Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének beszéde az
Európai Tanács rendkívüli ülésén, 2022. február 24., 20.00 óra,
Brüsszel
Üdvözlöm az Európai Tanács elnökét,
az Európai Bizottság elnökét,
az elnököket és miniszterelnököket!
Tisztelt barátaim!
Nehéz szembesülni az ukrajnai eseményekkel, miközben reméltük és azon
munkálkodtunk, hogy elősegítsük a deeszkalációs folyamatot. Félelmeink és
figyelmeztetéseink ma reggel sajnos beigazolódtak. Putyin elnök háborút
indított Európában.
Ez felháborító. Független nemzetek városai, régiói és fővárosai nem
meghódítandó helyek. Az ilyen jelenetek a fájdalmas múlt világát idézik,
melyeknek sohasem szabad visszatérniük.
Az Európai Parlament politikai vezetői ma délelőtt egyértelműen fogalmaztak,
és jövő kedden rendkívüli plenáris ülést tartunk a helyzetről. Közösen ítéljük el
az eseményeket és adunk hangot szolidaritásunknak.
Az Ukrajnát célzó orosz invázió Putyin elnök destabilizációs programjának része.
Ez az az út, amelyen a Kreml közvetlenül konfrontálódik Európával és a
szabályokon alapuló világrenddel. Ez az az út, amely szembeállítja a
tekintélyelvűséget a demokráciával. Ez az az út, amelyet nem hagyhatunk
akadálytalanul megtenni.
Ukrajna olyan ország, amely a demokráciát és a szabadságot választotta, és
amely hitte, hogy saját maga alakíthatja útját. Az asztal körül olyan tagállamok
vezetőit látom, amelyek lakossága ugyanebben hitt. Nem hagyhatjuk magára
Ukrajnát! Ezt értük és magunkért is meg kell tennünk! Valódi szolidaritást kell
tanúsítanunk Ukrajna lakosságával, amely ma legvadabb rémálmára ébredt.
Szolidaritást kell tanúsítanunk a menekülőkkel és Ukrajna közvetlen uniós
szomszédaival, mivel biztonsági és humanitárius kihívásokkal néznek szembe.
Tudom, hogy Önök közül sokan már proaktív intézkedéseket hoztak – és
számíthatnak az Európai Parlament támogatására.
Az Európai Unió egységesnek és eltökéltnek bizonyult. Egy hangon szólaltunk fel,
amikor a legnagyobb szükség volt arra. A mai este üzenete a következő:
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egységesen fogunk fellépni, megvan a politikai akaratunk és stratégiai
képességünk arra, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a fenyegetéssel! Ukrajna
mellett állunk!
Elismerjük Ukrajna európai kilátásait! Már létezik társulási megállapodás és
szabadkereskedelmi megállapodás, továbbá nagyon szoros az együttműködés
Ukrajnával számos területen, többek között az energiabiztonság terén. Ez egy
olyan párbeszéd, amelyet továbbra is fenn kell tartanunk ukrán barátainkkal.
Európa olyan életmódot képvisel, amely tiszteletben tartja a szabadságot és a
demokráciát. Ez a mi erősségünk!
Nem hagyhatjuk, hogy elszántságunkban megingasson egy olyan agresszív
Oroszország, amely a miénktől nagyon eltérő értékeket képvisel, amely ország
az együttműködésen alapuló körök felé történő előrehaladás helyett a befolyási
övezetek korában él.
Ha kísértésbe esnénk, hogy belenyugodjunk és egy lépést tegyünk hátra,
hamarosan újabb ultimátummal néznénk szembe. Akkor mi lesz?
Ma egy nem általunk előidézett fenyegetéssel nézünk szembe, amelyet nem mi
provokáltunk ki és amelyet nem akartunk. Bebizonyítottuk, hogy ezzel az
agresszióval szemben a helyes fellépés az észszerű is.
- Az a helyes és észszerű, ha gyakorlati szolidaritást tanúsítunk Ukrajnával,
ahogy azt az 1,2 milliárd eurós támogatással meg is tettük, és ahogyan ezt
tettük nyilatkozatainkkal és intézkedéseinkkel is. Ukrajna népének tudnia
kell, hogy velük vagyunk!
- Helyes és észszerű megmutatni polgárainknak a balti államokban és a
szomszédos államokban, hogy értékeink fontosak. Készen állunk arra,
hogy szükség esetén ennek megfizessük az árát. Ezt ismételten meg kell
erősítenünk, tudván, hogy Moldova, Belarusz és Grúzia lakossága ránk
figyel.
- Helyes és észszerű az Északi Áramlat 2 projekt leállítása – és talán még
ennél is tovább kell menni.
- Továbbá helyes és észszerű jelentős, példa nélküli, súlyos szankciókat
elfogadni Oroszországgal szemben. További és még súlyosabb szankciókra
van szükség, például ki kell zárni Oroszországot a SWIFT-rendszerből, és
egyéni szankciókat kell alkalmazni, amelyek senkit sem kerülhetnek el.
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Ezenkívül ugyanilyen elkötelezettségre van szükség egy valódi európai
biztonsági és védelmi unió kialakítása iránt.
Engedjék meg, hogy röviden felvessek két kérdést, amelyeket nem hagyhatunk
figyelmen kívül.
Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a fenyegetés túlmutat a közvetlen
helyzeten, és hogy valódi következményekkel jár energiabiztonságunkra nézve.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek teljes
mértékben az orosz gáztól függenek. Diverzifikálnunk kell energetikai
megoldásainkat, és jelentős beruházásokat kell eszközölnünk Európában és a
megújuló energiaforrások terén.
A Kreml nemcsak hagyományos fegyvereket használ, hanem egy egész arzenált,
hogy gyanakvást, instabilitást és félelmet keltsen. Ez a háború online is zajlik. A
Putyin által képviselt narratíva – egy összehangolt dezinformációs kampány – is
terjed. Többet kell tennünk a történelem toxikus hatású átírása ellen.
Biztosítom Önöket, hogy az Európai Parlament és képviselői elkötelezettek
Európa üzenetének terjesztése mellett.
Végezetül hadd mondjam el, hogy a Kreml már régóta úgy gondolja, hogy be
tudja magát vásárolni Európába. Eljött az ideje, hogy bezárjuk a kiskapukat,
véget vessünk az „aranyútlevelek” veszélyes jelenségének, amely kiskaput
biztosít az európai állampolgársághoz, és biztosítsuk, hogy az orosz pénz ne
váljon olyan fontossá, mint az orosz gáz.
Végülis csak így tudjuk megvalósítani stratégiai autonómiánkat.
Köszönöm a figyelmet!
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