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Підсумки засідань Європейської 
політичної спільноти та Європейської 

ради в Празі 6-7 жовтня 2022 року 
6 і 7 жовтня 2022 року лідери ЄС зустрілися в Празі на першому засіданні Європейської 
політичної спільноти (ЄПС) і на неофіційному засіданні Європейської ради. На засіданні ЄПС, 
організованому нинішнім головуванням Чехії в Раді ЄС, понад 40 глав європейських держав і 
урядів висловили єдність перед лицем спільного виклику, спричиненого жорстоким 
поверненням війни на європейську землю, підтвердили свою підтримку Україні та 
зобов’язалися зміцнювати енергетичну співпрацю. Вони пояснили, що ЄПС була запланована 
у якості дворічної неофіційної платформи — через те й відсутня декларація — для 
рівноправного діалогу на рівні лідерів. ЄПС має на меті посилити співпрацю з питань 
континентального масштабу, а не замінити політику ЄС, зокрема розширення ЄС. Було 
досягнуто згоди, що наступне засідання ЄПС відбудеться в Кишиневі, Молдова.  

На неофіційному засіданні Європейської ради, яке мало на меті підготовку майбутнього 
офіційного засідання 20-21 жовтня 2022 року, лідери ЄС зосередилися на Україні та енергетиці. 
Стосовно України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що 
послідовними пакетами санкцій, включно з узгодженим обмеженням цін на нафту, ЄС 
позбавляє режим Путіна можливості вести війну в Україні та що ініціатива Team Europe (ЄС і 
країни-члени) пообіцяла надати Україні 19 мільярдів євро (за винятком військової допомоги). 
Щодо енергетики, лідери ЄС обговорили шляхи спільного вирішення проблем, пов’язаних із 
цінами на енергоносії та безпекою постачання, і, зокрема, розглянули спільну закупівлю газу 
на рівні ЄС. Лідери ЄС також обговорили захист критичної інфраструктури, яка є ключовим 
елементом діяльності щодо стійкості в рамах співпраці між ЄС і НАТО.  

Президент України Володимир Зеленський на обох засіданнях звернувся до лідерів у режимі 
відеозв’язку, наголосивши на важливості підтримки захисту України. У своєму зверненні до 
Європейської ради голова Європарламенту Роберта Мецола підкреслила, що війна та високі 
ціни на енергоносії призвели до високих темпів інфляції, яка досягла 10 % у єврозоні. За 
пропозицією Шарля Мішеля Терезу Бланше було призначено Генеральним секретарем Ради 
ЄС. 

1. Передісторія 
Орієнтовний порядок денний лідерів на 2022 рік включав неофіційне засідання Європейської 
ради 7 жовтня 2022 року, якому днем раніше передувало установче засідання Європейської 
політичної спільноти. Обидва заходи, що відбулися у Празькому Граді, об’єднували спільні 
теми — мир і безпека, енергетична безпека та економічні питання. Вони також представили 
схожі підсумки, оскільки жодних декларацій не було ухвалено, тоді як лідери як у рамках ЄПС, 
так і на неофіційному засіданні Європейської ради підкреслили свою єдність проти Росії та 
незмінну підтримку України.  



 

2. Установче засідання Європейської політичної спільноти 
6 жовтня 2022 року чеське головування в Раді ЄС приймало перше засідання ЄПС. Засідання 
стало продовженням пропозиції, сформульованої на День Європи 2022 року президентом 
Франції Еммануелем Макроном щодо створення платформи, яка дозволить європейським 
країнам ЄС і країнам, що не входять до ЄС, збиратися разом для обговорення питань, що 
становлять спільний інтерес у широкому діапазоні політичних сфер, включно з безпекою, 
економікою та енергетикою. Установче засідання ЄПС дало можливість прояснити невирішені 
питання, як-от участь, формат і мета. Це також допомогло розвіяти скептицизм, підкресливши, 
що ЄПС не була задумана як альтернатива розширенню та що ті європейські країни, які 
бажають і відповідають критеріям, продовжуватимуть свій шлях інтеграції до ЄС. 

Участь  
На установчому засіданні ЄПС були присутні понад 40 глав держав і урядів, а також голова 
Європейської ради Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Верховний представник 
ЄС із закордонних справ і політики безпеки / віцеголова Єврокомісії (верховний представник 
ЄС / віцеголова) Європейської комісії Жозеп Боррель також був присутній. Прем’єр-міністр 
Данії Метте Фредеріксен була відсутня на установчому засіданні ЄПС через 
внутрішньополітичні причини, але через день приєдналася до своїх колег на неофіційному 
засіданні Європейської Ради. Президент України Володимир Зеленський звернувся до колег у 
режимі відеозв’язку, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль особисто взяв участь у зустрічі.  

Як підкреслив президент Макрон, «у нас спільний простір, часто спільна історія, і в нас є місія 
писати майбутнє разом. Це ЄПС». Отже, ЄПС об’єднала країни-члени ЄС, країни, які прагнуть 
стати членами ЄС (країни Західних Балкан, Грузія, Молдова, Україна та Туреччина), країни, які 
вийшли з блоку (Великобританія), і країни, які не бажають приєднуватися (Ісландія, Норвегія, 
Ліхтенштейн і Швейцарія). Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо звернув увагу на той 
факт, що «весь європейський континент [був у Празі], за винятком двох країн — Білорусі та 
Росії», і вказав на рівень їх ізоляції, аналізом якого поділився прем’єр-міністр Польщі Матеуш 
Моравецький. 

Неофіційне партнерство на рівних 
ЄПС спрямована на сприяння неофіційній співпраці між рівноправними партнерами. Як 
наголосив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у своїй вступній промові, на даний момент немає 
наміру офіційно оформляти засідання чи перетворювати ЄПС на окрему організацію. У 
оглядовій статті напередодні засідання прем’єр-міністри Албанії Еді Рама та Нідерландів Марк 
Рютте підкреслили, що ЄПС «повинна керуватися не бюрократією, а гнучкістю» і що вона 
«повинна орієнтуватися не на фіксовану програму, а на пріоритети, які стосуються всіх нас». 
Голова Європейської ради Мішель підкреслив, що європейські лідери «слухали один одного», 
що було основною метою та досягненням першої зустрічі ЄПС.  

Ідея неофіційного міжурядового засідання на рівних глав держав і урядів континентального 
масштабу була центральною на спільній прес-конференції ініціатора ЄПС президента 
Макрона, Петра Фіали, який представляв приймаючу країну, і президента Молдови Майї Санду, 
яка представляє країну, що прийматиме наступне засідання ЄПС у першій половині 2023 року. 
Вона підкреслила, що «солідарність і довіра» є основоположним каменем, на якому 
побудовано ЄПС.  

У певному сенсі перше засідання ЄПС відтворювало Європейську раду в перші дні, коли 
зустрічі були неофіційними, нагадували «бесіди біля каміна» і давали главам держав або урядів 
можливість вільно обмінюватися думками щодо найбільш важливих питань, щоб знайти 
спільні рішення для розв’язання спільних завдань. Відсутність голови є ще одним елементом 
гнучкості та неофіційності в організації ЄПС. Це контрастує, наприклад, із самітами ЄС-Західні 
Балкани, які організовуються під час перебігу неофіційних засідань Європейської ради 
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країнами, які головують у Раді — Болгарією, Хорватією та Словенією — і очолюються головою 
Європейської ради. 

Формат засідань Європейської політичної спільноти 
Як зазначено в огляді ДСЄП, засідання поєднувало пленарні засідання та круглі столи. Кількість 
круглих столів скоротилася до двох: один з питань миру та безпеки (за сприяння Словаччини 
та Молдови) та один з питань енергетики, клімату та економіки (за сприяння Греції та 
Швейцарії). Формат круглих столів за сприяння країни ЄС та країни, що не входить до ЄС, був 
успішно впроваджений на саміті ЄС-Африканського Союзу у лютому 2022 року. Цей формат 
насамперед дозволив зосередити увагу на різних кризах, що охоплюють континент, включно 
з напруженістю у східному Середземномор'ї, вірменсько-азербайджанським конфліктом і 
ситуацією на Західних Балканах.  

Двосторонні зустрічі, проведені в кулуарах засідання ЄПС, дали можливість європейським 
лідерам обговорити невирішені питання. Наприклад, прем'єр-міністр Швеції Магдалена 
Андерссон обговорила з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом статус 
шведської заявки на вступ до НАТО. Тема міграції, яка спочатку планувалася в рамках окремого 
круглого столу, обговорювалася лідерами на двосторонніх зустрічах. Так було, наприклад, між 
президентом Макроном і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ліз Трасс, яка 
домовилася під час своєї зустрічі, зокрема, про розширення співпраці з питань міграції. 
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив, що він обговорював питання міграції з 
Трасс і що робота повинна продовжуватися в тристоронніх рамах з Францією і Великою 
Британією, але також більш інклюзивним європейським шляхом. 
 
Крім двосторонніх зустрічей, з різним рівнем успіху були вивчені й інші формати. Наприклад, 
президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент 
Макрон і голова Ради ЄС Мішель провели чотиристоронню зустріч. Після зустрічі було 
опубліковано заяву, що підтверджує прихильність Азербайджану і Вірменії до Статуту ООН і 
Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві країни «визнають територіальну цілісність 
і суверенітет один одного». Засідання зіграло ключову роль напередодні засідання 
прикордонних комісій, яке відбудеться в Брюсселі протягом жовтня 2022 року. Подібного 
успіху не було досягнуто у сприянні діалогу між Белградом і Приштиною. Запланована 
чотиристороння зустріч між президентом Сербії Александром Вучичем і президентом Косово1 
Вьосою Османі-Садріу в присутності президента Макрона та канцлера Німеччини Олафа 
Шольца не відбулася, її замінили двома окремими тристоронніми зустрічами, в яких взяв 
участь франко-німецький дует. 

Головні підсумки установчого засідання Європейської політичної спільноти  

Європейська єдність  

Європейські лідери надіслали потужний сигнал єдності, засудили війну Росії проти України та 
висловили підтримку Україні. Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір підкреслила, що 
«Європа солідарна з російським вторгненням в Україну», а прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 
підкреслив, що «ми всі в глибині душі знаємо, що Україна переможе, тому що правда на їхньому 
боці». 

Пріоритети майбутньої співпраці 

Європейські лідери спільно погодили шість робочих «шляхів», або пріоритетних напрямків 
співпраці. Президент Макрон підкреслив, що робота із захисту критичної інфраструктури є 
ключовою у світлі нещодавньої атаки на «Північний потік» і що потрібна спільна європейська 
стратегія. Боротьба з кібератаками, які ведуться, наприклад, з Росії чи Ірану, також вимагає 

                                                             

1  Це визнання не зашкодить позиціям щодо статусу і відповідає Резолюції Ради Безпеки ООН 1244/1999 та 
дорадчому висновку Міжнародного суду щодо декларації про незалежність Косова. 
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спільного європейського підходу. Регіональна співпраця та безпека в Чорному, Балтійському 
та Північному морях є ще одним аспектом, який потребує спільного європейського бачення. 
Щоб знизити ціни на енергоносії, необхідна розробка «інтегрованої енергетичної стратегії», 
зокрема координація з європейськими партнерами, що не входять до ЄС, деякі з яких, зокрема 
Азербайджан і Норвегія, є виробниками енергії. Для прем’єр-міністра Нідерландів Марка 
Рютте лідери надіслали чітке повідомлення енергетичному ринку про те, що вони «цілком 
погоджуються у своїх поглядах» і «мають спільні амбіції запропонувати заходи для зниження 
цін на газ». І останнє, але не менш важливе: молодь є сферою, де потрібне більш інтегроване 
бачення в континентальному масштабі.  

Шлях вперед 

Як оголосив президент Макрон, засідання ЄПС проводитимуться два рази на рік. Було 
складено календар, згідно з яким Молдова проведе наступне засідання ЄПС навесні 2023 року, 
потім Іспанія восени 2023 року та Великобританія на початку 2024 року. Ця модель свідчить 
про бажання чергувати засідання між країнами ЄС і країнами, що не входять до ЄС. Номінація 
Іспанії вказує на те, що засідання ЄПС, ймовірно, будуть організовані паралельно з 
неофіційними засіданнями Європейської ради в країні, яка головує в Раді ЄС протягом шести 
місяців, що може призвести до відновлення її ролі у зовнішній політиці. Крім того, залишається 
ряд відкритих питань, зокрема щодо фінансування ЄПС, як окреслив Жозеп Боррель. 

3. Неофіційне засідання Європейської ради  
7 жовтня 2022 року глави держав і урядів ЄС зустрілися у Празі на неофіційному засіданні 
Європейської ради, на якому обговорили Україну та енергетику. Жодних висновків ухвалено 
не було, хоча проект заяви був розповсюджений перед самітом у винятковому порядку. Перед 
засіданням голова Європейської ради Мішель провів підготовчу зустріч із президентом 
Макроном, канцлером Шольцем, Петром Фіалою та Урсулою фон дер Ляєн.  

Головні підсумки неофіційного засідання Європейської ради  

Україна 

Як підтвердив Шарль Мішель, лідери ЄС ще раз наголосили на своїй фінансовій, гуманітарній, 
політичній та військовій підтримці Україні та наростили санкції для посилення тиску на 
російський режим. Вони також розглянули глобальні наслідки дефіциту продовольства та 
підтвердили свою готовність підтримати партнерів, які переживають напругу в усьому світі. 
Подібно до попередніх засідань, що відбулися з початку війни Росії проти України, президент 
Зеленський звернувся до Європейської ради, наголосивши як на необхідності захисту 
критичної інфраструктури, так і на великих очікуваннях України від конференції з відновлення, 
організованої Комісією та головуючою країною «Великої сімки», Німеччиною, у Берліні 25 
жовтня 2022 року.  

Головне послання голови Європарламенту: Роберта Мецола наголосила, що лише 
забезпечивши Україну «передовою зброєю та військовою розвідкою» можна зупинити війну та 
досягти справжнього миру. Вона підкреслила, що країни-претенденти повинні тримати курс 
на членство в ЄС. 

Енергія 

Як наголосив голова Європейської ради Мішель після засідання, лідери ЄС розглянули шляхи 
вирішення енергетичних проблем на трьох рівнях. По-перше, заходи щодо зменшення 
споживання та попиту на енергію. По-друге, поступове створення платформ для спільної 
закупівлі енергії на рівні ЄС, зокрема газу, для гарантування безпеки постачання. І по-третє, 
вони зосередилися на високих цінах на енергоносії та розглянули кроки, викладені Урсулою 
фон дер Ляйєн у її листі від 5 жовтня 2022 року, зокрема обмеження цін для врегулювання 
ситуації. Найближчими тижнями Європейська комісія представить більш детальну 
пропозицію. Голова Єврокомісії пані фон дер Ляєн підтвердила, що імпорт російського газу 

https://newsroom.consilium.europa.eu/permalink/239564
https://newsroom.consilium.europa.eu/permalink/239564
https://www.eeas.europa.eu/eeas/revisiting-question-europe%E2%80%99s-order-0_en
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/13034/1
https://newsroom.consilium.europa.eu/permalink/239414
https://www.ukpol.co.uk/volodymyr-zelenskyy-2022-speech-at-the-european-council-meeting/
https://www.g7germany.de/g7-en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/10/07/remarks-by-president-charles-michel-following-the-informal-meeting-of-the-eu-heads-of-state-or-government-in-prague/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Intervention+du+pr%25u00e9sident+Charles+Michel+%25u00e0+l'issue+de+la+r%25u00e9union+informelle+des+chefs+d'%25u00c9tat+ou+de+gouvernement+de+l'UE+%25u00e0+Prague


 

було скорочено з 41 % від загального обсягу імпорту газу в ЄС у лютому 2022 року до 7,5 % на 
даний момент, і наголосила, що сховища газу в державах-членах ЄС заповнені на 90 %, що на 
15 % більше порівняно з минулим роком.  

Головне послання голови Європарламенту: Голова Європарламенту Мецола підкреслила, що 
Парламент «закликав до обмеження ціни на газ для всього ЄС», закликав до того, щоб 
енергетичний союз «нарешті став реальністю», і підкреслила, що Парламент є надійним 
партнером, який здатний діяти швидко, коли це необхідно. 
 
 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
Цей документ підготовлений та призначений для депутатів і співробітників Європейського парламенту як 
довідковий матеріал для допомоги у парламентській роботі. Відповідальність за зміст документа несе (-
уть) виключно його автор (-и), і будь-які думки, висловлені в ньому, не повинні розглядатися як офіційна 
позиція Європарламенту. 

Відтворення та переклад для некомерційних цілей дозволено за умови посилання на джерело та 
попереднього повідомлення Європейського парламенту та надсилання йому копії. 
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