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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter 
ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0073/2019

Europaparlamentets resolution om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och 
Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om läget avseende förbindelserna 
mellan EU och Ryssland1,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryssland har varit, är och kommer att förbli en viktig strategisk och ekonomisk partner 
för Europa och EU.

B. EU:s sanktioner mot Ryssland försvagar båda parter ekonomiskt och strategiskt och gör 
det omöjligt att hålla diplomatiska samtal för att förbättra situationen mellan de två 
parterna.

C. EU:s sanktioner mot Ryssland orsakar enorm ekonomisk skada, som särskilt drabbar 
industrin, jordbruket och de små och medelstora företagen i EU-länderna.

D. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har uttalat sig för att få ett slut på 
demoniseringen av Ryssland, och har förespråkat återupptagande av kontakterna mellan 
EU och Ryssland.

E. Ledande geopolitiska experter betecknar läget som början på ett nytt kallt krig. Det 
största hotet mot EU och Ryssland är spridningen av radikal islam och 
terrororganisationer.

1. Europaparlamentet begär ett omedelbart stopp för EU:s och medlemsstaternas 
sanktioner mot Ryssland. Parlamentet uppmanar alla medlemsstatsregeringar att se över 
sin Rysslandspolitik vad gäller ytterligare förlängning eller skärpning av sanktionerna 
mot landet, och i stället sträva efter dialog och samarbete med Ryssland. Parlamentet 
betonar att samarbete mellan Ryssland och EU är av avgörande betydelse för 

1 EUT C 407, 4.11.2016, s. 35.
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EU-ländernas välstånd och säkerhet, på såväl strategisk som ekonomisk nivå.

2. Europaparlamentet påpekar att sanktionerna mot Ryssland redan har orsakat ekonomisk 
skada för hundratals miljarder euro. Parlamentet betonar att framför allt många 
jordbruksföretag och små och medelstora företag, men också många nyckelaktörer i den 
europeiska industrin, som har investerat i Ryssland och har nära ekonomiska 
förbindelser med landet, har förlorat sina försörjningsmöjligheter av denna anledning. 
Parlamentet insisterar på att den här ansvarslösa EU-politiken gentemot 
medlemsstaterna och deras ekonomiska politik måste få ett slut och att projekt som 
Nord Stream II måste få fortsätta och slutföras utan inblandning.

3. Europaparlamentet anser att de diplomatiska förbindelserna mellan EU-länderna och 
Ryssland måste få en ny inriktning, med fokus på fred, välstånd och ömsesidig respekt. 
Parlamentet fördömer alla provokationer från båda sidor som skulle kunna förvärra den 
diplomatiska konflikten mellan Ryssland och EU-länderna. Parlamentet betonar att 
ordförande Juncker i juni 2018 förespråkade en ny inriktning i Rysslandsfrågan. 
Parlamentet betonar att Rysslands president Vladimir Putin vid sitt besök i Wien 
i juni 2018 uttryckte sitt stöd för ett enat och välmående Europa som en viktig 
ekonomisk och politisk partner. Parlamentet betonar att goda diplomatiska kontakter är 
grundvalen för alla fredliga förbindelser och att dessa måste vårdas intensivt. 
Parlamentet föreslår ett toppmöte EU-Ryssland för att tala om dagens svårigheter och 
möjligheter och om gemensamma framtidsvisioner för EU-länderna och Ryssland.

4. Europaparlamentet uttrycker oro över den geopolitiska och diplomatiska utvecklingen 
mellan USA, EU och Ryssland, som skulle kunna leda till ett nytt kallt krig. Parlamentet 
insisterar på att alla sidor måste åta sig att främja fred och dialog och avstå från att 
provocera varandra militärt eller politiskt.

5. Europaparlamentet påpekar att kampen mot radikal islamism endast kan föras i nära 
samarbete med Ryssland. Parlamentet fortsätter att insistera på intensivt samarbete med 
de ryska säkerhetsmyndigheterna i syfte att identifiera och undanröja alla terrorhot.

6. Europaparlamentet betonar att inflytande från tredjeländer på demokratiska val i 
EU-länderna inte bara kan tillskrivas Ryssland.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna samt Ryska federationens regering 
och parlament.
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