
 
 

Ukraine's place in the common EU energy policy: 

 a recipient of practices or an initiative partner 

 

The Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" and the Representation of the Friedrich-Ebert-

Stiftung in Ukraine invite you to the research presentation and thematic expert discussion 

"Ukraine's place in the common EU energy policy: a recipient of practices or an initiative partner." 

The event will be held online on the Zoom platform on December 20 at 14:00 – 15:30, Kyiv time. 

The language of the event will be English. 

 

Suggested issues: 

● Achievements of Ukraine and EU countries in ensuring energy independence over the last 

year 

● The main energy challenges for Ukraine and the EU countries in 2023 

● Using the potential of energy cooperation between Ukraine and the EU countries during the 

crisis 

To attend the presentation and discussion, pre-registration is required via the link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tduGqpjwrHdZ3rL2xfe6OMADl2DcH9DZV 

 

Russia's full-scale invasion of Ukraine has changed the political landscape of the world, primarily in 

Europe. Any economic ties with Moscow are becoming more than just toxic – they are financing 

increasing the number of Russian war crimes. In addition, on February 24, 2022, all EU countries 

got clear confirmation of what Ukraine has been warning the international community over the past 

eight years: the Kremlin uses trade as a weapon. This is especially applicable to energy trading, in 

which Russia was one of the largest and most crucial players in the European market. 

 

Therefore, realizing the way in which Moscow uses gas, oil, coal and nuclear fuel, the EU has 

begun a painful but life-saving process of restructuring the system of buying and consumption of 

these energy sources. This is a serious reformatting of the market. Not only Russia's ability to profit 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tduGqpjwrHdZ3rL2xfe6OMADl2DcH9DZV


from its monopoly position but also the long-term security of states depends on its success. 

Ukraine started this process in 2014. It is important that under such circumstances, the EU did not 

refuse but, on the contrary, emphasized the decisive role of the Green Deal in ensuring energy 

independence. 

 

Waging an illegal and unprincipled war against Ukraine, Russia threatens Ukrainian statehood and 

the lives and well-being of Ukrainian citizens. Energy is one of the dimensions of the Kremlin's 

aggression. By destroying Ukraine's electricity supply system, Moscow seeks to create a 

humanitarian crisis and break the will of the Ukrainian nation to resist. By limiting the transit of 

hydrocarbons through the territory of Ukraine, Russia undermines the energy stability of European 

states. By seizing the Zaporizhia nuclear power plant and threatening the stable operation of other 

Ukrainian nuclear power plants, the Kremlin is threatening the safety of the people of all of Europe 

and global environmental security. Such challenges require a clear response and the construction 

of a long-term energy security guarantee system for all free states. 

 

- - - 

 

Рада зовнішньої політики «Українська призма» та Представництво Фонду Фрідріха Еберта 

запрошують на презентацію дослідження та експертну дискусію «Місце України в спільній 

енергетичній політиці ЄС: реципієнт практик чи ініціативний партнер». Захід відбудеться 

онлайн на платформі Zoom 20 грудня о 14:00 – 15:30. Робочою мовою заходу буде 

англійська. 

 

Українські та закордонні експерти обговорять такі питання: 

● Досягнення України та країн ЄС у забезпеченні енергетичної незалежності протягом 

останнього року 

● Головні енергетичні виклики для України та країн ЄС у 2023 році 

● Використання потенціалу енергетичної співпраці між Україною та країнами ЄС за умов 

енергетичної кризи. 

 

Для відвідання презентації та дискусії необхідна попередня реєстрація за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tduGqpjwrHdZ3rL2xfe6OMADl2DcH9DZV 

 

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило політичний ландшафт у світі, 

насамперед у Європі. Будь-які економічні зв’язки з москвою стають не просто токсичними – 

вони фінансують збільшення кількості російських військових злочинів. Крім того, 24 лютого 

2022 року всі країни ЄС отримали чітке підтвердження того, про що Україна попереджала 

міжнародну спільноту протягом останніх восьми років: кремль використовує торгівлю як 

зброю. Це особливо стосується торгівлі енергетикою, в якій росія була одним із найбільших і 

ключових гравців на європейському ринку. 

 

Тому, розуміючи, як кремль використовує газ, нафту, вугілля та ядерне паливо, ЄС розпочав 

болісний, але рятівний процес перебудови системи купівлі та споживання цих енергоносіїв. 

Це серйозне переформатування ринку. Від його успіху залежить не тільки здатність росії 

отримувати прибуток від свого монопольного становища, але й довгострокова безпека 

держав Європи. Україна розпочала цей процес у 2014 році. Важливо, що за таких обставин 

ЄС не відмовився, а навпаки підкреслив вирішальну роль Зеленого Курсу у забезпеченні 

енергетичної незалежності. 
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Ведучи незаконну та безпринципну війну проти України, росія загрожує українській 

державності, життю та добробуту українських громадян. Енергетика є одним із вимірів агресії 

кремля. Руйнуючи систему електрозабезпечення України, москва прагне створити 

гуманітарну кризу та зламати волю української нації до спротиву. Обмежуючи транзит 

вуглеводнів через територію України, росія підважує енергетичну стабільність європейських 

держав. Захопивши Запорізьку атомну електростанцію та загрожуючи стабільній роботі 

інших українських атомних електростанцій, кремль загрожує безпеці жителів усієї Європи та 

глобальній екологічній безпеці. Такі виклики вимагають чіткої реакції та побудови 

довгострокової системи гарантування енергетичної безпеки для всіх вільних держав. 


