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∆ήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2014 

 

1. Συναντηθήκαµε σήµερα µε τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας κ. Arseniy Yatseniuk, ο οποίος 

µας ενηµέρωσε για την κατάσταση στη χώρα του. Επικροτούµε το θάρρος και την αντοχή 

που επέδειξε ο ουκρανικός λαός τους τελευταίους µήνες και εβδοµάδες. 

 

2. Προσυπογράφουµε τα συµπεράσµατα που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 3 Μαρτίου. 

Καταδικάζουµε απερίφραστα την απρόκλητη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής 

ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Οµοσπονδία και καλούµε τη Ρωσική 

Οµοσπονδία να αποσύρει αµέσως τις ένοπλες δυνάµεις της στις ζώνες µόνιµης στάθµευσής 

τους, σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες. Καλούµε τη Ρωσική Οµοσπονδία να επιτρέψει την 

άµεση πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών. Η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία πρέπει να 

βασίζεται στην εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και 

στην αυστηρή τήρηση των διεθνών κανόνων. Θεωρούµε ότι η απόφαση του Ανώτατου 

Συµβουλίου της Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Κριµαίας για την διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος 

ως προς το µελλοντικό καθεστώς του εδάφους αντίκειται στο ουκρανικό Σύνταγµα και είναι, 

εποµένως, παράνοµη. 
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3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµαντικές σχέσεις µε την Ουκρανία και τη Ρωσική Οµοσπονδία 

και είναι έτοιµη να ξεκινήσει ειλικρινή και ανοικτό διάλογο µε τις χώρες αυτές. Η 

διασφάλιση της ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας στην Ευρώπη αποτελεί ιδιαίτερη 

ευθύνη της ΕΕ. Θα επιδιώξουµε αυτούς τους στόχους µε κάθε δυνατό τρόπο και θα 

ζητήσουµε από τους εκπροσώπους της ΕΕ να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα συµµετάσχει επίσης στον πολυµερή µηχανισµό (οµάδα 

επαφών/συντονισµού), ο οποίος πρόκειται να συσταθεί για την αποκλιµάκωση της 

κατάστασης και του οποίου στόχοι θα είναι, µεταξύ άλλων, η οικοδόµηση εµπιστοσύνης 

µεταξύ των µερών, η εποπτεία της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας, η 

προστασία όλων των πολιτών από ενέργειες εκφοβισµού, η παρακολούθηση της τήρησης των 

δικαιωµάτων των µειονοτήτων, η συµβολή στη διοργάνωση ελεύθερων και αδιάβλητων 

εκλογών και η παρακολούθηση της εφαρµογής συµφωνιών και δεσµεύσεων. 

 

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Οµοσπονδία θα πρέπει τάχιστα να επιστρέψουν στον 

κοινό τους στόχο, ήτοι σε µια σχέση βασιζόµενη στο αµοιβαίο συµφέρον και στον σεβασµό 

των διεθνών υποχρεώσεων. Θα είναι εξαιρετικά λυπηρό αν η Ρωσική Οµοσπονδία δεν 

εργασθεί προς το σκοπό αυτό, ιδίως δε, εάν εξακολουθήσει να αρνείται τη συµµετοχή της σε 

εποικοδοµητικό διάλογο µε την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αποφασίσαµε σήµερα να 

αναλάβουµε δράσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων που εξέτασε το Συµβούλιο στις 3 

Μαρτίου, συγκεκριµένα, όσον αφορά την αναστολή των διµερών συνοµιλιών µε τη Ρωσική 

Οµοσπονδία σχετικά µε θέµατα θεωρήσεων καθώς και των συνοµιλιών µε τη Ρωσική 

Οµοσπονδία σχετικά µε τη Νέα Συµφωνία. Υποστηρίζουµε την απόφαση των ευρωπαϊκών 

κρατών µελών της Οµάδας των 8 και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ να αναστείλουν τη 

συµµετοχή τους στις προετοιµασίες της διάσκεψης κορυφής της Οµάδας των 8, έως ότου 

ληφθεί άλλη απόφαση. 

 

5. Η κρίση θα πρέπει να επιλυθεί µέσω διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κυβερνήσεων της 

Ουκρανίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, µεταξύ άλλων, µε την ενδεχόµενη σύσταση 

πολυµερών µηχανισµών. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές πρέπει να αρχίσουν εντός των προσεχών 

ηµερών και να αποδώσουν καρπούς σύντοµα. Ελλείψει προόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

αποφασίσει τη λήψη πρόσθετων µέτρων, όπως επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, 

δέσµευση περιουσιακών στοιχείων και µαταίωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας. Η 

Επιτροπή και η ΕΥΕ∆ θα προωθήσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λήψη των 

µέτρων αυτών. 

 

 Τυχόν περαιτέρω ενέργειες της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποσταθεροποίηση της 

κατάστασης στην Ουκρανία θα έχουν και άλλες, εκτεταµένες συνέπειες στις σχέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 

αφετέρου, σε ευρύ φάσµα οικονοµικών τοµέων. 
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6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη µέχρι τώρα συγκρατηµένη αντίδραση της νέας ουκρανικής 

κυβέρνησης. Προτρέπουµε τις ουκρανικές αρχές, µέσω διαδικασίας χωρίς αποκλεισµούς, να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, 

την προώθηση της συνταγµατικής µεταρρύθµισης και τη διερεύνηση όλων των περιστατικών 

βίας. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επικοινωνία µε όλες τις περιοχές και 

πληθυσµιακές οµάδες της Ουκρανίας και για την εξασφάλιση πλήρους προστασίας των 

δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, µε βάση την εµπειρογνωσία 

του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.  

 

7. Τασσόµαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και δεσµευόµαστε να της παράσχουµε ισχυρή 

οικονοµική στήριξη. Εκφράζουµε ικανοποίηση για την παρουσίαση της συνολικής δέσµης 

συνδροµής από την Επιτροπή και αναθέτουµε σε όλα τα αρµόδια όργανα του Συµβουλίου να 

µεριµνήσουν για την ταχεία της διεκπεραίωση. Η στήριξη του ∆ΝΤ θα είναι ζωτικής 

σηµασίας για την αποδέσµευση της συνδροµής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άµεση 

προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της µακροοικονοµικής σταθερότητας µέσω υγιών 

δηµοσιονοµικών, νοµισµατικών και συναλλαγµατικών πολιτικών. Ταυτόχρονα, καλούµε την 

κυβέρνηση να δροµολογήσει κατεπειγόντως φιλόδοξη δέσµη διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, 

µεταξύ άλλων, για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Χαιρετίζουµε την απόφαση του Συµβουλίου για τη δέσµευση και ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων ατόµων που θεωρούνται υπεύθυνα για την υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων. 

Είµαστε επίσης έτοιµοι να ανταποκριθούµε αµέσως σε αιτήµατα ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία έχουν ήδη κάνει ένα σηµαντικό βήµα για την 

εµβάθυνση της µεταξύ τους σχέσης µε τη µονογράφηση της συµφωνίας σύνδεσης, 

συµπεριλαµβανοµένης µιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. 

Επιβεβαιώνουµε τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπογραφή της συµφωνίας 

σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης µιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών. Θα υπογράψουµε πολύ σύντοµα, κατά προτεραιότητα, όλα τα πολιτικά 

κεφάλαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εγκρίνει µονοµερή µέτρα που θα επιτρέψουν 

στην Ουκρανία να ωφεληθεί ουσιωδώς από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η σφαιρική και 

σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Τα µέτρα αυτά θα συµπεριλαµβάνουν πρόταση για 

την εφαρµογή διατάξεων όσον αφορά την εισαγωγή αγαθών, µε τη µείωση των δασµών και 

το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων, µέσω των λεγόµενων αυτόνοµων εµπορικών 

µέτρων. 

 

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της για την ενίσχυση των επαφών µεταξύ 

των πολιτών της και των πολιτών της Ουκρανίας, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθέρωσης 

του καθεστώτος των θεωρήσεων, βάσει των όρων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 

σχετικού σχεδίου δράσης. 
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10. Η ενέργεια και η ενεργειακή ασφάλεια συνιστούν κεφαλαιώδες µέρος των εξωτερικών 

σχέσεων της Ένωσης. Θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας να κατοχυρώσουµε την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασµού. Ζητούµε επίσης την αποτελεσµατική και συνεπή εφαρµογή της 

τρίτης δέσµης µέτρων για την ενέργεια από όλους τους φορείς της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιµη να βοηθήσει την Ουκρανία να εξασφαλίσει 

τον ενεργειακό της εφοδιασµό µέσω µεγαλύτερης διαφοροποίησης, ενισχυµένης ενεργειακής 

απόδοσης και αποτελεσµατικών διασυνδέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσσει το στόχο της για την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής 

σύνδεσης και της οικονοµικής ολοκλήρωσης µε τη Γεωργία και τη ∆ηµοκρατία της 

Μολδαβίας. Επιβεβαιώνουµε ότι σκοπός µας είναι να υπογραφούν, το αργότερο µέχρι τα 

τέλη Αυγούστου του 2014, οι συµφωνίες σύνδεσης - συµπεριλαµβανοµένων των σφαιρικών 

και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών - τις οποίες µονογραφήσαµε τον περασµένο 

Νοέµβριο στο Βίλνιους. 

 

 

___________________ 


