Генеральний Секретар НАТО прибув з візитом в Україну

10 липня Делегація Північноатлантичної ради в складі 29 послів країнчленів НАТО на чолі з генеральним секретарем Йенсом Столтенбергом
прибула до Києва. Того ж дня у столиці України відбулося засідання Комісії
Україна-НАТО.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу у своєму виступі
в Верховній Раді закликав керівництво України до активнішої протидії
корупції. Генсек визнав, що Україна зробила низку важливих кроків на цьому
шляху: "Ви вже досягли значного прогресу, але попереду ще багато роботи".
"Україна має позбавитися ракової пухлини корупції. Корупція стоїть на
перепоні реформам та справжнім змінам та успішному майбутньому
українських громадян", - звернувся він до народних депутатів.
Також Генсек НАТО прокоментував ситуацію на Донбасі зазначивши,
що Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових з України і
припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням й управлінням.
"Конфлікт і надалі забирає життя людей, вже загинули понад 10 тисяч
осіб, в тому числі 3000 цивільних. Очевидно, що режим припинення вогню
не виконується, і ми стурбовані зростанням загроз для спостерігачів ОБСЄ", сказав Столтенберг.
Справжньою несподіванкою стало, коли під час виступу у Верховній
Раді Єнс Столтенберг процитував вірш Тараса Шевченка.
"Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені". НАТО також не однаково.

Ось чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення вашої
незалежності", - сказав Столтенберг.
Також він повідомив, що Північноатлантичний альянс виділив Україні
40 млн євро через 10 трастових фондів.
"НАТО буде і надалі надавати Україні практичну допомогу, сьогодні
ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні. Через 10 різних
трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на
підтримку України", - сказав Столтенберг.
За його словами, кошти будуть задіяні в таких галузях, як
командування управлінням, кіберзахист і медична реабілітація.
Ключовим моментом зустрічі стала заява Києва про надання Плану дій
щодо членства в Альянсі. На практиці, щоб просуватися цим шляхом,
Україні потрібно проводити реформи, як політичні (зокрема, у сфері протидії
корупції), так і військові (структура ЗСУ та Міноборони має бути повністю
перебудована) .
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