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12 лютого 2013 р.

Шановному Вікторові Януковичу
Президенту України
Київ, Україна

Тема:   Євроінтеграція України

Шановний пане Президенте!

Світовий Конґрес Українців (СКУ) глибоко переконаний, що євроінтеграція України має велике 
стратегічне значення для Європи, України та української діаспори, чиї інтереси СКУ представляє.

Розпад тоталітарного Радянського Союзу та проголошення незалежності України дозволили 
відновити європейські прагнення України, яка завжди була європейською країною як у
територіальному, так і в духовно-цивілізаційному розумінні.

СКУ неодноразово висловлював свою позицію щодо користі від зближення України та 
Європейського Союзу (ЄС) у своїх зверненнях до владних структур України, високопосадовців ЄС і 
держав, його членів, та у 2011 і 2012 роках до учасників засідань Комітету парламентського 
співробітництва ЄС-Україна.

17 січня 2013 р. СКУ направив лист до провідників ЄС з закликом прискорити євроінтеграцію
України та підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Наголосивши в цьому листі на 
геополітичній реальності та стратегічній важливості євроінтеграції України для довгострокових 
інтересів Європи та України, СКУ заявив, що:

Підписанням Угоди про асоціацію між ЄС і Україною ЄС зробив би важливий крок у цьому 
напрямку та в подальшій модернізації і європеїзації України, яка є шостою за кількістю населення 
та найбільшою за територією країною в Європі. Це було б дуже правильне рішення з величезними 
майбутніми вигодами для ЄС і України. 

Альтернативою для України є продовжувати коливатися між полюсами Європи і Росії, утримуючи 
нинішню нестабільність у регіоні з усіма пов`язаними з цим негативними наслідками. Або ще гірше, 
Україна може стати членом домінованого Росією Митного союзу. Це б неминуче зашкодило 
геополітичній рівновазі в Європі, значно підірвало суверенітет України, призвело до подальшого 
погіршення ситуації щодо прав людини і піднесло експансійні амбіції Росії.

До сьогодні вищезгадане звернення СКУ вже підтримали 25 українських організацій із 18 країн, які 
спрямували свої листи до провідників ЄС та до високопосадовців країн свого проживання. Разом з 
цим українська діаспора здійснює й ряд інших заходів та кампаній, спрямованих на просування
євроінтеграції України та підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

У зв`язку з вищесказаним СКУ закликає Вас перейти до конкретних кроків у сприянні
євроінтеграції України, що дозволить українському народу:

● жити в гармонії з європейською спільнотою, яка поділяє його цінності і поважає принципи 
непорушності державних кордонів, демократії, основних свобод і прав людини;
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● мати доступ до найбільшої в світі економіки (сукупна економіка ЄС становить $17.6 трильйона, 
у той час як сукупний валовий внутрішній продукт Митного союзу становить біля 
$2.1 трильйона);

● одержати підтримку в енергетичному секторі для його модернізаціїї та поліпшення енергетичної 
ефективності;

● долучитися до європейських економічних і соціальних програм;

● прискорити відповідні реформи в сферах освіти і охорони здоров`я для наближення їх до 
європейських стандартів;

● вільно пересуватися територіями країн ЄС та

● встановити більш збалансовані стосунки з Росією.

Позитивним кроком у просуванні євроінтеграції України стало парафування 30 березня 2012 р. 
Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Основною умовою для того, щоб тепер підписати цю 
угоду, є дотримання владними структурами України основних європейських цінностей, які
необхідні для майбутнього розвитку українського суспільства.

Тому СКУ закликає Вас та владні структури України виконати наступні вимоги, які містяться в
Резолюції Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 13 грудня 2012 року, а саме:

4. [...] провести і впровадити необхідні реформи, зокрема стосовно правової та судової системи з 
метою повного дотримання принципів демократії та поваги прав людини, фундаментальних свобод, 
прав меншин та верховенства права;

13. [...] припинити застосування вибіркового правосуддя на всіх рівнях влади і уможливити участь 
опозиційних партій у політичному житті на основі єдиних правил гри; [...] у зв’язку з цим звільнити та 
реабілітувати політично переслідуваних опонентів, включаючи Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та 
інших. [Неофіційний переклад].

Одночасно СКУ привертає Вашу увагу до поданої 5 лютого 2013 р. Інформаційним агентством                  
“Інтерфакс-Україна” заяви Єврокомісара з питань розширення та політики сусідства 
Стефана Фюле, у якій ідеться про те, що членство в Митному союзі “віднімає у держави-члена її 
суверенітет, суверенне право у сфері своєї зовнішньоторговельної політики” та що ЄС не може
“взяти зобов'язання у рамках угоди про асоціацію з країною, у якої немає суверенного права, у якої 
рішення щодо своєї зовнішньої торгової політики перебуває не в її руках”. 

Тому СКУ закликає Вас припинити рух до будь-якого членства України в домінованому Росією 
Митному союзі, який спрямований на повернення України до російської зони впливу.

З повагою, 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Евген Чолій
Президент

Копія: 
Шановному Мартіну Шульцу, Президенту Європейського Парламенту
Шановному Герману Ван Ромпею, Президенту Європейської Ради
Шановному Жозе Мануелю Баррозо, Президенту Європейської Комісії
Шановному Торбйорну Ягланду, Генеральному секретарю Ради Європи



3

145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada
Tel: 416.323.3020   Fax: 416.323.3250   E-mail: congress@look.ca

Skype: ukrainian.world.congress   Website: www.ukrainianworldcongress.org

Шановному Єжи Бузеку, колишньому Президенту Європейського Парламенту
Шановній Кетрін Ештон, Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки та 
Віце-президенту Європейської Комісії
Шановному Гілберту Сабоя Суньє, Голові Комітету Міністрів Ради Європи
Шановному Жан-Клоду Міньйону, Президенту Парламентської асамблеї Ради Європи
Шановному Яцеку Протасевичу, Віце-президенту Європейського Парламенту
Шановному Стефану Фюле, Єврокомісару з питань розширення та політики сусідства
Шановному Елмару Броку, Голові Комітету з закордонних справ Європейського Парламенту
Шановному Павлу Ковалю, Голові делегації Європейського Парламенту до Комітету 
парламентського співробітництва ЄС-Україна
Складовим організаціям СКУ

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє 
інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 
33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова 
організація, у 2003 р. СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним 
статусом Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй.


