-2"
може стати каменем спотикання у трансатлантичних відносинах.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Латвії.
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На зустрічі у норвезькому місті Ставангер Ринкевич заявив, що проект Nord
Stream 2 загрожує збільшенням залежності від одного домінуючого постачальника
та шляхів доставки енергоресурсу, що суперечить принципам Енергетичного союзу.
"Енергетика – це питання не лише європейської безпеки, а й трансатлантичних
відносин. "Північний потік-2" може стати одним з каменів спотикання для
трансатлантичних відносин" - йдеться у повідомленні.
Латвія, Литва та Естонія вже заявляли, що вважають "Північний потік-2"
політичним проектом, яким Росія прагне збільшити залежність Європи від її газу і
знизити роль України як транзитної країни.
Як відомо, з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного
газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна,
Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить
залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.
Європейська правда

Угорщина закликала ЄС розморозити фіндопомогу для Молдови
28.08.2018

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз
повинен виплатити Молдові призупинений пакет допомоги, додавши, що критика
ЄС щодо східноєвропейської країни не виправдана.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого місяця ЄС оголосив, що заморозив пакет допомоги Молдові на
суму 100 мільйонів євро після скасування результатів виборів мера у Кишиневі.
"Угорщина вважає, що обіцяні Молдові 100 мільйонів євро повинні бути
виплачені ... і не має бути подвійних стандартів", - сказав Сійярто на зустрічі з
послами Угорщини після зустрічі зі своїм молдовським колегою в Будапешті.
Нагадаємо, 19 червня суд Кишинева визнав недійсними результати виборів
мера молдовської столиці.
21 червня судді Апеляційної палати залишили в силі це рішення і відхилили
скаргу Нестасе. Після цього ЄС виступив із закликом поважати волю виборців.
Пізно ввечері 25 червня Вища судова палата залишила в силі рішення
нижчих інстанцій, а ЄС повторно закликав Молдову поважати результати
виборів мера Кишинева.
ЄС також відклав виплату 100 млн євро допомоги Молдові через скасовані
вибори.
Європейська правда
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Україна – США: візит Болтона та нові санкції США проти
Росії
24 серпня 2018 року, на День незалежності України, Київ відвідав Радник
Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Він зустрівся з
Президентом України, Прем’єр-Міністром та іншими політиками. Глава держави
на зустрічі з американським посадовцем подякував за Кримську декларацію, яка
«чітко продемонструвала позицію США по відношенню до незаконно анексованого
Росією, окупованого Криму» та підкреслив, що ця позиція була підтримана
багатьма міжнародними партнерами України.7
Джон Болтон зауважив, що є можливість обговорити поточну ситуацію в
Україні і виклики, які нині стоять перед країною, та питання міжнародного
формату. «Президент Трамп підкреслив солідарність та нашу підтримку
незалежної України. Ви говорили про декларацію, яку ми зробили, не визнаючи
незаконну анексію Криму. Це все походить від американських традицій невизнання
незаконних анексій», - зазначив він.8
Окрім того Радник Президента Америки повідомив, що США буде
підтримувати Україну в євроатлантичних прагненнях. Під час спілкування
з пресою він нагадав: «У квітні 2008 адміністрація Буша запропонувала, щоб
Україна та інші країни пришвидшено прийняли до НАТО, але з цим європейські
колеги не погодилися. Багато залежить від України: яким чином Україна
виконає політичні та військові вимоги. Але є прогрес».9
Окрему увагу було приділено обговоренню питання санкцій проти Росії.
Президент України подякував за санкції, які були запроваджені США проти
Російської Федерації. «І це не є покаранням. Це є мотивація для Росії повернутися
до цивілізованого суспільства, прибрати свої війська з Криму і Донбасу, не
застосовувати хімічну зброю проти інших держав, зробити цивілізованою
зовнішню політику, шанувати і поважати міжнародне право», - підкреслив
Президент.
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-radnikom-prezidenta-ssh49158
8https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-radnikom-prezidenta-ssh49158
9 https://www.radiosvoboda.org/a/29451806.html
7
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Як відомо, 27 серпня набрала чинності перша частина нових санкцій США
проти РФ через отруєння родини Скрипалів в Солсбері. Білий дім визнав
обґрунтованість звинувачень проти Росії. США заморозили російські активи на
сотні мільйонів доларів у рамках санкцій. Відповідно до Закону про контроль за
хімічною та біологічною зброєю від 1991 року, уряд США зобов'язано застосувати
набір з п'яти видів санкцій: припинення надання іноземної допомоги, припинення
поставок озброєнь і припинення фінансування для закупівель зброї, відмова в
американських держкредитах і заборона на експорт в Росію товарів і технологій,
важливих для національної безпеки США.10 Швейцарський банк Credit Suisse
під тиском американських санкцій проти Росії теж заморозив гроші
російських олігархів.
Після теплої Гельсінської зустрічі Путіна і Трампа міжнародна спільнота
дещо засумнівалася у реальності застосування санкцій проти Кремля. Проте,
запровадження санкційного режиму ще раз доводить, що незважаючи на
химерність поведінки та заяв Трампа, та він не вирішує питання зовнішньої
політики та безпеки одноосібно.
У Доповіді Мінфіну США, яка була опублікована 21 серпня йдеться, що США
усвідомлює, що противники Америки, проти яких введені санкції,
намагаються підірвати демократичні інститути, втручаючись у вибори,
здійснюючи кібератаки, грубо порушуючи права людини, підтримуючи
диктаторські режими, зокрема режим Башара Асада в Сирії, і надаючи
сприяння державам-ізгоям в обхід міжнародних санкцій. В якості
загрози світовому порядку в доповіді згадується анексія Криму Росією.11
У Мінфіні зазначили, що РФ під керівництвом президента Володимира Путіна
здійснює атаки на Вільний світ.
Очевидно, що такими санкціями США дає чіткий сигнал на передодні
виборів до Конгресу. Зокрема й Болтон у Києві відзначив: «Президент
Порошенко і я погодилися, що ми розглянемо ті кроки, які Україна і
США можуть вжити, щоби не допустити втручання у вибори тут в
Україні. Ми можемо це зробити через правоохоронні канали та інші
механізми. Ми готові працювати з урядом України для того, щоби не
допустити таке втручання тут».12
Візит Болтона в Україну, введення у дію санкцій США проти РФ є дуже
хорошим знаком для України. Це показує про незмінність геостратегічних інтересів
США та послаблює тиск на Білий Дім, після Гельсінської зустрічі. Уряд США таким
чином показує підтримку Україні та запевнення, що соціальні мережі Трампа не є
офійною позицією Сполучених Штатів Америки. Деякі аналітики вважають що
Україна на крок наблизилась до стратегічного партнерства з США.
Окрім того візит Радника Президента США показав
перспективність співпраці США та України у контексті протидії
російській пропаганді та майбутніх виборів у США та Україні. Як
зазначив глава британського МЗС Джеремі Хант: «Світовий демократичний
порядок під загрозою, і Захід мусить об'єднатися для боротьби з внутрішніми і
зовнішніми ворогами, серед яких перший - Росія під керівництвом Володимира
Путіна».13 Україна може відіграти значну роль у такому західному
об’єднанні, адже за роки гібридної російської війни вона набула
безцінний бойовий досвід у протистоянні з Кремлем. Посол України в
США Валерій Чалий вважає, що: «Америка показує і Росії, і всьому світу: ми тут,
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/379497
http://www.senate.gov/pagelayout/general/one_item_and_teasers/waf.htm
12 https://www.radiosvoboda.org/a/29451806.html
13 https://ua.censor.net.ua/n3082173
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ми будемо підтримувати Україну, ми бачимо ваших воїнів, ми бачимо, скільки ви
віддаєте життів за нашу спільну безпеку, і ми з вами». 14
Україні ж слід бути послідовною та обачливою. Хоча візит Болтона
є позитивним та символічним, усе ж Президент США може час від часу
вносити свої неочікувані корективи і потрібно бути до цього готовими.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2521873-calij-rozpoviv-pro-majbutnij-vizit-boltona-vukrainu.html
14

15 of 20

INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (15.08.2018 — 31.08.2018)

Двосторонні відносини
Ізраїль
Україна та Ізраїль близькі до підписання Угоди про вільну
торгівлю – зустріч Глави АПУ з ізраїльським міністром Зеєвом
Елькіним
16.08.2018

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч зі
співголовою Міждержавної Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань
торгівлі та економічного співробітництва, міністром екології Держави Ізраїль,
міністром у справах Єрусалиму Зеєвом Елькіним.
Під час переговорів було відзначено високий рівень політичного діалогу між
Україною та Ізраїлем та тісну координацію двох країн на міжнародній арені.
Сторони відзначили зростання торговельно-економічної співпраці між Україною
та Ізраїлем та обговорили практичні кроки в площині пришвидшення підписання
Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.
Співголова Міждержавної Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань
торгівлі та економічного співробітництва, міністр Зеєв Елькін подякував
українській владі за ефективні дії щодо забезпечення можливості ізраїльтян
відвідувати єврейські святині в Умані та інших містах України.
«Ще раз хочу подякувати за ті зусилля, які проводить Україна для
забезпечення порядку та захисту такої величезної кількості туристів з Ізраїлю. Я
знаю, що це непросто. Це найбільший єврейський захід за межами Держави
Ізраїль», - зазначив Зеєв Елькін.
Ігор Райнін принагідно запросив ізраїльську сторону взяти участь у
святкуванні 27-річниці незалежності України та в роботі 10-го міжнародного
економічного інвестиційного форуму, який відбудеться в Харкові 28 вересня цього
року.
«Це найбільший форум на сході нашої країни – один з небагатьох, який
завершується конкретним підписанням договорів, контрактів в різних секторах
промисловості, зокрема у військовій сфері», - відзначив керівник президентської
Адміністрації.
Інтернет-представництво Президента України

Об’єднані Арабські Емірати
Павло Клімкін провів зустріч з державним Міністром
закордонних справ ОАЕ Анваром Гаргашем
16.08.2018

У рамках проведення Третього засідання Міжурядової українськоеміратської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (16-17
серпня 2018 року, м. Київ) Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
зустрівся з Державним Міністром закордонних справ Об’єднаних Арабських
Еміратів Анваром Гаргашем.
Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку двостороннього
співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах,
визначили пріоритетні напрямки взаємодії на ближчий період. Окрему увагу було
приділено питанням взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Сторони висловили задоволення станом реалізації домовленостей,
досягнутих під час візиту до ОАЕ 01-02 листопада 2017 року Президента України
П.О.Порошенка.
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Після зустрічі П.Клімкін та А.Гаргаш взяли участь у церемонії відкриття
Центру вивчення арабської мови при Дипломатичній академії України та
підписали Меморандум про співробітництво між Дипломатичною академією
України імені Геннадія Удовенка при МЗС України та Еміратською дипломатичною
академією при МЗС ОАЕ.
МЗС України

Німеччина
Президент України провів телефонну розмову з Канцлером
Німеччини

20.08.2018

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Федеральний канцлер проінформувала про результати переговорів з
Президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині.
Глава Української держави закликав активізувати зусилля задля звільнення
українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та
окупованих нею територіях.
Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження
консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо
миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.
Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та
домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.
Інтернет-представництво Президента України

Хорватія
Хорватія підтримує інтеграцію України до європейських та
євроатлантичних структур
20.08.2018

Про це було наголошено 20 серпня 2018 року під час зустрічі Міністра
закордонних справ України Павла Клімкіна з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм
Пленковичем в рамках церемонії відкриття Почесного консульства України в
м.Спліт.
Павло Клімкін подякував хорватській стороні за активну позицію у захисті
територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.
Хорватська сторона висловила готовність продовжити реабілітацію дітей, які
постраждали внаслідок російської агресії, а також стажування військових
психологів.
Сторони також обговорили весь спектр двосторонньої взаємодії та актуальні
питання міжнародного порядку денного.
Під час перебування в Спліті Павло Клімкін провів також зустріч з главою
зовнішньополітичного відомства Хорватії М.Пейчинович-Бурич.
МЗС України

Словаччина
Україна та Словаччина інтенсифікують співпрацю у реалізації
конкретних проектів
23.08.2018

Про це йшлося під час зустрічі Заступника Міністра закордонних справ
України Василя Боднара з словацькою делегацією на чолі з Державним секретарем
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Міністерства оборони Словацької Республіки Робертом Ондрейчаком, яка
перебувала з візитом в Україні.
У ході переговорів сторони обговорили актуальні питання українськословацьких відносин, перспективи реалізації проектів у галузі європейської та
євроатлантичної інтеграції, зокрема у сфері розмінування, кібернетичної безпеки
та регіональної співпраці.
Василь Боднар також висловив вдячність за надання Словаччиною допомоги
у лікуванні та реабілітації українських військових, поранених під час захисту нашої
держави від російської агресії.
МЗС України

Британія
Україна та Велика Британія готуватимуть нову велику
торговельну угоду
28.08.2018

Київ та Лондон узгодили підхід до нової угоди про вільну торгівлю, яка має
замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу.
Про це повідомила посол України у ВБ Наталя Галібаренко, відповідаючи на
запитання "Європейської правди" в рамках прес-клубу МЗС.
За словами дипломата, Україна від початку пропонувала Лондону підготовку
великої торгівельної угоди.
"Ми не хочемо просто взяти Угоди про асоціацію, "порізати" її, викинувши
секторальні частини, і назвати те, що залишиться, нашою новою угодою. Ми хочемо
принципово нову угоду. Скажу відверто, спершу не було такого розуміння. Але
зараз британці вже готові, вони погоджуються що не буде "малої угоди", що
потрібно готувати новий документ", - розповіла вона.
За словами посла, по деяких позиціях нова угода має відкрити взаємний
доступ до ринків Британії та України на більшому рівні, ніж це передбачено Угодою
про асоціації з ЄС
"Ми хочемо вийти по деяких позиціях за рівні тих квот, які є в угоді з ЄС", пояснила вона.
Наталя Галібренко зазначила, що британська сторона ставить за мету
підготувати текст нової угоди на середину наступного року. Україна розраховує, що
переговори будуть тривалішими. "Я сумніваюся, що ми за півроку все завершимо –
нагадаю, з ЄС ми вели переговори 4 роки"
Київ та Лондон домовилися, що на час переговорів щодо нової угоди на
торгівлю з Британією будуть поширюватися норми Угоди про асоціацію з ЄС.
Ближчим часом сторони мають домовитися про документ, який зафіксує цю норму.
Українська правда
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Весілля з Путіним в Австрії: з ким танцюватиме Європа?
На передодні свого візиту до Німеччини, 18 серпня російський президент
В.Путін відвідав весілля 53-річної очільниці МЗС Австрії Карін Кнайссль.
Міністерка запросила Путіна на весілля під час останнього візиту Президента РФ
до Австрії на початку червня. У якості подарунка Путін вручив нареченій букет
квітів, привіз десятьох співаків козачого хору, картину з сільськими мотивами,
старовинний олієвидавлювач та тульський самовар. Під оплески публіки Путін
також станцював з нареченою.
Серед гостей також були канцлер Австрії Себастіан Курц і віце-канцлер
Гайнц-Крістіан Штрахе. Як відомо, Штрахе очолює правопопулістську Австрійську
партію свободи (АПС), яка є надто дружньою до Росії. Саме за квотою цієї партії
безпартійна Карін Кнайссль увійшла до складу уряду.
Після відвідин весілля у Австрії не вщухає скандал. Такі реверанси
зовсім не на користь іміджу Австрії, але разом з тим вони вказують на
справжні пріоритети у її зовнішній політиці, і схоже для України вони
не найкращі.
Речник опозиційної Соціал-демократичній партії Австрії з європейських
питань Йорґ Ляйхтфрід вважає це запрошення «дивним, наївним і таким, що
завдасть тривалої шкоди зовнішньополітичним позиціям Австрії». Ляйхтфрід
вважає неприпустимим подібне змішування державних і приватних інтересів,
зазначивши, що ситуація із запрошенням Путіна виглядає «катастрофічно». 15
Експерт з питань Росії Ґергард Манґотт відзначив: «Для Австрії це невигідно. Візит розпалює підозри, що Австрія є «троянським конем»
Росії в ЄС». Критикує запрошення і шеф-редактор одного з найпопулярніших
австрійських видань Kurier Гельмут Брандштеттер. «Володимир Путін
скористається весіллям, щоб посилити свій авторитет у Західній Європі
та у світі». А австрійський євродепутат від Зелених Міхель Раймон навіть вимагає
негайної відставки Кнайссль. За його словами, чинний уряд розбазарює
авторитет Австрії, яку сприйматимуть в ЄС як «руку російського
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режиму». В МЗС Австрії такі побоювання відкидають, наголошуючи, що візит
Путіна не змінить зовнішньої політики Відня.16
Курц після критики Австрії через те, що керівниця МЗС танцювала з Путіним
на весіллі, заявив: «Наша позиція в Європі не змінилася через весілля.
Наша зовнішня політика щодо Росії зрозуміла. Ми допомогли
сформувати рішення Європейського Союзу щодо санкцій проти РФ і
вірні їм». 17 Віце-канцлер Австрії та голова ультраправої Партії свободи Австрії
Гайнц-Крістіан Штрахе не розуміє та вважає абсурдною критику візиту президента
РФ Владіміра Путіна на весілля голови МЗС Австрії. За його словами, участь Путіна
у весіллі є «неймовірно великою честю для Австрії». Штрахе також
описав Путіна, із яким мав нагоду поспілкуватись, як дуже «люб’язну
людину, яка твердо стоїть на землі, відкриту і сердечну». Він зауважив, що
на такі заходи запрошують в тому випадку, якщо між людьми склалися теплі
відносини, а у Кнайсль і Путіна хороші відносини.18
Натомість Кнайсль розповіла, що не має якихось близьких стосунків з
Путіним, а його запрошення на весілля було «абсолютно спонтанним» кроком. За
її словами, про згоду Путіна прибути на весілля вона дізналась 19 червня, хоча
«зовсім на це не сподівалася».19
Нині ні для кого не секрет, що Путінський режим щедро фінансує
праворадикальні політичні партії в Європі, з метою дестабілізації ЄС та лобіювання
своїх інтересів. Це є інструментом ведення гібридної війни проти західних
цінностей. Очевидно, що Путін своєю присутністю на весіллі у Кнайсль,
продемонстрував, що йому раді в Європі і він зовсім не ізольований, а скоріше
навпаки.
Ситуація є досить неприємною для України та й Європи. У той час,
коли Австрія головує в ЄС, та виступає посередником у врегулюванні
конфлікту на Сході України, її Міністр закордонних справ «танцює на
кістках». Невже забуто про тисячі загиблих на Донбасі та в Сирії від
режиму Путіна? Невже забуто про окупацію Криму та збиття російським
«Буком» малазійського рейсу MH17? Прикро визнавати, але із заяв вищих
посадових осіб Австрії, схоже, що відповідь ствердна. З цього цілком зрозуміло, що
через таких «європейських» посіпак міжнародному злочинцю, жертв може бути
набагато більше. Це сором, коли для Віце-канцлера такої розвиненої
країни як Австрія є «честю» приймати у своїй країні авторитарного
міжнародного злочинця. І це має нарешті усвідомити Європа та різко
засуджувати будь-які дії, які виправдовують міжнародні злочини Росії.
Від того, з ким танцюватиме Європа, напряму залежить її цілісність,
безпека та цінності. Україні слід також більш активно реагувати на такі
речі і залучати увесь дипломатично-інформаційний потенціал. Адже до
цього часу прості громадяни Австрії слабо уявляють справжні реалії, які
відбуваються в Україні.
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