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Зовнішня, безпекова і оборонна політика ЄС внаслідок загарбницької 
війни Росії проти України  
Рекомендація Європейського парламенту від 8 червня 2022 року Раді ЄС та 
заступнику Голови Європейської комісії / верховному представнику 
Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки про зовнішню, 
безпекову і оборонну політику ЄС внаслідок загарбницької війни Росії проти 
України (2022/2039 (INI)) 
 
Європейський парламент, 

– беручи до уваги розділи II, III і V Договору про Європейський Союз (ДЄС) та 
зобов'язання, викладені у преамбулі щодо впровадження спільної зовнішньої та 
безпекової політики, і, зокрема, частини 1 та 2 статті 10, частину 2 статті 13, 
частину 1 статті 14, частину 1 статті 16, частину 1 статті 24, статтю 26, статтю 36, 
статтю 41, частини 2, 3, 6 та 7 статті 42, статтю 44, статтю 45, статтю 46 та 
Протокол № 10, 

– беручи до уваги план дій «Стратегічний компас безпеки та оборони для 
Європейського Союзу, який захищає своїх громадян, цінності й інтереси та 
сприяє міжнародному миру і безпеці», затверджений Радою ЄС 21 березня 2022 
року та схвалений Європейською радою 25 березня 2022 року, 

– беручи до уваги Версальську декларацію глав держав чи урядів ЄС від 11 березня 
2022 року, 

– беручи до уваги спільне повідомлення Європейської комісії та верховного 
представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки від 18 травня 2022 
року під назвою «Аналіз прогалин у оборонних інвестиціях і рух вперед» 
(JOIN(2020)0024), 

– беручи до уваги свою резолюцію від 17 лютого 2022 року під назвою 
«Впровадження спільної зовнішньої та безпекової політики — річний звіт 2021 
року»1, 

                                              
1 Ухвалені тексти, P9_TA(2022)0039. 



– беручи до уваги свою резолюцію від 17 лютого 2022 року під назвою 
«Впровадження спільної безпекової та оборонної політики — щорічний звіт 2021 
року»1, 

– беручи до уваги повідомлення Комісії від 15 лютого 2022 року під назвою 
«Внесок Комісії в європейську оборону» (COM(2022)0060), 

– беручи до уваги рішення Ради ЄС від 22 березня 2021 року про створення 
Європейського інструменту підтримки миру та скасування Рішення (СЗБП) 
2015/5282, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 16 березня 2017 року під назвою 
«Конституційні, правові та інституційні наслідки спільної безпекової та 
оборонної політики: можливості, надані Лісабонським договором»3, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 7 квітня 2022 року про висновки засідання 
Європейської ради 24—25 березня 2022 року, включно з останніми подіями війни 
проти України й санкціями ЄС проти Росії та їх впровадження4, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 24 березня 2022 року про необхідність 
термінового плану дій ЄС для забезпечення продовольчої безпеки всередині ЄС 
та за його межами у світлі російського вторгнення в Україну5, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 1 березня 2022 року про роciйcьку 
 
aгpeciю проти України6, 

– беручи до уваги заяви лідерів Європейського парламенту про Україну від 16 та 24 
лютого 2022 року, 

– беручи до уваги доповідь про остаточний підсумок Конференції з майбутнього 
Європи у травні 2022 року, 

– беручи до уваги комюніке Брюссельського саміту, видане главами держав і 
урядів, які брали участь у засіданні Північноатлантичної ради в Брюсселі 14 
червня 2021 року, 

– беручи до уваги аналіз і рекомендації аналітичної групи, призначеної 
Генеральним секретарем НАТО, від 25 листопада 2020 року під назвою «НАТО 
2030: згуртовані до нової ери», 

– беручи до уваги резолюції, ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН 2 березня 
2022 року про агресію проти України, 24 березня 2022 року про гуманітарні 
наслідки агресії проти України та 7 квітня 2022 року про призупинення прав на 
членство Російської Федерації в Раді ООН з прав людини, 
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– беручи до уваги Угоду про асоціацію між Європейським Союзом і державами-
членами ЄС, з однієї сторони, та Україною, з іншої сторони1 і, зокрема, Угоду про 
поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, яка набула чинності 1 вересня 
2017 року, 

– беручи до уваги рішення, ухвалені Радою ЄС щодо обмежувальних заходів ЄС 
проти Росії через її війну в Україні, 

– беручи до уваги Угоду про торгівлю та співробітництво між Європейським 
Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з одного боку, та 
Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, з іншого боку2 
(Угода про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією), 

– беручи до уваги статтю 118 Регламенту ЄП, 

– беручи до уваги доповідь Комітету у закордонних справах (A9-0164/2022), 

A. оскільки неспровокована і невиправдана військова агресія Російської Федерації 
проти України після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році та інших агресивних 
дій у всьому світі є кричущим порушенням міжнародного права, Статуту ООН і 
принципів, закріплених в Гельсінському заключному акті 1975 року, 
Будапештському меморандумі 1994 року і Паризькій хартії для нової Європи від 
21 листопада 1990 року, і серйозно підриває європейську і глобальну безпеку і 
стабільність; 

B. оскільки Російська Федерація не виконала постанову Міжнародного суду ООН від 
16 березня 2022 року, в якій однозначно вимагалося від Росії негайно припинити 
свої військові дії і забезпечити, щоб будь-які військові або іррегулярні збройні 
формування, які можуть очолюватися або підтримуватися нею, а також будь-які 
організації і особи, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не 
вживали жодних заходів для подальшого проведення існуючих військових 
операцій; 

C. оскільки російське вторгнення в Україну є нападом на сам європейський мирний 
порядок і, таким чином, загрожує основам, на яких була побудована зовнішня, 
безпекова та оборонна політика Союзу; оскільки наполегливі спроби Росії 
створити нестабільність по сусідству з Союзом та в усьому світі, а також 
підірвати та силоміць переглянути європейський порядок безпеки вимагають від 
Союзу суттєвого та рішучого посилення згуртованості та ефективності його 
зовнішньої, безпекової та оборонної політики; 

D. оскільки тисячі українців загинули у війні, яку Російська Федерація розв’язала 
проти України з 2014 року; оскільки тисячі людей були поранені і понад 10 
мільйонів людей були змушені покинути свої домівки або втекли до сусідніх 
країн; 

E. оскільки російські збройні сили навмисно і безладно обстрілюють цивільну 
інфраструктуру, в тому числі будинки і сховища, дитячі садочки, школи, лікарні, 
заклади екстреної допомоги, а також залізничні та автобусні станції; 
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F. оскільки, за словами Верховного комісара ООН з прав людини, ці напади 
спричиняють незмірні людські страждання та дорівнюють воєнним злочинам та 
злочинам проти людяності; оскільки катування та вбивства цивільних осіб і 
зростаюча кількість повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство, 
експлуатацію, зґвалтування та жорстоке поводження з жінками та дітьми є 
жорстокими воєнними злочинами, які необхідно терміново розслідувати та 
задокументувати, щоб винних можна було судити; оскільки ведеться міжнародне 
розслідування злочинів, скоєних у Бучі; оскільки вторгнення в Україну може 
становити злочин агресії, як визначено в статті 8а Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду, а звірства, вчинені російською армією та її 
довіреними особами, відповідають визначенню геноциду, що міститься в 
Конвенції ООН 1948 року; оскільки особи, які ухвалюють рішення, та виконавці 
повинні бути притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності; 

G. оскільки російське вторгнення в Україну повернуло війну в Європу, і ми, 
європейці в Європейському Союзі, повинні проявити всю нашу рішучість для 
захисту і оборони цього Союзу та цінностей і принципів, які він підтримує, 
включаючи принцип територіальної цілісності, національного суверенітету і 
заснованого на правилах міжнародного порядку; 

Н. оскільки нездатність адекватно відповісти на російську агресію проти Грузії в 
2008 році та проти України в 2014 році спонукала Росію продовжувати агресивні 
військові та політичні кампанії, включаючи повномасштабне вторгнення в 
Україну, і таким чином послабити та підірвати заснований на правилах 
міжнародний порядок і стабільність в Європі та інших країнах; 

I. оскільки стратегічна мета вільного світу полягає в тому, щоб допомогти Україні 
врешті-решт подолати російського агресора і відновити контроль над її 
міжнародно визнаною територією; 

J. оскільки агресія Російської Федерації проти України та її напад на європейський 
мирний порядок відбуваються на тлі жорстоких репресій проти громадянського 
суспільства та політичної опозиції в Росії, спрямованих на забезпечення 
виживання все більш тоталітарного режиму; 

К. оскільки захист Європи — перший і найголовніший обов’язок усіх європейських 
демократій; оскільки цей обов’язок має поєднуватися з адекватними цілями щодо 
фінансового та військового потенціалу; оскільки Євросоюз вирішив зробити свій 
внесок у протидію спробам Російської Федерації знищити основи міжнародної 
безпеки та стабільності, зокрема в тісній співпраці з НАТО, що є основою 
колективної оборони його членів; оскільки 18 травня 2022 року Фінляндія і 
Швеція офіційно подали свої заявки на вступ до НАТО; оскільки важливо, щоб 
усі країни Альянсу швидко ратифікували протоколи про приєднання Фінляндії та 
Швеції; оскільки Туреччина демонструє небажання підтримати заявки Фінляндії 
та Швеції на вступ до НАТО; оскільки частина 7 статті 42 ДЄС залишається 
важливим елементом європейської архітектури безпеки, надаючи підтримку та 
захист усім державам-членам ЄС; оскільки Європарламент висловив щиру 
вдячність за продовження надання допомоги і співпрацю США, коли мова йде 
про захист і забезпечення європейської територіальної оборони; 

L. оскільки згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має фундаментальне право на 
самооборону; оскільки Європарламент засвідчує пошану народу України за його 



мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та 
демократії і не відмовиться від них; 

M. оскільки у своїй резолюції від 1 березня 2022 року про російську агресію проти 
України Європарламент закликав інституції ЄС працювати над наданням Україні 
статусу кандидата в ЄС і тим часом продовжувати працювати над її інтеграцією 
до єдиного ринку ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

N. оскільки в рамках оновленого мандату Консультативної місії Європейського 
Союзу (КМЄС) в Україні місія забезпечить тісну співпрацю з Міжнародним 
кримінальним судом, агентством Євросоюзу Євроюст та державами-членами ЄС, 
які безпосередньо підтримують розслідування та переслідування міжнародних 
злочинів в Україні; 

O. оскільки Європарламенту слід ініціювати глибокий аналіз причин, чому 
Євросоюз, його держави-члени та партнери-однодумці в рамках міжнародного 
співтовариства не змогли стримати російську загарбницьку війну Росії проти 
України, яка порушує Статут ООН і, таким чином, є нападом на само ядро 
порядку миру і безпеки Європи, її цінності і процвітання, а також демократичні 
основи, та винести урок з попередніх помилок, зроблених у політиці щодо Росії, 
починаючи з нездатності забезпечити повне виконання угоди про припинення 
вогню від 12 серпня 2008 року, досягнутого за посередництва Євросоюзу, а також 
розслідування випадків порушення санкцій, введених з 2014 року; 

P. оскільки в Стратегічному компасі Рада ЄС визнала, що на Західних Балканах все 
ще немає безпеки і стабільності, і що є ризик можливих негативних наслідків 
через поточне погіршення стану європейської безпеки; 

Q. оскільки існує нагальна потреба підвищити рівень готовності, щоб мати 
можливість краще справлятися з усім спектром майбутніх криз, зокрема 
гуманітарних і безпекових криз; оскільки Євросоюзу необхідно використовувати 
всі наявні в розпорядженні інструменти з акцентом на своєчасне втручання задля 
захисту Євросоюзу і його жителів, його цінностей та інтересів, а також зробити 
внесок у міжнародний мир і безпеку; оскільки Євросоюзу необхідно 
співпрацювати з його союзниками; 

R. оскільки від збройних конфліктів непропорційно страждають жінки, дівчата та 
вразливі групи; оскільки конструктивна участь жінок і дівчат у запобіганні 
конфліктів і їх вирішенні та у відбудові сприяє більш стабільному миру; оскільки 
інституції ЄС беруть на себе зобов'язання урахувати аспекти гендерної рівності 
відповідно до Плану дій ЄС щодо забезпечення гендерної рівності (GAP III), який 
включає всі сфери Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) та Спільної 
безпекової та оборонної політики (СБОП); 

S. оскільки активна роль Європарламенту у формуванні спільної оборонної політики 
Євросоюзу та встановленні спільної оборони, а також його політична підтримка 
та демократичний контроль затвердили і посилили би представницькі та 
демократичні основи Союзу; 

T. оскільки функціонування Євросоюзу засноване на представницькій демократії, а 
на рівні Євросоюзу громадяни ЄС безпосередньо представлені в Європарламенті; 



U. оскільки кожна інституція ЄС повинна повною мірою використовувати 
повноваження, покладені на неї Договорами, відповідно до процедур, умов і 
цілей, викладених у них; оскільки інституції повинні практикувати взаємне щире 
співробітництво; 

V. оскільки компетенція Євросоюзу в питаннях СЗБП охоплює всі сфери зовнішньої 
політики і всі питання, що стосуються безпеки Євросоюзу, включно з поступовим 
формуванням спільної оборонної політики, що може привести до спільної 
оборони, коли Європейська рада, діючи одностайно, ухвалює рішення відповідно 
до статті 24 і частини 2 статті 42 ДЄС; 

W. оскільки особлива роль Європарламенту в зовнішній, безпековій та оборонній 
політиці Євросоюзу визначається в Договорах; 

X. оскільки Європарламент разом з Радою ЄС повинен виконувати свою бюджетну 
функцію в цій сфері, як це передбачено в статті 41 Договору про Європейський 
Союз, і повинен виконувати свою функцію політичного консультування, як це 
передбачено в статті 36 ДЄС; 

Y. оскільки у той час як Європейська рада та Рада ЄС ухвалюють рішення щодо 
зовнішньої політики, політики безпеки та оборони, виконавча влада 
Європейського Союзу складається з верховного представника Союзу із 
закордонних справ та політики безпеки, Ради ЄС, Комітету ЄС з питань політики 
та безпеки та підпорядкованих агентств; оскільки в статті 24 ДЄС зазначено, що 
«держави-члени активно і беззастережно підтримують зовнішню політику і 
політику безпеки Євросоюзу в дусі лояльності і взаємної солідарності», і що вони 
«повинні утриматись від будь-яких дій, що суперечать інтересам Євросоюзу або 
здатні ослабити його ефективність як єдиної сили в міжнародних відносинах»; 

Z. оскільки Європарламент є єдиною установою, що може законно здійснювати 
функцію політичного контролю та нагляду за виконавчою владою на рівні 
Євросоюзу; 

AA. оскільки поглиблення співробітництва у оборонній сфері між державами-членами 
на рівні Євросоюзу має йти пліч-о-пліч із посиленням парламентського нагляду та 
контролю як з боку Європейського Парламенту, так і з боку національних 
парламентів; 

AB. оскільки віцеголова Єврокомісії / верховний представник Союзу із закордонних 
справ та політики безпеки (віцеголова / верховний представник) разом з 
Єврокомісією, якщо це необхідно, надасть Європарламенту свій детальний 
перегляд щодо наведених нижче рекомендацій, зокрема тих аспектів, які пов'язані 
з функцією бюджетного та політичного контролю Європарламенту над 
зовнішньою, безпековою та оборонною політикою Євросоюзу; 

AC. оскільки співпраці між державами-членами ЄС та партнерами згідно з частиною 2 
статті 42, статями 45 і 46 ДЄС слід надати переваги правової ідентичності, 
привілеїв та імунітетів, передбачених Договорами; 

AD. оскільки Євросоюз прагне сприяти мирним і інклюзивним суспільствам для 
сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і побудувати 
ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях; 



AE. оскільки разом зі своїми союзниками Євросоюз повинен прагнути підтримувати 
свій мир і порядок безпеки, щоб забезпечити континенту і його жителям мир і 
безпеку, на які вони заслуговують; оскільки війна в України виявила недоліки 
нинішньої світової структури безпеки; 

AF. оскільки через багатогранний характер ворожих дій Росії важливо цілісно 
мислити і проектувати захист вільної Європи, що включає всі критичні сфери, 
починаючи з оборони, міжнародного співробітництва, ЗМІ та критичної цивільної 
інфраструктури, технологій, ланцюгів поставок та енергетики; 

AG. оскільки з моменту закінчення Другої світової війни Євросоюз є свідком 
найпрямішої загрози своїй територіальній безпеці; оскільки поточна криза 
продемонструвала необхідність обговорення бюджету ЄС, особливо з огляду на 
поточну дискусію про те, яке військове обладнання чи підтримку може надати 
Євросоюз; 

AH. оскільки необхідно без зволікань протистояти дезінформації та пропаганді 
правовими та технологічними засобами, перш за все в країнах-кандидатах і 
потенційних кандидатах на вступ до ЄС на Західних Балканах і в країнах 
Східного партнерства; 

AI. оскільки в березні 2022 року Рада ЄС ухвалила Стратегічний компас; оскільки 
Стратегічний компас має на меті надати Євросоюзу інструменти для того, щоб 
бути ефективним постачальником безпеки у ворожому середовищі та міцнішим 
глобальним гравцем задля миру та людської безпеки; 

AJ. оскільки всі ініціативи ЄС, спрямовані на зміцнення європейської оборони, слід 
регулярно оновлювати відповідно до отриманих даних в рамах Стратегічного 
компасу та майбутніх переглядів аналізу загроз; 

AK. оскільки будь-які додаткові ресурси, виділені для досягнення мети витрачати 2 % 
ВВП на оборону, слід використовувати скоординовано та спільно, повною мірою 
користуючись оборонними інструментами ЄС для подолання дефіциту потенціалу 
та для зміцнення європейської оборони; 

AL. оскільки докладання всіх можливих зусиль до розвитку спільних оборонних 
спроможностей ЄС, зокрема Постійної структурної співпраці (ПСС) та 
Європейського оборонного фонду (ЄОФ) сприятиме посиленню безпеки як 
союзників НАТО, так і держав-членів ЄС; 

AM. оскільки держави-члени ЄС повинні уникати некоординованих дій, які могли б 
ще більше посилити фрагментацію і дублювання в технологічно-промисловій базі 
оборонного сектору Союзу, у такий спосіб ефективніше використовуючи гроші 
платників податків; 

AN. оскільки застосування санкцій залишається одним із ключових елементів 
інструментарію Євросоюзу для протидії війні Росії проти України, і враховуючи, 
що всі засоби повинні бути доступними на рівні ЄС та держав-членів ЄС для 
забезпечення застосування санкцій у повному обсязі; оскільки Рада ЄС діяла 
швидко та згуртовано і наразі ухвалила п’ять пакетів санкцій проти Росії в зв'язку 
з війною в Україні, включно з індивідуальними санкціями, такими як 
заморожування активів та обмеження на подорожі, економічні санкції, спрямовані 



на фінансовий сектор, торгівлю, енергетику, транспорт, технологічний і 
оборонний сектори, обмеження ЗМІ, дипломатичні заходи, обмеження 
економічних відносин з Кримом і Севастополем і непідконтрольними уряду 
територіями Донецької і Луганської областей, а також заходи щодо економічного 
співробітництва; 

AO. оскільки агресія Росії проти України має другорядні наслідки, що впливають на 
макрорівень міжнародних відносин, глобальних альянсів, промислового 
виробництва та ланцюгів поставок, тим самим впливаючи на продовольчу безпеку 
та життя людей; 

AP. оскільки Китайська Народна Республіка своїми заявами і діями демонструє 
підтримку і співчуття позиції Росії, пропагуючи російський наратив та очевидну 
брехню, і демонструє небажання цілком підтримувати суверенітет і територіальну 
цілісність України; 

AQ. оскільки спільну зовнішню та безпекову політику (СЗБП) розроблюють і 
впроваджують Європейська рада та Рада ЄС, діючи одностайно, за винятком 
випадків, коли Договори передбачають винятки, наприклад, стаття 24 ДЄС; 

AR. оскільки Європарламент, як безпосередній представник громадян ЄС на рівні 
Союзу, має унікальну роль в інституціях ЄС і відіграє центральну роль у 
забезпеченні того, щоб ухвалення рішень в ЄС, також і у сфері зовнішньої 
політики, відповідало побажанням громадян, як зазначено в підсумковій доповіді 
Конференції з майбутнього Європи; 

1. рекомендує, щоб Рада ЄС та заступник Голови Єврокомісії / верховний 
представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки: 

a) знову заявили про свою рішучу підтримку територіальної цілісності, 
суверенітету та незалежності України в межах її міжнародно визнаних 
кордонів; надали всю необхідну матеріальну, військову, фінансову та 
гуманітарну допомогу Україні, а також підготувалися якомога більше 
сприяти відбудові країни після війни, адже демократія та свобода залежать 
від процвітання та економічної стабільності; створили правовий інструмент, 
що дозволяє конфісковувати заморожені російські активи та кошти й 
використовувати їх на репарації та реконструкцію України; 

b) спиралися на рішучість і єдність, продемонстровані на початку війни проти 
України, і негайно досягли результатів на рівні їхніх спільних амбіцій; 
досягли справжнього прогресу у зовнішній політиці та оборонному 
співробітництві на рівні ЄС, як це було висловлено у Версальській 
декларації та висновках Ради ЄС від 24 та 25 березня 2022 року; 

c) погодилися з тим, що віцеголова / верховний представник за посадою 
повинен бути присутнім на переговорних форматах, ініційованих або 
очолюваних державами-членами ЄС; 

d) ввели голосування кваліфікованою більшістю голосів у певних 
зовнішньополітичних сферах, як це вже передбачено в Договорах, 
наприклад, за ухвалення режимів персональних санкцій ЄС, і прагнули 
розширити голосування в Раді ЄС кваліфікованою більшістю голосів на 



зовнішню політику з метою підвищення ефективності зовнішньої політики 
ЄС; 

e) забезпечили дотримання державами-членами принципів Договорів, 
особливо статті 24 ДЄС, в якій зазначається, що «держави-члени активно та 
беззастережно підтримують спільну зовнішню та безпекову політику Союзу 
в дусі лояльності та взаємної солідарності»; 

f) досягли швидкого прогресу у створенні оборонного союзу з більш 
амбітними коротко-, середньо- і довгостроковими цілями шляхом 
здійснення конкретних дій, закладених у Стратегічному компасі, який 
послужить відправною точкою для реалізації спільної оборони ЄС, 
відповідно до положення, викладеного в частині 2 статті 42 ДЄС; 

g) активізували співпрацю з партнерами-однодумцями по всьому світу, 
особливо з трансатлантичними союзниками НАТО, з метою збереження 
найміцнішої єдності в захисті заснованого на правилах міжнародного 
порядку, тим самим сприяючи і захищаючи мир, демократичні принципи і 
повагу до прав людини, а також гарантуючи, що економічні залежності не 
переважають над захистом прав людини і цінностей, які відстоює Союз; 
наголоcили, зокрема, на такому співробітництві з країнами Глобального 
Півдня та використали з цією метою співпрацю у сфері розвитку та 
стратегію «Глобальний шлюз»; наголосили на необхідності міжнародного 
співробітництва з питань продовольчої безпеки; 

h) створили постійну Раду міністрів оборони ЄС; 

i) зробили стратегічну автономію ЄС головною метою в усіх сферах і 
забезпечили фундаментальний і цілісний підхід до його зовнішньої, 
безпекової та оборонної політики та зовнішньої діяльності, щоб надати ЄС 
можливість в разі потреби діяти самостійно і, коли це можливо, з 
партнерами, і, отже, уможливити відігравати важливу роль на міжнародній 
арені; створили інструменти для протидії економічному примусу та для 
якнайшвидшого досягнення продовольчого суверенітету та повної безпеки 
енергопостачання, щоб зменшити енергетичні залежності; далі забезпечили 
диверсифікацію ланцюгів постачання для протидії стратегічній залежності 
від сировин; у цьому контексті також забезпечили взаємовигідні відносини у 
сферах інвестиційної та торговельної політики; 

j) працювали з союзниками і партнерами, щоб подолати другорядні наслідки 
агресії Росії проти України, також й у сфері продовольчої безпеки в країнах, 
що не входять до ЄС, зокрема в сусідніх з ЄС країнах; 

k) боролися та протидіяли пропаганді та дезінформації в Союзі та його сусідніх 
країнах, а також активізували співпрацю з партнерами в країнах-кандидатах 
на вступ до ЄС, у потенційних країнах-кандидатах у всьому світі, зокрема 
шляхом негайного створення необхідних правових та технічних 
можливостей для цього з метою протидії зловмисному іноземному 
втручанню, наприклад, з боку Росії до та під час агресії проти України; 
посилили спроможність робочої групи зі стратегічних комунікацій в країнах 
Східного партнерства Європейської служби зовнішньої діяльності; 
проводили активну, багатомовну та стратегічну комунікаційну політику; 



Про подальше ухвалення Стратегічного компасу 

l) винесли уроки з використання Європейського інструменту підтримки миру, 
щоб допомогти Україні, покращити її дієздатність та розвинути 
координаційний механізм, який було вперше запроваджено під час кризи в 
Україні; розглянули можливість вдосконалення Європейського інструменту 
підтримки миру протягом решти фінансового періоду 2021–2027 років; 
розглянули шляхи зміцнення безпеки та стійкості асоційованих партнерів 
ЄС, використовуючи можливості, відкриті завдяки Стратегічному компасу, і 
збільшуючи допомогу Грузії та Молдові в рамах Європейського інструменту 
підтримки миру; 

m) терміново розпочали дискусію з метою створення іншого позабюджетного 
фінансового інструменту, який би охоплював весь життєвий цикл 
військового потенціалу на рівні ЄС від наукових досліджень й розробок на 
основі співпраці та спільних закупівель до спільного технічного 
обслуговування, навчання та безпеки постачання; 

n) значно посилили та вдосконалили обмін розвідувальними даними та 
співпрацю між державами-членами ЄС, також на рівні Союзу, та з 
партнерами-однодумцями; вдосконалили фінансові та технічні ресурси та 
можливості Розвідувально-ситуаційного центру ЄС та Директорату розвідки 
Військового штабу Європейського Союзу; зайнялися систематичним, 
регулярним та частим оновленням аналізу загроз, як це передбачено у 
Стратегічному компасі; підкреслює, що аналіз загроз повинен зміцнити 
стратегічну культуру Союзу та надати рекомендації щодо визначення 
пріоритетів політичних цілей у сфері безпеки та оборони; 

o) виділили постійне фінансування ЄС Супутниковому центру ЄС, щоб дати 
йому можливість продовжити сприяти діяльності Союзу у сфері космічної 
зйомки та збору розвідувальної інформації, зокрема підтримуючи місії та 
операції СБОП; 

p) оперативно працювали над впровадженням найбільш актуальних аспектів 
Стратегічного компасу, включно з подальшим введенням в дію частини 7 
статті 42 ДЄС, беручи до уваги конкретні конституційні рами та механізми 
безпеки всіх держав-членів ЄС і роблячи конкретні кроки, щоб посилити 
стійкість критичної інфраструктури в Союзі, підвищити безпеку постачання, 
здобути точні та тверді зобов’язання від держав-членів ЄС щодо 
ефективніших витрат на оборону та спільних зусиль, щоб усунути брак 
потенціалу, зокрема, у сфері стратегічних сприятливих чинників, спільної 
підготовки та військової освіти, активізувати зусилля щодо посилення 
стратегічної комунікації та зміцнити інструментарій для подолання 
гібридних загроз та кіберзагроз і для боротьби з дезінформацією; надалі 
розробляли політику кіберзахисту Союзу; працювали над колективним 
встановленням виконавців зловмисних кібератак; повною мірою 
використовували режими кіберсанкцій ЄС проти фізичних осіб, суб'єктів та 
органів, відповідальних за різні кібератаки або причетних до різних 
кібератак, спрямованих на Україну; посилили захист від кібератак і безпеку 
інституцій в Союзі на рівні ЄС і держав-членів ЄС; терміново зміцнили 
обороноздатність в кіберпросторі органів, які відіграють стратегічну роль у 
безпосередньому реагуванні на конфлікти; 



q) продовжили роботу з розробки та введення в дію пропозиції щодо 
інструменту спроможності зі швидкого розгортання та, враховуючи його 
значну важливість для архітектури безпеки та оборони Союзу, досягти 
оперативної готовності значно раніше 2025 року; 

r) терміново переглянули концепцію спроможності зі швидкого розгортання, 
яка є недостатньо амбітною, і доопрацювали її складну структуру, яка не 
відповідає належним чином нагальній потребі Союзу мати надзвичайно 
надійне постійне багатонаціональне військове формування, що повинно 
включати багатонаціональну сухопутну бригаду чисельністю близько 5 000 
військовослужбовців та компоненти повітряних, військово-морських сил і 
сил спеціальних операцій, чиї передові елементи мають бути готові до 
передислокації через два-три дні; 

s) в терміновому порядку роз'яснили, як буде впроваджена стаття 44 ДЄС на 
практиці для підвищення гнучкості СБОП, дозволяючи групі готових і 
здібних держав-членів ЄС планувати і проводити місії і операції в рамах ЄС 
від імені всього Союзу; 

t) прагнули привести Великобританію до рамок спільного співробітництва з 
питань оборони та зовнішньої політики шляхом включення відповідних 
положень до Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою 
Британією, щоб зробити максимально ефективною співпрацю між ЄС та 
Великобританією; 

u) оперативно працювали над створенням повнофункціональної військової 
штаб-квартири ЄС шляхом об'єднання директоратів планування і 
проведення військових операцій та планування і проведення цивільних 
операцій для створення повноцінного військово-цивільного оперативного 
штабу з урахуванням нового середовища безпеки; 

v) створили спільний центр ситуаційної обізнаності, який був би важливим 
інструментом для вдосконалення стратегічного прогнозування та 
стратегічної автономії Союзу; 

w) якнайефективніше використовували ініціативи з розвитку потенціалу ЄС, 
зокрема Європейський оборонний фонд (ЄОФ) і Постійну структурну 
співпрацю (ПСС) для поповнення військових запасів держав-членів і 
посилення оборонного потенціалу Союзу, включно з протиповітряною та 
протиракетною обороною, одночасно підвищуючи ефективність ПСС; 
визнали додану вартість подальшої співпраці з країнами-однодумцями щодо 
певних конкретних проектів у цьому контексті; 

x) суттєво зміцнили цивільну СБОП з точки зору наявного персоналу, 
попередньої підготовки перед розгортанням, урахування гендерного аспекту 
та її бюджету, а також переконалися, що її місії в першу чергу зосереджені 
на потребах місцевого населення у сфері безпеки, правосуддя та 
верховенства права, а також що посилений парламентський контроль за 
сектором цивільної безпеки та прозорість закладені для того, щоб зробити 
модернізацію та реформу більш сталими; 



y) значно збільшили інвестиції в регіональний та глобальний контроль над 
озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, зокрема у багатосторонні 
підходи, що знижують розповсюдження зброї масового знищення та 
зменшують засоби її доставки; 

z) підтримали важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ) щодо гарантування безпеки українських ядерних установок;  
зміцнили глобальну архітектуру нерозповсюдження зброї масового 
знищення, роззброєння та контролю над озброєннями; надалі посилювали 
свою хімічну, біологічну, радіологічну та ядерну готовність; 

aa) закликали Європейську комісію невідкладно представити систему, яка 
забезпечила би безперервність поставок в оборонній сфері, як того вимагала 
Європейська рада у 2013 році, і яка стала пріоритетною з огляду на 
поточний стан безпеки; 

ab) удосконалили залучення жінок і маргіналізованих груп у процес запобігання 
конфліктів, вирішення, посередництво та мирні переговори у всіх напрямах, 
а також звернули особливу увагу на гендерну рівність та права жінок, дівчат 
та маргіналізованих груп у СЗБП та СБОП, зокрема в конфліктних 
ситуаціях; 

Про вплив на місії та операції СБОП 

ac) у разі необхідності та без зволікань переглянули та зміцнили мандат КМЄС 
Україна та Місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) Молдові та Україні, 
відповідно до потреб, визначених органами влади України та Молдови, з 
метою адаптації до нової геополітичної реальності та оперативної та 
ефективної підтримки органів влади України та Молдови; 

ad) працювали над забезпеченням оновлення резолюцій Ради Безпеки ООН, які 
в рамах операцій СБОП уможливлюють виконання критично важливих 
завдань для глобальної безпеки; 

ae) вдосконалили формування сил і зміцнили кадровий потенціал, здатність 
реагувати, ресурси і стратегічну комунікацію для всіх місій і операцій 
СБОП, особливо для тих, на які вплинула картина загострених загроз, 
зокрема для Моніторингової місії ЄС в Грузії і операції «Алтея» в Боснії і 
Герцеговині, в останньому випадку шляхом забезпечення доступності і 
належної готовності достатніх резервів у разі погіршення стану безпеки в 
Боснії і Герцеговині; 

af) вдосконалили можливості розвідки для проведення операцій СБОП на 
місцях та підвищили ситуаційну обізнаність; 

ag) посилили стійкість місій та операцій СБОП на місцях до кібератак і 
гібридних атак, таких як кампанії з дезінформації, спрямовані на те, щоб 
підірвати довіру до них в очах місцевого населення; 

ah) вимагали, щоб країни, в яких розгортаються місії та операції СБОП ЄС, 
підтримували нарощування потенціалу для цих місій та операцій, щоб 
можна було розірвати їхні контракти з приватними військовими охоронними 
компаніями, які нібито причетні до порушень прав людини; 



Про співпрацю ЄС — НАТО 

ai) оперативно завершили роботу над важливою третьою спільною декларацією 
ЄС і НАТО та забезпечили, щоб цілі та пріоритети Стратегічного компасу 
були належним чином враховані під час розробки Стратегічної концепції 
НАТО і її наступного ухвалення на Мадридському саміті; забезпечили, щоб 
Стратегічний компас та Стратегічна концепція НАТО були узгоджені між 
собою та сприяли посиленню стратегічної взаємодоповнюваності; 

aj) значно збільшили фінансування та прискорили реалізацію проектів, 
пов’язаних із ключовим проектом військової мобільності у тісній 
координації з НАТО; підкреслили надзвичайно важливе значення 
вдосконалення європейської транспортної інфраструктури та оптимізації 
митних процедур, щоб уможливити оперативне розгортання військ по всій 
Європі; 

ak) співпрацювали в межах Союзу та з НАТО, відповідними країнами, що не 
входять до ЄС, і самою Україною, щоб обговорити гарантії безпеки для 
України; 

al) заохотили держави-члени ЄС збільшити свої оборонні бюджети та 
інвестиції й визнали плановий показник НАТО витрачати 2 % ВВП на 
оборону, щоб усунути існуючі прогалини військового потенціалу та 
забезпечити належний захист для жителів ЄС з огляду на підвищену воєнну 
загрозу, спричинену Росією в країнах, що межують з Союзом; 

am) заохотили подальше зміцнення посиленої передової присутності НАТО в 
державах-членах ЄС, географічно найближчих до російського агресора та до 
конфлікту; 

Про розширення та відносини з європейськими країнами-сусідами  

an) визнали, що європейська інтеграція Західних Балкан є важливою для 
довготривалої стабільності та безпеки Європейського Союзу, тому 
Парламент хоче надати цим країнам реальну перспективу вступу до ЄС; 
закликали до більшої політичної та економічної допомоги та тіснішого 
співробітництва в галузі торгівлі та безпеки з партнерами Союзу на Західних 
Балканах і в країнах Східного партнерства, зокрема у сферах застосування 
хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, сферах кібербезпеки та 
стійкості критично важливих об’єктів, як складової Європейської політики 
сусідства; 

ao) переглянули Європейську політику сусідства з метою ретельної оцінки 
впливу війни Росії проти України на співпрацю в рамах Східного 
партнерства; крім того, розробили пропозиції щодо того, як продовжувати 
зміцнювати зв’язки з країнами Східного партнерства в контексті відвертої 
військової агресії та інших відчутних загроз безпеці, цілеспрямованих 
кампаній з дезінформації та економічних і соціальних наслідків 
протистояння з Росією, зокрема для європейських прагнень Молдови та 
Грузії та подальшого прогресу у здійсненні відповідних реформ; 



ap) посилили дипломатичну присутність та залучення Союзу в країнах, які 
виявляють зацікавленість у розширеному співробітництві з Союзом, зокрема 
в країнах Східного партнерства та на Західних Балканах, а також у країнах, 
де російське втручання загрожує їхній стабільності, безпеці чи 
демократичному шляху; 

aq) терміново зміцнили стратегію розширення Союзу, гарантуючи, що політика 
розширення, перспективи приєднання та процес приєднання сприяють 
зміцненню безпеки та стабільності, демократії та верховенства права, 
економічному та соціальному процвітанню, а також збереженню довіри, 
узгодженості та ефективності дій ЄС та внутрішньої єдності ЄС; 

Про парламентський контроль 

ar) залучили Парламент до належного подальшого впровадження 
Європейського інструменту підтримки миру, який є позабюджетним 
інструментом, та контролю за ним; забезпечили, щоб Парламент був суттєво 
залучений до контролю, впровадження та регулярного перегляду 
Стратегічного компасу; сприяли обміну поточними пріоритетними темами 
ЄС з національними міністрами в Європейському парламенті; нагадали про 
важливу роль національних парламентів у державах-членах ЄС, підкреслили 
ключову роль, яку може відігравати Парламентська асамблея НАТО, і 
закликали до подальшого зміцнення відносин Парламенту з 
Парламентською асамблеєю НАТО; 

as) замінили односторонню декларацію про політичну підзвітність 
двосторонньою угодою з віцеголовою / верховним представником, 
викладаючи всі аспекти відносин; 

Про бюджетні питання 

at) прагнули до того, щоб Парламент мав всеосяжну бюджетну функцію у сфері 
зовнішньої безпекової та оборонної політики, яка передбачена частиною 1 
статті 14, частиною 1 статті 16 та 41 статтею ДЄС, зокрема для рішень, 
ухвалених згідно з частиною 2 статті 42, статтями 45 та 46 ДЄС; 

au) заохотили ЄС та його держави-члени діяти відповідно до політичної волі, 
вираженої у Версальській декларації, і рішуче підтримали та збільшили 
рівень амбіцій спільного повідомлення від 18 травня 2022 року про 
прогалини в інвестиціях в оборону та рух вперед, щоб швидко усунути 
прогалини, виявлені в цьому повідомленні та під час щорічного 
Скоординованого перегляду у сфері оборони, одночасно гарантуючи 
справжню європейську додану вартість; таким чином, провели належні 
оцінки спільних фінансових засобів Союзу та інструментів, необхідних для 
більш ефективної та надійної безпекової та оборонної політики ЄС, а також 
підтримуючи можливості для синергій з іншими фондами ЄС, як-от 
включення до Європейського фонду оборони (ЄФО) спільної групи з питань 
закупівель та спільного механізму закупівель, тим самим зміцнюючи 
безпеку держав-членів ЄС, та забезпечили належну безпеку для всіх у 
Союзі; 



av) повною мірою використовували можливості для фінансування з бюджету 
Союзу, передбачені в Договорах, як це запропоновано у спільному 
повідомленні про прогалини в інвестиціях в оборону та рух вперед, щоб 
сприяти та виконувати огляд можливостей для фінансування в контексті 
середньострокового перегляду багаторічної фінансової програми з метою 
забезпечення необхідного збільшення коштів для інструментів ЄС та 
відповідних ініціатив ЄС у сфері оборони; зміцнили ЄФО і підвищили 
кількість і актуальність спільних проектів оборонної промисловості; 
зменшили бюрократичний тягар для компаній, які подають заявки на 
тендери, особливо для малих і середніх підприємств; розширили 
Європейський інструмент підтримки миру та проєкт військової мобільності; 
сприяли фінансуванню формування сил для проведення операцій, 
військових розгортань та польових навчань в рамах СБОП; швидко вжили 
заходів, запропонованих в якості внеску Комісії в європейську оборону; 

aw) забезпечили, щоб бюджетна пропозиція на 2023 рік включала належне 
фінансування Європейського оборонного агентства, Супутникового центру 
ЄС, Постійного структурованого співробітництва (ПСС), передбаченого 
інструменту спроможності зі швидкого розгортання ЄС у рамах бюджету 
спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) та, згідно з тим же 
розділом та з іншими відповідними розділами, фінансування згаданих вище 
ініціатив відповідно до Договорів; 

ax) упорядкували та скоординували оголошені державами-членами ЄС зусилля 
щодо збільшення витрат на оборону та швидко розробили спільний план 
Європейської комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності для 
спільних закупівель військових систем ЄС для досягнення найкращого рівня 
узгодженості та впливу на колективну безпеку та територіальну оборону 
Європи з метою уникнення дублювання та фрагментації; 

ay) покращили можливості фінансування європейської оборонної 
промисловості шляхом вилучення військового обладнання зі списку 
виключених видів діяльності Європейського інвестиційного банку; 

Про Україну 

az) невідкладно надали зброю відповідно до потреб, висловлених українською 
владою, зокрема, використовуючи Європейський інструмент підтримки 
миру та  координаційний механізм, а також згідно з двосторонніми угодами 
держав-членів ЄС з Україною; 

ba) визнали, що Версальська декларація засвідчує європейські прагнення 
України та її заявку на членство в ЄС і надає їй статус кандидата в ЄС як 
чіткий політичний знак солідарності з народом України; 

bb) підтвердили те, що Україна, як і будь-яка інша країна, має суверенне право 
самостійно ухвалювати рішення про свої політичні союзи та економічну 
інтеграцію без втручання інших країн; 

bc) підтримали розслідування військових злочинів, скоєних Росією в Україні, 
зокрема вимагаючи створити спеціальний трибунал ООН; забезпечили 
притягнення винних у воєнних злочинах та порушеннях прав людини до 



відповідальності й закликали Союз та його держави-члени допомагати 
Україні у міжнародних розслідуваннях воєнних злочинів; 

Про санкції 

bd) забезпечили комплексний моніторинг санкцій ЄС та їхнього впровадження 
та видали вказівки державам-членам ЄС щодо того, як правильно 
впроваджувати та застосовувати ці санкції; запровадили вторинні санкції 
щодо суб’єктів та країн, що не входять до ЄС, які активно сприяють 
ухиленню від санкцій ЄС проти Росії; працювали з міжнародними 
партнерами для детального вивчення впливу санкцій на Росію на даний 
момент; звернулися до країн, що не входять до ЄС, і особливо до країн-
кандидатів на вступ, і заохотили більшу узгодженість з обмежувальними 
заходами ЄС; 

be) посилили спроможність Комісії впроваджувати обмежувальні заходи та 
публікували щотижневі основні статистичні дані; 

bf) розглянули різні рівні впровадження цільових санкцій проти пов’язаних із 
Кремлем осіб у державах-членах ЄС і вплинули на ті держави-члени ЄС, які 
ще не зробили цього, щоб вони надали всю необхідну військову, фінансову 
та гуманітарну допомогу Україні та запровадили повне ембарго на імпорт 
російського газу, нафти та вугілля до ЄС; 

bg) розпочали дипломатичний наступ у всіх державах, які утрималися або 
проголосували проти резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, щоб пояснити 
серйозність російської агресії і необхідність одностайної відповіді з боку 
міжнародного співтовариства; 

bh) дотримувалися цілісного підходу до Російської Федерації та відмовилися від 
будь-якої вибіркової взаємодії з Москвою перед обличчям звірств і воєнних 
злочинів, організованих російськими політичними елітами та вчинених 
російськими військами, їхніми довіреними особами та найманцями в Україні 
та інших країнах; притягнули до відповідальності осіб, що приймали 
рішення щодо цих дій, та передали їх до рук міжнародного правосуддя; 

2. доручає Голові ЄП передати цю рекомендацію Раді ЄС, Європейській комісії та 
заступнику Голови Єврокомісії / верховному представнику Євросоюзу із 
закордонних справ та політики безпеки. 
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