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Десять страхів європейців 
Чому Євросоюзу не варто відкладати безвізовий із Україною 

комунікаційна пам’ятка, скорочена версія 
  

В ЄС не вщухає дискусія щодо того, чи скасовувати візи для громадян України. У 

деяких країнах є страхи щодо негативних наслідків безвізового режиму з Україною. 

  

Інститут світової політики спільно з «Європою без бар’єрів», Центром протидії корупції 

та «Європейською правдою» підготував аргументи, які доводять: більшість європейських 

страхів є необгрунтованими. Цей документ стане в нагоді тим, хто спілкується з 

європейськими політиками і має бути готовим до дискусії з ними, в тому числі 

українським депутатам, посадовцям та активістам.  

 

Безвізова тема для українців дуже «емоційна» і це природно: останні дії ЄС часом 

свідчать про подвійні стандарти, коли йдеться про безвізовий для України. Однак потрібно 

визначитися: чи ми прагнемо скасування віз, чи лише хочемо довести неправоту 

європейців. Ми радимо робити акцент не на контрзвинуваченнях на адресу ЄС (навіть якщо 

вони вірні), а на роз’ясненнях української позиції, цей шлях значно ефективніший. Але 

робити це варто із фактичними даними та цифрами на руках.  

 

Ця довідка додається також в розширеному вигляді, з детальнішим описом аргументів. 

 

Перелік страхів щодо безвізового, поширених в країнах-членах ЄС: 

 

1. «Існує загроза, що трудовий ринок Євросоюзу заполонять українські робітники». 
  

Візова лібералізація для України стосується тільки короткотермінових віз (для 

перебування у зоні Шенген терміном до 90 днів) і не дає права на роботу. При цьому 

проблема нелегальної трудової міграції йде на спад. Число неофіційно працевлаштованих 

за кордоном громадян України зменшилося з 328 тисяч у 2006 році до 209 тисяч у 2015 році 

(дослідження GfK та Міжнародної організації з міграції).  

Питання ж легальної міграції лишається в компетенції кожної окремої країни-члена ЄС. 

Деякі держави зберігають ринок праці закритим, інші – відкривають його для українців.  

 

2. «Безвізовий режим несе загрозу з огляду на міграційну кризу та війну в Україні». 
  

Україна не належить до переліку країн, з яких надходять значні потоки мігрантів. Навіть 

в «гарячому» 2015 році за притулком в ЄС звернулися лише 21 тис. громадян України 

(нікчемно мала кількість у порівняння 1,8 млн внутрішніх переселенців).  

Але найважливіше те, що українці не мають великих шансів на притулок в ЄС. 

Торік лише 415 українців отримали статус біженця у ЄС. Це – лише 2% від усіх шукачів 

притулку з України. Переважна більшість отримують відмови через можливість їх 

«внутрішньої втечі» до безпечної частини України.  

Тому будь-які паралелі між Україною та гарячими точками світу (особливо 

Сирією) є некоректними. Надто різними є природа конфліктів, їхній перебіг, гуманітарну та 

економічну ситуацію у країнах. 
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3. «Мігранти з України загрожують збільшенням злочинності в державах ЄС». 
  

Досвід ЄС доводить протилежне. Так, в Італії мешкає найбільша українська громада у 

Західній Європі, сформована в 90-х. Однак українці не фігурують у переліку криміногенних 

національностей (офіційні дані). Уряд та громадяни Італії називають українців однією з 

найбільш інтегрованих меншин. То ж хоча в Італії міграційна криза є дуже гострою, країна 

підтримує візову лібералізацію для України.  

Нещодавно в Неаполі трапилася резонансна трагедія: українець намагався зупинити 

грабіжників у супермаркеті і був вбитий. У місті назвали вулицю на його честь.  

У Німеччині, де імміграційні показники одні з найвищих, українців також не виявилося 

серед меншин, найчастіше залучених до злочинів (дослідження Gatestone Institute). 

 До того ж, завдяки виконанню ПДВЛ, Україна посилила здатність зупиняти злочинців 

та потенційних терористів на кордоні, пункти перетину кордону приєднані до баз Інтерполу. 

 

4. «Безвізовий режим між Україною та ЄС розлютить Росію». 
  

Стратегія врахування «почуттів» Росії не дала позитивних результатів, лише посилила 

апетити Кремля. Натомість, можлива затримка безвізового режиму дасть Кремлю потужний 

аргумент для антиєвропейської пропаганди в Росії та на пострадянському просторі. Імідж 

ЄС як надійного партнера, який без зволікань виконує власні зобов’язання, буде 

підірваним в очах мешканців всіх країн Східного партнерства. 

Важливо також, що безвізовий режим України з ЄС відповідає інтересам самої Росії. 

Москва прагне відновити свій «безвізовий діалог» з Брюсселем і деполітизувати це питання. 

Гальмування ж безвізового режиму з Україною означатиме, що скасування віз стало 

політичним питанням, а не є результатом виконання технічних критеріїв.  

 

5. «Україна – корумпована, План дій з візової лібералізації (ПДВЛ) не виконаний» 
  

Україна зробила за останній рік у боротьбі з корупцією більше, ніж за 25 років. Створені 

органи, незалежність яких визнана ЄС (Нацагентство запобігання корупції, Національне 

антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура), триває створення Агентства 

з повернення активів та запуск електронного декларування активів держслужбовців.  

Ці органи не лише формально створені, але й почали працювати де-факто. За 

перших 4 місяці, на квітень 2016 року, Національне антикорупційне бюро відкрило 120 

крим.проваджень у справах про корупцію, передало до суду 9 справ щодо 12 фігурантів, 

вручило 25 повідомлень про підозру, арештувало 220 млн грн. (офіційні дані).  

Якщо ж безвізовий режим буде відкладено, окремі політики скористаються 

непослідовністю Євросоюзу для згортання відповідних антикорупційних ініціатив. 

  

6. «Скасування віз для українців потрібно прив’язати до запровадження нового 

жорсткішого механізму, який дозволяє призупиняти дію безвізового режиму». 
  

Ми розуміємо важливість нового механізму. Однак нові правила поширюватимуться 

також на ті державі, які отримали безвізовий раніше. Немає потреби відкладати рішення 

щодо України через їх підготовку. В той самий час безвізовий режим передбачає жорсткі 

зобов’язання, які допомагають боротися з нелегальною міграцією та її наслідками. Так, між 

ЄС і Україною діє Угода про реадмісію, яка, зокрема, передбачає повернення мігрантів до 

України. У Євросоюзі немає нарікань на виконання Україною цієї угоди. 
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7. «Лібералізація візового режиму нашкодить Україні, тому що зникне головний 

важіль впливу на уряд для проведення реформ». 
  

Навпаки, затримка надання безвізового режиму призведе до зменшення важелів 

впливу ЄС на здійснення реформ. Якщо ЄС відкладе рішення про лібералізацію, це 

призведе до втрати авторитету ЄС як відповідального партнера. Частина політиків 

використає це як привід, щоби заморозити реформи, а також втратить увагу до подальших 

рекомендацій ЄС. Це особливо небезпечно для антикорупційних реформ, які ще тривають.  

Натомість, Радою ЄС вже оголошено, що ЄС готує механізм постмоніторингу. Він має 

передбачати можливу реакцію у разі порушення Україною раніше виконаних вимог ПДВЛ – 

від попередження аж до призупинення дії безвізового режиму.  

Однак розробка постмоніторингу в жодному разі не має стати приводом для 

відтермінування безвізового режиму, це спричинить той самий негативний ефект. 

 

8. «Україна не контролює частини своєї території, а отже, існує ризик контрабанди 

та торгівлі людьми через територію України до ЄС». 
  

За останні два роки Україна провела реформу поліції та прикордонної служби, щоб 

гарантувати безпеку та надійність кордонів. Торгівля людьми справді була одним із головних 

викликів, проте нині її обсяги радикально зменшилися. Звіти Єврокомісії свідчать, що у ЄС 

також високо оцінюють зусилля українського уряду щодо боротьби з цим явищем. 

 

9. «Занадто мало українців отримали біометричні паспорти. Тому не можна 

сказати, що безвізовий режим важливий для більшості українців». 
  

Оформлення паспортів нового типу розпочалося лише на початку 2015 року. За рік було 

видано, 2 млн нових паспортів, з них 1 млн біометричних. Соціологічні дослідження свідчать: 

запровадження безвізового режиму важливе для 57% українців. Значна кількість українців 

має «довгі» шенгенські візи, у них немає потреби терміново отримувати нові паспорти.  

Частина українців не поспішають оформлювати нові паспорти з банальної причини: 

навіщо витрачатися на біометрику, якщо невідомо, коли ЄС дозволить безвізові поїздки? 

Безвізовий режим, між тим, має значення не стільки практичне (полегшення поїздок), 

скільки політичне – він є символом бажання ЄС співпрацювати з Україною та готовності 

ЄС виконувати свої зобов’язання, про що сказано в попередніх поясненнях. 

  

10. «Україна робила реформи не для безвізового режиму, а сама для себе. Прикро, 

якщо українці не розуміють важливості змін і перебувають у такій залежності від 

зовнішнього впливу». 
  

Українці розуміють важливість реформ. В опитуванні Інституту світової політики на 

запитання «Якщо ЄС не надасть Україні перспективу членства, що слід робити владі?» 

найбільша група респондентів, 46%, обрали варіант: «Спочатку реформи, потім розмови 

про ЄС». Утім, в часи зовнішньої агресії та економічної кризи важливо бачити сигнали 

підтримки від партнера. З нею зміни будуть впроваджені швидше та ефективніше.  

На жаль, в Україні є окремі політичні групи, налаштовані проти змін, що загрожують їх 

статкам та доходам, вони використовуватимуть кожну нагоду для реверсу реформ. Тому 

підтримка Заходу потрібна для ефективної протидії популістичним закликам.  

 

 


