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Проєкт заяви від Комітету/ НДУ  

Монополія породжує свавілля. Російська Федерація притримується позиції, що окрім ядерної 

зброї у неї є ще один аргумент у спілкуванні із ЄС – нафта й газ. Сама ж РФ значною мірою 

залежна від коштів, які отримує за продаж цих ресурсів Європі. 

 

В той час як США встановила ембарго на поставки нафти та газу із РФ, для Європи такий крок 

є непростим. У 2021 році  Європейський союз імпортував з РФ 155 млрд кубометрів 

природного газу. Це близько 45% імпорту газу ЄС та майже 40% загального споживання газу 

ЄС. ЄС є другим за величиною імпортером і найбільшим покупцем російської нафти. 

 

Закликаємо країни ЄС якнайшвидше запровадити повне ембарго на російську нафту та 

газ та включити це в пʼятий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.   

 

Спонсоруючи РФ - Європейські країни підтримують війну! 

 

Monopoly breeds arbitrariness. The Russian Federation adheres to the position that, in addition to 

nuclear weapons, it has one more argument in dealing with the European Union- oil and gas. The 

Russian Federation itself is largely dependent on the funds received from selling these resources in 

Europe. 

While the United States has banned the import of Russian oil, liquefied natural gas, and coal to the 

United States, such a step is not easy for Europe. In 2021, the EU imported 155 billion cubic meters 

of natural gas from the Russian Federation. It is about 45% of the EU gas imports and about 40% of 

total EU gas consumption. The EU is the second-largest importer and largest buyer of Russian oil. 

We call on the EU countries to impose the complete embargo on oil and gas from Russia as soon 

as possible and include this in the fifth package of sanctions against Russia due to the war in 

Ukraine.  

 

By sponsoring the Russian Federation, EU countries are supporting the war! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проєкт звернення-листа 

 

Можливі адресати:  
Європейській парламент 

Парламенти Нідерландів, Німеччини, Франції, Угорщини 

Групи дружби з цими країнами 

 

 

Dear______! 

We express respect to __________and would like to inform about the following. 

 

The Russian Federation adheres to the position that, in addition to nuclear weapons, it has one more 

argument in dealing with the European Union- oil and gas. The Russian Federation itself is largely 

dependent on the funds received from selling these resources in Europe. 

 

While the United States has banned the import of Russian oil, liquefied natural gas, and coal to the 

United States, such a step is not easy for Europe. In 2021, the EU imported 155 billion cubic meters 

of natural gas from the Russian Federation. It is about 45% of the EU gas imports and about 40% of 

total EU gas consumption. The EU is the second-largest importer and largest buyer of Russian oil. 

 

Verkhovna Rada of Ukraine invites ____________to support Ukraine, asks to take immediate actions 

to impose the complete embargo on oil and gas from Russia as soon as possible and include this in 

the fifth package of sanctions against Russia due to the war in Ukraine. 

 By sponsoring the Russian Federation, you are supporting the war! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформаційні матеріали 

 
За даними Федеральної митної 

служби РФ, у 2021 році 

експорт сирої нафти та 

нафтопродуктів становив 37% 

експортної виручки Росії, коли 

ціни на нафту в середньому 

становили 71$ за барель. У 

лютому 2022 року середня ціна 

російської нафти становила 

92$ за барель, повідомляє  

аналітичний центр Bruegel1.   

 

Лише в 2020 році ЄС 

заплатив Росії 64 мільярди 

євро за імпорт енергоносіїв. 

За даними Politico, це 

покриває весь російський 

військовий бюджет, який у 2020-му дорівнював 62 мільярди.2 3 У 2021 році загальний обсяг 

імпорту нафти в ЄС склав 15 млн барелей на добу, з яких 3,5 млн барелей на добу надходило 

з Росії, в результаті чого з ЄС і Великобританії до Росії надходило 88 млрд євро.4 

 

У той час як США встановила ембарго на поставки газу із РФ, для Європи такий крок є 

непростим. У 2021 році Європейський союз імпортував з РФ 155 млрд кубометрів природного 

газу, зазначили аналітики Міжнародного енергетичного агентства5. Це близько 45% імпорту 

газу ЄС та майже 40% загального споживання газу ЄС. Також Росія є найбільшим у світі 

експортером нафти з близько 8% світових поставок, а ЄС -  другим за величиною імпортером 

і найбільшим покупцем російської нафти. Наразі європейські дипломати зазначають, що 

готові ввести енергетичне ембарго у разі хімічної атаки РФ на Україну чи у випадку потужного 

бомбардування столиці6.   

 

Торгове ембарго енергоресурсів виглядає більш економічно невигіднім для Росії, аніж ЄС, 

враховуючи останні дослідження. За даними дослідження Кількісного інституту світової 

економіки (IfW),7 внаслідок заборони на торгівлю російським газом економіка РФ знизиться 

на 2,9%. Росія є найбільшим експортером газу. Країна експортує 200 млрд куб м газу на рік. 

 

Водночас економіка ЄС від цього може навіть виграти та зрости на 0,1%. Імпортний ресурс 

Європі доведеться заміщати ресурсом внутрішнього видобутку, що підвищить 

конкурентоспроможність європейської економіки. У разі накладання ембарго на торгівлю 

                                                           

1https://www.google.com/url?q=https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-
off/&sa=D&source=docs&ust=1647880648924669&usg=AOvVaw1ibprI608P1QK_oLaNg5kt 
2 https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2022/03/9/7135583/ 
3 https://www.radiosvoboda.org/a/news-ievropedutaty-zaklukaiut-vidmovytysia-vid-nafty-ta-hazu/31744931.html 
4https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/ 
5https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas 
6 https://www.reuters.com/world/europe/eu-mull-russian-oil-embargo-with-biden-set-join-talks-2022-03-21/ 
7 https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/with-these-sanctions-the-west-hits-russias-economy-the-
hardest/?fbclid=IwAR2WKFurXjvEumWrLwlhHtmXxrdi5o8L5mjKWT4otUOsO3wBCVhlDzP7p68 

https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/
https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
https://www.reuters.com/world/europe/eu-mull-russian-oil-embargo-with-biden-set-join-talks-2022-03-21/
https://www.google.com/url?q=https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/&sa=D&source=docs&ust=1647880648924669&usg=AOvVaw1ibprI608P1QK_oLaNg5kt
https://www.google.com/url?q=https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/&sa=D&source=docs&ust=1647880648924669&usg=AOvVaw1ibprI608P1QK_oLaNg5kt
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas


 

російською нафтою ВВП РФ може знизитися на 1,2%, тоді як для економіки ЄС та Німеччини 

втрати можуть становити лише 0,1%. 

 

 
 
Організація Міжнародне енергетичне агентство8, пропонує конкретні кроки для зниження рівня 

залежності ЄС від російського газу: 

• Не поновлювати газові контракти з РФ. Наразі ЄС має контракт із Газпромом на імпорт 

понад 1 млрд кубометрів на рік. Термін дії контракту спливає наприкінці року. ЄС 

рекомендують не поновлювати цей та інші контракти. 

• Замінити контракти з РФ контрактами з іншими постачальниками. Внутрішній 

видобуток природного газу та імпорт із неросійських джерел, зокрема з Азербайджану 

та Норвегії, за планом має зрости протягом наступного року на 10 млрд кубометрів. Але 

МЕА радить ЄС піти ще далі та збільшити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ). Крім 

того, агентство рекомендує блоку збільшити імпорт біогазу та біометану, а також водню. 

Однак в МЕА визнають, що розбудова ланцюгів поставок у цих секторах займе певний час. 

• Зберігати більше газу. Запаси газу створюють буфер на випадок екстремальної погоди, 

криз або війни. МЕА рекомендує заповнити сховища на 90% до 1 жовтня, щоб обігріти 

будинки під час зими. 

• Прискорити розбудову галузі відновлюваної енергетики. Цього року ЄС має збільшити 

генерацію з відновлювальних джерел на 15%, завдяки зростанню інвестицій у сонячні та 

вітрові електростанції. МЕА вважає, що цей процес можна прискорити, якщо зменшити 

                                                           

 8https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year 



 

затримку у видачі дозволів. Це вимагатиме більше адміністративних працівників, що дасть 

змогу покращити комунікації між регуляторами, встановити більш зрозумілі терміни 

та перевести частину процесів у цифровий формат. 

• Зберегти в повному обсязі існуючі ядерні та біоенергетичні електростанції. Атомні 

електростанції виробляють енергію, не викидаючи парникових газів. Також очікується, 

що нова АЕС у Фінляндії вийде на комерційний рівень енергогенерації вже цього року, 

що допоможе Європі досягти своїх цілей щодо викидів в атмосферу. Хоча невелика 

кількість ядерних реакторів за планом мали бути зупинені у 2022 та 2023, вони наразі 

заходяться у робочому стані. Якщо вони працюватимуть, Європа зможе зменшити свою 

потребу у російському природному газі. Біоенергетичні електростанції також працюють 

лише на 50% від своєї потужності. 

• Захистити вразливі категорії споживачів. Стрибок цін на електроенергію поставив 

багатьох споживачів у скрутне становище. ЄС має бути готовий підтримати 

малозабезпечені категорії населення. Один зі способів, запропонованих агентством, — 

це тимчасовий податок на надвисокі прибутки енергетичних компаній, та використати 

доходи від нього на субсидії вразливим споживачам. 

• Прискорити заміну газових бойлерів на теплові насоси. Подвоївши темпи встановлення 

теплових насосів, ЄС зможе в перший же рік заощадити близько 2 млрд газу, — стверджує 

МЕА. За оцінками агентства, така програма обійдеться у $15 млрд. 

• Прискорити програми збільшення енергоефективності будівель та фабрик. ЄС 

щороку переоснащує близько 1% своїх будівель для збільшення енергоефективності. Для 

максимізації ефекту ЄС має сконцентруватися на найменш ефективних будинках 

та нежитлових приміщеннях. Також МЕА рекомендує прискорити установку невеликих 

термостатів, які дозволять зменшити споживання енергії. Для цього можна, наприклад, 

виділяти субсидії на їх встановлення. 

• Попросити громадськість зменшити опалення. Середня температура більшості 

будівель — близько 22 градусів Цельсія. Якщо споживачі знизять її всього на 1 градус, 

попит на газ можна зменшити на 10 млрд кубометрів. 

• Підвищити надійність мережі з низьким рівнем викидів. МЕА рекомендує ЄС 

зосередитися на гнучкості електромережі, зробивши її стійкішою як до сезонних змін, так 

і до короткострокових стрибків попиту. Наразі для стабілізації мережі використовуються 

запаси природного газу. 

 

За заявою голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренко: "Потрібне повне 

ембарго на постачання нафти та газу з рф. Як тимчасовий інструмент можуть бути 

запроваджені так звані escrow-рахунки – механізм, коли росія не зможе одразу отримувати 

гроші від експорту нафти та газу. Всі ці гроші будуть заморожені на спеціальних рахунках, і 

росіяни зможуть отримати їх лише тоді, коли виведуть свої війська з України. В історії вже 

були випадки застосування цього механізму щодо таких країн як Росія."9 

 

97 депутатів Європейського парламенту закликали зупинити Путіна, наклавши ембарго ЄС на 

імпорт газу та нафти з росії. "Це Європа зараз покриває витрати на путінські танки та 

артилерію проти України, коли за день ми платимо росії за імпорт газу та нафти близько 600 

мільйонів євро. За оцінками, один танк Т-72 в росії коштує близько 1,5 млн євро, а ще один 

сучасний танк Т-80, відповідно - 3 млн євро. Отже, близько 400 нових танків Т-72 або 200 

                                                           

9https://mind.ua/en/news/20237997-the-complete-embargo-on-supplies-of-oil-and-gas-from-russia-required-vitrenko 



 

нових танків Т-80 на день фінансуються ЄС за рахунок закупівель газу та нафти у владимира 

путіна.", - заявляють євродепутати.10 

 

Наразі ЄС працює над п'ятим раундом санкцій. Країни Балтії наполягають на введенні ембарго 

як наступному логічному кроці, але Німеччина вважає, що поспішні дії можуть підвищити й 

без того високі ціни на енергоносії в Європі. Для консенсусу вирішальною стане позиція 

Франції, яка зараз головує в Євросоюзі.11 

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через неконструктивну позицію 

окремих держав у пʼятий пакет санкцій Європейського Союзу не буде включено ембарго на 

російські нафту і газ.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/9/7135583/ 
11https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/evrosoyuz-gotovit-pyatyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-v-nego-mojet-voyti-embargo-na-neft 
12 https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/21/684434/  

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/21/684434/


 

Additional information 

 

In 2021, crude oil and petroleum 

product exports made up 37% of 

Russian export revenue, according 

to the Federal Customs Service of 

Russia, when oil prices were on 

average $71/bbl. In February 2022, 

the price of Russian oil averaged 

$92/bbl.13 

 

In 2020 alone, with much lower 

prices for gas and oil back then, the 

EU has paid Russia EUR 64 billion 

for the import of energy resources. 

According to "Politico", this covers 

the entire Russian military budget, 

which in 2020 amounted to EUR 62 

billion14.  In 2021, total EU oil 

imports amounted to 15 mb/d, of which 3.5 mb/d came from Russia, resulting in €88 billion flowing 

from the EU and the UK to Russia. 

 

In 2021, the European Union imported an average of over 380 million cubic meters (mcm) per day 

of gas by pipeline from Russia, or around 140 billion cubic meters (bcm) for the year as a whole. As 

well as that, around 15 bcm was delivered in the form of liquefied natural gas (LNG). The total 

155 bcm imported from Russia accounted for around 45% of the EU’s gas imports in 2021 and almost 

40% of its total gas consumption.  

 

Simulation calculations in the KITE trade model of the Kiel Institute for the World Economy show 

what the effects of a trade embargo against Russia would be for certain product groups in the medium 

term. A complete stop of all imports and exports for the respective product group by the Western 

allies was simulated (all countries included in the calculations are listed at the end of the media 

information). 

According to the calculations, a gas embargo would have the most serious economic consequences, 

with Russia's gross domestic product (GDP) slumping by 2.9 percent. Germany's GDP, on the other 

hand, would actually increase slightly by 0.1 percent, and the EU's GDP would also rise minimally. 

The calculations also apply if Russia were to impose a gas embargo. 

The reason for the plus is that the Western allies would replace Russia's missing imports with products 

from the allies, and here Germany is particularly competitive. In the event of a gas embargo, Germany 

would have a cost advantage in the energy-intensive production or processing of metals, for example, 

                                                           

13 https://www.bruegel.org/2022/03/can-europe-manage-if-russian-oil-and-coal-are-cut-off/ 
14 https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2022/03/9/7135583/ 



 

because its production input mix consists of only a relatively small proportion of gas. 

 

IEA introduced 10 steps plan to reduce the EU`s reliance on Russian gas: 

No new gas supply contracts with Russia 

Gas import contracts with Gazprom covering more than 15 bcm per year are set to expire by the end 

of 2022, equating to around 12% of the company’s gas supplies to the EU in 2021. Overall, contracts 

with Gazprom covering close to 40 bcm per year are due to expire by the end of this decade 

• Replace Russian supplies with gas from alternative sources 

Complementing the point above, our analysis indicates that production inside the EU and non-Russian 

pipeline imports (including from Azerbaijan and Norway) could increase over the next year by up to 

10 bcm from 2021. This is based on the assumptions of a higher utilisation of import capacity, a less 

heavy summer maintenance schedule, and production quotas/caps being revised upwards. 

• Introduce minimum gas storage obligations to enhance market resilience 

Fll levels of at least 90% of working storage capacity by 1 October are necessary to provide an 

adequate buffer for the European gas market through the heating season.  

• Accelerate the deployment of new wind and solar projects 

In 2022, record additions of solar PV and wind power capacity and a return to average weather 

conditions are already expected to increase the EU’s output from these renewable sources by over 

100 terawatt-hours (TWh), a rise of more than 15% compared with 2021.  This includes clarifying 

and simplifying responsibilities among various permitting bodies, building up administrative 

capacity, setting clear deadlines for the permitting process, and digitalizing applications. 

• Maximise generation from existing dispatchable low-emissions sources: bioenergy and 

nuclear 



 

Nuclear power is the largest source of low emissions electricity in the EU, but several reactors were 

taken offline for maintenance and safety checks in 2021. Returning these reactors to safe operations 

in 2022, alongside the start of commercial operations for the completed reactor in Finland, can lead 

to EU nuclear power generation increasing by up to 20 TWh in 2022. 

• Enact short-term measures to shelter vulnerable electricity consumers from high prices 

Temporary tax measures to raise rates on electricity companies’ windfall profits could be considered. 

These tax receipts should then be redistributed to electricity consumers to partially offset higher 

energy bills. Measures to tax windfall profits have already been adopted in Italy and Romania in 2022 

• Speed up the replacement of gas boilers with heat pumps 

Heat pumps offer a very efficient and cost-effective way to heat homes, replacing boilers that use gas 

or other fossil fuels. Speeding up anticipated deployment by doubling current EU installation rates of 

heat pumps would save an additional 2 bcm of gas use within the first year, requiring a total additional 

investment of EUR 15 billion. 

• Accelerate energy efficiency improvements in buildings and industry 

At present, only about 1% of the EU’s building stock is renovated each year. A rapid extension to an 

additional 0.7%, targeting the least efficient homes and non-residential buildings, would be possible 

through standardised upgrades, mainly via improved insulation. This would save more than 1 bcm of 

gas use in the space of a year and would also bring benefits for employment, though it would require 

parallel efforts to improve supply chains for materials and workforce development. 

• Encourage a temporary thermostat adjustment by consumers 

The average temperature for buildings’ heating across the EU at present is above 22°C. Adjusting the 

thermostat for buildings heating would deliver immediate annual energy savings of around 10 bcm 

for each degree of reduction while also bringing down energy bills. 

• Step up efforts to diversify and decarbonise sources of power system flexibility 

A key policy challenge for the EU in the coming years is to scale up alternative forms of flexibility 

for the power system, notably seasonal flexibility but also demand shifting and peak shaving. For the 

moment, gas is the main source of such flexibility and, as such, the links between gas and electricity 

security are set to deepen in the coming years, even as overall EU gas demand declines. 

 

According to the Yurii Vetrenko, the chairman of the Board at the "Naftogaz Ukraine" :We need a 

complete embargo on supplies of oil and gas from Russia. The introduction of the so-called escrow 

accounts can be a temporary solution – the mechanism preventing Russia from immediate access to 

the money acquired on oil and gas export. All this money will be frozen on special accounts so that 

Russians will only get it when they withdraw their troops from Ukraine. There have been instances 

of applying that mechanism to the countries like Russia15  

 

97 MPs (European Parliament) call for Putin to be stopped by EU embargo on gas and oil imports 

from Russia.  It is Europe, who now is bearing the costs of Putin’s tanks and artillery against Ukraine, 

when per day we are paying Russia for gas and oil import around of EUR 600 million. It is estimated 

that one T-72 tank in Russia will cost about EUR 1.5 million and one more modern T-80 tank, 

respectively, EUR 3 million. This makes about 400 new T-72 tanks or 200 new T-80 tanks a day 

financed by the EU from its gas and oil purchases from Vladimir Putin.  

 

The EU is currently working on a fifth round of sanctions. The Baltic states are pushing for an 

embargo as the next logical step, but Germany believes hasty action could boost Europe's already 

                                                           

15https://mind.ua/en/news/20237997-the-complete-embargo-on-supplies-of-oil-and-gas-from-russia-required-vitrenko 

https://mind.ua/en/news/20237997-the-complete-embargo-on-supplies-of-oil-and-gas-from-russia-required-vitrenko


 

high energy prices. The position of France, which currently holds the presidency of the European 

Union, will be decisive for the consensus.16 

Foreign Minister Dmytro Kuleba said that due to the unconstructive position of some countries, the 

fifth package of EU sanctions would not include an embargo on Russian oil and gas.17 

 

                                                           

16https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/evrosoyuz-gotovit-pyatyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-v-nego-mojet-voyti-embargo-na-neft 
17 https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/21/684434/ 


