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Вітальні слова 

Михайло Гончар: 

Критика, яка часто звучить з українського боку на адресу Європейського Союзу – це критика друзів, 

критика тих, хто вболіває за європейські цінності. Ми, українці, платим за ці цінності високу ціну, як 

в 2008 році за це платила високу ціну Грузія. Тому ми повинні бачити реальні виклики, реальні 

можливості, і діяти відповідним чином. 

Ейманн Прендергаст: 

Східне партнерство є послідовним інституційним форматом, який дозволяє сповідувати єдині 

підходи щодо регіону, та який створює можливість багатостороннього діалогу, в рамках якого ми 

можемо обговорювати різні виміри та залученість різних країн у подоланні викликів, які є в регіоні 

- чи це питання, пов’язані з безпекою, чи інші сфери, яким ЄС надає підтримку, як-то освіта чи 

транспорт. Ми також бачимо поступ щодо демократизації і розвитку належного врядування. Ми 

бачимо дуже гарні досягнення на двосторонньому рівні, що є дуже важливою підвалиною Східного 

партнерства. Як один із прикладів досягнень – з початку дії безвізу три мільйони українців здійснили 

поїздки без віз, це дуже важлива ознака цього поступу і переваг. Людські контакти справді є дуже 

важливим компонентом Східного партнерства.   

Геннадій Максак: 

Можна виокремити дві речі, які ми як громадянське суспільство робимо по-іншому, ніж влада, яка 

залучена в імплементацію політики Східного партнерства. По-перше, ми є більшими оптимістами. 

Можливо, тому що ми менше залучені в процес прийняття рішень, і у нас більше бачення і мрій 

щодо цієї політики, ніж це бачать наші політики. По-друге, в нас немає цих рамок дипломатичності, 

коли ми мусимо наші думки ховати під дипломатичними фразами. З цієї точки зору я закликаю 

наших панелістів, щоб ми були менш дипломатичними, а більш відвертими, щоб говорити про те, 

що не вдалося. Адже попри те, що є багато успіхів, є моменти, які є критичними для того, щоб 

політика Східного партнерства була успішною.  

Існує певна консервація політики Східного партнерства, коли наявна певна «скляна стеля», яку ми 

не можемо «пробити» з нашими амбіціями. Давайте подумаємо, як зробити цю політику більш 

динамічною, і більш ефективною.  

Ганна Гопко 

За п’ять з половиною років, що минули після Революції гідності, є великі досягнення як в рамках 

Східного партнерства, так і на двостороньому рівні. Протягом цього парламентського скликання ми 

створили міжпарламентську асамблею Україна-Грузія-Молдова, в рамках якої провели вже три 

зустрічі. І це теж та можливість, де ми - Україна, Грузія, Молдова, маючи інструмент парламентської 

дипломатії, вже зараз більш активно розмовляємо з Брюсселем та іншими європейськими 

центрами прийняття рішень у відстоюванні наших спільних інтересів, серед яких – деокупація 

окупованих Росією територій та збереження територіальної цілісності і суверенітету, питання 

економічного розвитку. Ми бачимо певну диференціацію Cхідного партнерства, і я сподіваюсь, що 

в наступні роки ми почуємо від Європейського союзу більш амбітні цілі для учасників Східного 



партнерства з розумінням тих відмінностей, які існують. Тому закликаю бути більш амбітними, бо 

«20 досягнень Східного партнерства до 2020 року» - це добре, але їх замало. 

З 2017 року, коли ми зустрілись на Міжпарламентській асамблеї «Україна-Польща-Литва», і зараз в 

червні відбулася вже 10-та зустріч в рамках цієї асамблеї. Ми прийняли спільну декларацію, і ми 

говорили вже не про новий інвестиційний план для України , так званий «План Маршалла», ми 

говорили про план «Україна-27». Це - бачення литовської сторони, і Андрюс Кубілюс, який вже став 

депутатом Європейського парламенту, і надалі в рамках Європейської народної партії та інших 

консерваторів будуть проштовхувати бачення «Україна-27». У своїх прагненнях ми розраховуємо на 

підтримку Німеччини, яка головуватиме в Раді ЄС у 2020 р. Потім в 2022 і 2023 рр.  головуватимуть 

Франція і Швеція. Разом з тим, ми знаємо, що 2021-27 рр. – це якраз період, коли діятиме новий 

європейський бюджет. Сподіваюсь, що у 2025 році, коли ми спостерігатимемо вступ Західних 

Балкан до ЄС, перед Україною уже стоятимуть набагато чіткіші перспективи. 

Дуже хотілося б, щоб українська сторона отримувала більше конкретики щодо перспектив членства 

в ЄС. Ми бачимо наступ зі сторони Російської Федерації, і гібридні спроби змінити акценти в 

зовнішній політики – наприклад, нещодавно В.Медведчук купив телеканал «ЗІК». Чим більше ЄС 

буде більш вимогливий до новообраного Президента України, а потім і новообраного парламенту, 

виставляючи, з одної сторони, conditionalities, а з іншої сторони - пропонуючи більш амбітні цілі і 

перспективи членства, тим більше це буде мотивація всередині країни і для політичного класу 

незмінно рухатися в сторону ЄС. 

Дуже важливо мати чіткі сигнали від ЄС. Має бути чітке розуміння, як пришвидшувати реформи, 

мобілізовувати політичний клас для того, щоб ця незмінність курсу залишалася, адже це також в 

прагматичних інтересах Європейського Союзу – бачити успішну Україну.  

Перша панель «Східне партнерство – від початкової ідеї до «20 досягнень» 

Борис Тарасюк 

Політика Східного партнерства, звичайно, стала кроком вперед порівняно з її попередницею – 

політикою сусідства. Водночас, вона не стала пріоритетною ні для центральних інституцій 

Європейського Союзу, ні для Європарламенту.  

Незважаючи на мій скептицизм щодо політики сусідства, політика Східного партнерства дала свої 

результати. Це спільний результат європейських інститутів, а також урядів і парламентів країн 

Східного партнерства.  

Одним із результатів Східного партнерства у вимірі парламентської співпраці є створення 

асоційованими країнами за сприяння депутатів Європарламенту робочої групи в рамках 

Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ. Ця робоча група складається з 9 представників – по 3 від 

кожної асоційованої країни, а також 9 представників Європарламенту. Важливим також є те, що 

засідання ЄВРОНЕСТ відбуваються не лише в Брюсселі, а й в країнах-учасницях Східного 

партнерства. 

Політика Східного партнерства, як і політика сусідства, не були створені для того, щоб зайняти 

діяльністю парламентарів та урядовців. Вони були створені для того, щоб вигоди цієї політики 

отримали окремі громадяни. І вони ці вигоди отримали - це безвіз та інші досягнення. Це свідчить 

про те що політика Східного партнерства – це про політику для людей, а не про політику як таку. 

Чи є політичний потенціал Східного партнерства? На мою думку, є, але не потрібно його 

перебільшувати. Більше потрібно звертати увагу на двосторонні взаємини між конкретною країною 

СхП, в нашому випадку – Україною, та ЄС.  



Новою «великою ідеєю» для України могло би бути членство в Європейському Союзі, визнання 

Європейським Союзом перспективи членства. Але на сьогодні в Європейському Союзі немає 

політичної волі визнати перспективу членства України в ЄС. По-друге, Україна наразі не готова до 

повномасштабного членства. Тому з боку ЄС має бути прийняте політичне рішення. А для України у 

разі перспективи членства новою політичною ідеєю буде нарешті не заговорювати реформи, а 

здійснити реформи. Будемо сподіватися, що з новими президентом, урядом та парламентом це 

вдасться.  

Ян Хофмокл 

Ми створили Східне партнерство не від зневіри (desperations), а через те, що були прагнення 

(aspirations) нового європейського органу, який би наблизив країни регіону до Європейського Союзу 

все ближче. 

Варто наголосити, що Східне партнерство не було створено проти когось, проти якоїсь третьої 

країни. Були прогалини між проектами європейської інтеграції, бо долучилися багато нових членів, 

але на той момент була також амбітна співпраця з Росією. Наскільки я пригадую, на той час ми 

працювали над створенням спільного простору співпраці між ЄС та Росією. Росії також пропонували 

долучитися до Східного партнерства, але вона відмовилася. При цьому подальша агресивна 

політика суттєво спричинилася до того, що формат Східного партнерства став успішним. 

Східне партнерство – це не про загальмування, чи призупинення подальшого розширення ЄС. 

Відносини з Європейським Союзом можуть бути наскільки амбітними, наскільки ви, як учасники цієї 

ініціативи хочете. Гармонізація законодавства – в рамках угод про асоціацію та створення ПВЗВТ – 

наближує вас до ЄС. Друге – це секторальна співпраця, де також є дуже багато можливостей для 

співпраці. Ви можете скористатись позитивним досвідом Грузії чи інших країн СхП в тих чи інших 

секторах. Східне партнерство - це саме партнерство, а не відносини «брати чи віддавати».  

Разом з тим, Східне партнерство потребує політичного наративу, який би був привабливим для 

звичайних громадян. Треба створити ближчі інституційні зв’язки між партнерами, щоб громадяни 

країн Cхідного партнерства могли більше долучатися до процесу прийняття рішень. Це може бути, 

наприклад, ідея ротаційного головування в країнах СхП, як це зараз існує в країнах Європейського 

Союзу. 

Хав’єр Фуентес-Леха 

Східне партнерство принесло користь не лише асоційованим країнам. Європейський Союз також 

заключив оновлений договір про партнерство та співробітництво з Вірменією, тривають переговори 

про нову угоду з Азербайджаном, конструктивно розвивається співпраця з Білоруссю. 

Європейський Союз підтримав розвиток малого та середнього бізнесу, отримали підтримку 25 тис. 

підприємств, були створені 30 тис. робочих місць. Зараз активно розвивається Європейська 

транспортна мережа до країн Східного партнерства. Прогрес в сфері кліматичних змін. 

Багато зроблено в сфері контактів між людьми. Нещодавно була проголошена спільна заява ЄС та 

країн-партнерів - до 2020 року зменшити тарифи між країнами Східного партнерства на роумінг. В 

рамках програми «Ерасмус» Європейський Союз підтримав 30 тис. студентів. Була відкрита перша 

європейська школа за межами Європейського Союзу, яка вже рік функціонує в Тбілісі.  

Майбутнє Східного партнерства залежить від спільного розуміння цінностей, які лежать в основі 

цього партнерства. Розвиток СхП за останні 10 років проходив в дуже складних і нестабільних 

умовах. 5 із 6 членів ініціативи переживали конфлікти, і Східне партнерство сприймалося як простір, 

в рамках якого можна успішніше подолати ці конфлікти. Ефективне урядування, контакти між 



людьми, ефективне правосуддя – все це сприяло тому, щоб країни-партнери могли легше долати 

виклики, які поставали перед ними. 

На травневій конференції Президент ЄС Юнкер розпочав подальші консультації. Отже, відбувається 

глибокий процес, щоб ми спільно розробили програму дій на період після 2020 р. 

Штефан Фюле 

Не всі в Україні усвідомлюють, що Східне партнерство надало набагато більший додатковий простір 

та гнучкість, порівняно з іншими структурами. Є певні досягнення в рамках двостороннього 

співробітництва – це Угода про асоціацію та інші елементи інтеграції. Але без Східного партнерства 

ви були б зараз набагато далі від мети. Східне партнерство значною мірою пришвидшило цей 

процес, і не тільки у вашій країні, а у всьому регіоні. 

 

За цих 10 років Східне партнерство змінило політично мапу. Політики в ЄС стали краще розуміти 

історичні зв’язки країн регіону з Росією.  

В процесі формування політики Східного партнерства ми допустились трьох помилок, яких навряд 

чи можна було уникнути. 

Перша помилка – у нас була дуже амбітна політика щодо Східного партнерства, але не було 

амбітних підходів щодо Росії. Європейська комісія більше зосереджувала свою увагу на спільних 

проектах співпраці, не розглядаючи в більш широкому контексті, які наслідки Східне партнерство 

матиме для сусідства.  

Друга помилка – ми забули запитати себе, якою мірою ми готові підписувати Угоду про асоціацію? 

Чи всі країни ЄС готові до цього?  

І остання помилка – ми не були дуже відкритими і достатньо сміливими, щоб розуміти, що вкінці 

цієї дороги – можливе розширення ЄС.  

Наразі світла вкінці тунелю не видно, немає чітко визначених цілей. Мені здається, саме ми в ЄС 

маємо чітко прояснити ці цілі, взяти на себе керівництво цим процесом – не бути суб’єктами, а бути 

активними політичними гравцями. При цьому я закликаю не тільки ЄС, але й вас- бо політичне 

управління процесом має бути з обох боків.  

В контексті Брекзиту була можливість додати нового політичного потенціалу Східному партнерству,  

але ми неб не скористалися. Документ, який представив Джеймс Кемерон, був певним 

перехрестям, підвалиною не лише для різних швидкостей Східного партнерства, а й для різних 

орбіт. Там були далекосяжні ідеї подальшого розвитку Європейського Союзу, і тоді можна було 

говорити про членство України в ЄС. Цей шанс не був використаний. Але зараз починається новий 

політичний цикл в ЄС – якраз час говорити про те, щоб Україну бачили в майбутній візії 

Європейського Союзу.  

Олександр Сушко 

На момент створення Східного партнерства ця ініціатива видавалася можливістю зробити 

маленький крок там, де зробити великий крок не було обставин.  

Переговори про дві основні додані вартості співпраці з Європейським Союзом – а це створення 

повномасштабної поглибленої зони вільної торгівлі і безвіз – у випадку України почалися за рік-два 

до початку дії Східного партнерства, на момент його заснування ці питання вже були на порядку 

денному переговорного процесу між Україною та ЄС. Але для інших країн така можливість з’явилася 

саме в рамках Східного партнерства.  



Протягом цих років Східне партнерство реалізовувалося як певний додаток до двостороннього 

треку. В той же час слід визнати, що саме перехід наших двосторонніх ініціатив в такий міжнародний 

формат, перенесення цих опцій на рівень регіональної співпраці було недооціненою нами на той 

момент доданою вартістю.  

Постійне привнесення загальноєвропейського порядку денного і того порядку денного, що 

допомагає трьом країнам приміряти на себе регуляторні рамки і принципи ЄС, присутній лише в цій 

ініціативі. Ніякими інституційними іншими рамками його не можна компенсувати.  

Чи життєздатним є трактування того, що формат СхП призначений для того, щоб дати можливість 

найбільш амбітним країнам на певній історичній фазі скористатися шансом приєднання до ЄС? 

Проблема ЄС в його співпраці з регіональними партнерами в тому, що ЄС на сьогодні не наблизився 

до відповіді на це питання.  

Європейська інтеграція для країн, що бажають приєднатися до ЄС, завжди була цінна своїми 

великими ідеями і великими трансформаційними цілями, які сприяли глибокій трансформації цих 

країн. Чи може європейська інтеграція рухатися вперед як рутинний процес, без великий ідей? 

Для тих країн, для яких ця ідея є трансформаційною, немає вдалих прикладів такого розвитку. На 

технократичному рівні неможливо довго підживлювати процес. І тут є ризик – для ЄС, який перестає 

бути мотором для сусідів, і ризик для сусідів, які починають втрачати зовнішній орієнтир. Ефект 

«великої ідеї» наразі близький до вичерпування. Проблема в тому, що без наступних великих ідей 

формується певний вакуум, який вочевидь буде заповнений іншими ідеями – і не факт, що добрими.   

Ольга Скрипник 

Наразі Росія утримує 24 українських моряків, вони, відповідно до міжнародного права, мають статус 

військовополонених. Також налічується щонайменше 114 громадян України, які були затримані на 

території Криму або РФ, при цьому щонайменше 94 з них позбавлені волі саме за кримськими 

кримінальними справами. Важливо, що вони перебувають в місцях позбавлення волі саме на 

території РФ – Росія свідомо вивозить громадян України з Криму, щоб ускладнити зв’язок 

затриманих з їхніми родинами, з правозахисниками, і додатковим чином тиснути на них. Окремою 

проблемою є нав’язування російських паспортів, і це створює додаткові проблеми в тому, щоб 

українські консули могли зустрітися з ув’язненими. 

Список затриманих дуже швидко зростає – якщо на кінець 2018 року налічувалося 70 затриманих, у 

березні 2019 р було затримано ще 27 осіб, а пізніше ще 8. Це здебільшого активісти та журналісти, 

які висвітлювали порушення прав людини на території Криму. 

Окремою складною проблемою є робота адвокатів. На сьогодні адвокати постійно зіштовхуються з 

тим, що їм постійно перешкоджають в роботі, ховають затриманих, нав’язують їм адвокатів від ФСБ, 

відкрито переслідують самих адвокатів. Таким чином, наших політичних в’язнів не лише 

позбавляють волі, але і можливостей себе захищати. Також часто затриманим не надається 

медична допомога, що, за міжнародним правом, можна прирівняти до катувань. 

В цьому контексті підтримка міжнародних партнерів з боку Європейського Союзу, з боку інших країн 

Східного партнерства є дуже важливою. Правозахисники докладають зусиль для створення 

спеціальної незалежної медичної місії, яка мала б доступ до ув’язнених і могла надавати базову 

медичну допомогу. Тож ми звертаємося до міжнародних партнерів про підтримку такої ініціативи, 

про заклик до Росії щодо створення такої місії. Бо це можливість зберегти життя людей, поки така 

можливість є. 



Як свідчить наша практика, санкції дають результат – як інструмент впливу на суддів в Криму, а для 

наших політичних в‘язнів це сильний сигнал, що про них пам’ятають. Тому ми закликаємо до 

продовження санкційного тиску.  

Але що робити далі? На жаль, на сьогодні ми не маємо міжнародної платформи, де б ми могли 

обговорювати проблеми українських політичних в’язнів та полонених.  Росія переважно ігнорує 

міжнародні резолюції. Одна з наших пропозицій – започаткувати експертну платформу, яка б 

включала і представників від України в особі дипломатів та правозахисників, і Європейський Союз, 

бо на сьогодні Мінський процес не дає можливості говорити про Крим і кримських в’язнів. Інша 

пропозиція - створення координаційної ради при президентові та спеціальної посади/доповідача 

при главі держави, які б опікувалися цими питаннями. Має бути запроваджено постійний діалог, 

який зможе тримати у фокусі і проблему кримських в'язнів, і проблему переслідування кримських 

татар і, проблему військовополонених.  


