
AM\1178945HU.docx PE635.398v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.3.2019 A8-0073/3

Módosítás 3
Helmut Scholz, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása
(2018/2158(INI))

Az A8-0073/2019 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
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Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

A. mivel számos olyan terület van, ahol az EU és Oroszország hasonló érdekekkel 
rendelkezik, és együttműködhet egymással, mint például egy szabályokon alapuló 
többoldalú globális világrend és kereskedelmi rendszer, a fegyverzet-ellenőrzési és a 
nukleáris nonproliferációs rendszer megőrzése és megerősítése, a környezet és az 
Északi-sarkvidék védelme, az éghajlatváltozás kihívásaival való szembenézés és a 
Párizsi Megállapodás végrehajtása, valamint a gazdaság, az oktatás és a társadalom 
technológiai fejlődésből, illetve a termelési és kommunikációs folyamatok 
digitalizálásából eredő kihívások; mivel egyrészről az EU és a tagállamai, másrészről az 
Oroszországi Föderáció egyaránt elkötelezték magukat a 2030-ig tartó időszakra szóló 
ENSZ-menetrendben foglalt fenntartható fejlesztési célkitűzések megvalósítása mellett;

B. mivel az EU és Oroszország közötti jelenlegi konfrontáció nem áll sem a két fél, sem a 
polgáraik és a gazdaságaik érdekében; mivel az európai kontinens új felosztása az EU és 
Oroszország biztonságát egyaránt veszélyezteti; mivel e konfrontáció leküzdéséhez 
sürgős és konkrét erőfeszítésekre van szükség;

C. mivel a katonai konfrontáció és a NATO, az EU és Oroszország közötti fegyverkezési 
verseny olyan méreteket öltött, amely a NATO és a Varsói Szerződés blokkjai közötti 
konfrontáció időszakát idézi fel; mivel az INF-szerződés megszüntetésével az EU az 
Oroszország és USA közötti nukleáris konfrontáció színterévé válhat; mivel 
elengedhetetlen, hogy intenzív közös erőfeszítések történjenek egy olyan bizalomépítő 
folyamat elindítása érdekében, amely lehetővé teszi a fegyverkezés enyhülését, valamint 
a fegyverek korlátozását és a leszerelést;

D. mivel a politika és a média mindkét oldalon ellenségképet hozott létre, és mivel e 
retorika terjedése veszélyes hatással van az EU és Oroszország társadalmaira; mivel a 
politikai párbeszéd, többek között a parlamentközi párbeszéd megszakadása mélyreható 
kölcsönös meg nem értéshez és bizalmatlansághoz vezetett;
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E. mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) teljes jogú tagjaként elkötelezte magát a 
demokrácia alapelvei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; 
mivel Oroszország az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek közül több 
mint ezret nem hajtott végre; mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése úgy 
határozott, hogy felfüggeszti az orosz parlamenti küldöttség tagjainak bizonyos jogait, 
többek között szavazati jogukat; mivel ez a határozat kontraproduktívnak bizonyult, 
mivel korlátozza az emberi jogokról és az alapvető szabadságokról az orosz 
partnerekkel folytatott párbeszéd lehetőségeit; mivel ezért ezeket a szankciókat fel kell 
oldani;

F. mivel az Oroszország és az EU közötti konfliktusokat, nézeteltéréseket és kölcsönös 
bírálatokat elfogultság és fenyegetések nélkül kell nyíltan megvitatni; mivel ide tartozik 
az EU és Oroszország határain, valamint a balti-tengeri régió határain a fegyveres 
konfliktusok, az Egyesült Államok európai rakétavédelmi rendszerei, az INF-szerződés 
betartása, a közös szomszédság fejleményeinek eltérő értékelése, a Szíriában zajló 
háború befejezése, a megbékélés és az ország újjáépítése, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok, illetve a demokrácia és a jogállamiság helyzete, valamint a két fél 
társadalmainak politikai vitáiba való beavatkozás;

G. mivel haladéktalanul meg kell nyitni a strukturált és eredményorientált kommunikációt 
lehetővé tevő csatornákat egy olyan új keretmegállapodás feltételeinek kialakítása 
érdekében, amely biztosítja a rendszeres párbeszédet és együttműködést; mivel egy 
ilyen keretmegállapodásnak a nemzetközi jog elvein, az emberi jogok tiszteletben 
tartásán, a demokrácián és a jogállamiságon, a kölcsönös tiszteleten, valamint a 
konfliktusok megoldására és a közös érdekű területeken folytatott konstruktív 
együttműködésre irányuló politikai akaraton kell alapulnia;

1. komolyan aggódik amiatt, hogy Oroszország és az EU nyíltan olyan ellenfelekként 
állítják be magukat, akik képtelenek és nem hajlandók politikai párbeszéd és tárgyalás 
útján legyőzni a különbségeket; aggódik a politikai és katonai feszültségek fokozódása 
miatt, ami az európai kontinens békéjét és biztonságát veszélyezteti;

2. megállapítja, hogy az Unió, annak egyes tagállamai és az Oroszország közötti 
kapcsolatokat jellemző bonyolult válságfolyamatokra, valamint a mélyen gyökerező 
kölcsönös bizalmatlanságra tekintettel a felek egyike sem tartja lehetségesnek és 
kívánatosnak stratégiai partnerségek létrehozását; hangsúlyozza azonban, hogy új jogi 
keretre van szükség a kapcsolatok javításához; úgy véli, hogy az új együttműködési 
keretnek egy mindenki, köztük a közös szomszédságban található államok biztonságát 
garantáló európai békerend kialakítását, az ellenségkép leküzdését, a civil társadalmi 
kapcsolatok kiépítésének lehetővé tételét, valamint a kereskedelmi és gazdasági 
együttműködés előmozdítását kell célul kitűznie;

3. elengedhetetlennek tartja, hogy az oroszországi fejlemények értékelésekor az EU saját 
politikái felett is önkritikát gyakoroljon; hangsúlyozza, hogy az EU politikáinak 
eredményeiről és a kihívások kezelésének új módjairól folytatott nyílt vita révén fel kell 
hagyni azzal a várakozással, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Oroszországgal 
szemben;
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4. határozottan elutasítja azt az uniós politikát, amely az elrettentés logikáját követi, mely 
fogalom a múlt században a nukleáris konfliktus szélére sodorta a világot;

5. mélységes aggodalmának ad hangot az Oroszország, az uniós tagállamok, Ukrajna és 
mások közötti kapcsolatokat jellemző propagandaháború miatt, és ennek azonnali 
beszüntetésére szólít fel; emlékezteti valamennyi felet, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a tömegtájékoztatás szabadsága és a médiapluralizmus a demokrácia 
alapvető értékei, és felszólít a véleménynyilvánítás és a média szabadsága 
korlátozásának megszüntetésére; aggodalommal állapítja meg, hogy az uniós 
polgároknak és vállalkozásoknak az Oroszországgal fennálló kapcsolatai során szerzett 
tapasztalatai és az uniós és tagállami állami és magán-médiacsatornákon keresztül 
szerzett tapasztalatai közötti ellentmondás a polgárok körében bizalmatlanságot szült az 
Oroszországról szóló médiainformációkkal szemben;

6. úgy véli, hogy a szankciópolitika kudarcot vallott és azzal fel kell hagyni, és hogy az 
Oroszország elszigetelésére irányuló politika folytatása pedig károsan hat Európa 
stabilitására és biztonságára, illetve az uniós polgárok érdekeire és mindkét fél 
gazdaságára is;

7. sürgeti, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, az 
ENSZ Alapokmányának, a nemzetközi jognak és mindkét fél nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása, a másik partner olykor ellentétes 
érdekeinek elismerése és figyelembevétele, a harmadik felek tiszteletben tartása, a 
jogállamiság, az alapvető szabadságok és az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint 
mindkét fél társadalmainak belső politikai vitáiba való be nem avatkozás elve alapján 
dolgozzák ki;

8. határozottan elutasítja a NATO jelenlétét az Oroszországgal szomszédos uniós 
tagállamokban, és kéri a csapatok azonnali visszavonását; komoly aggodalmának ad 
hangot a NATO, Ukrajna és Grúzia közötti elmélyült együttműködés miatt, és elutasítja 
a NATO további bővítéseit; mély aggodalommal veszi tudomásul, hogy a ballisztikus 
rakéták elleni fellépésről szóló megállapodásból való 2002. júniusi visszalépését 
követően az Egyesült Államok új ballisztikus rakétavédelmi rendszereket telepített 
Kelet-Európában;

9. mélyen aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok ki kíván lépni az INF-szerződésből 
és fel akarja függeszteni abból eredő kötelezettségeit; emlékeztet arra, hogy ez komoly 
veszélyt jelent majd az európai és világszintű biztonságra és békére, növeli a katonai 
versenyt, és a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok közötti kapcsolatok 
romlásához vezet; felhívja az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy a 
szerződésben előírt ellenőrzési mechanizmus alkalmazásával és tárgyalások útján 
tegyenek új erőfeszítéseket a szerződés betartásával kapcsolatos aggályok megoldására; 
sürgeti mindkét felet, hogy teljes körűen és szigorúan tartsák be és erősítsék meg az 
INF-szerződést;

10. felhívja az EU-t és Oroszországot, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy olyan európai 
együttműködési biztonsági rendszerről, amely figyelembe veszi mindenki érdekeit, és 
lehetővé teszi az átfogó leszerelést; sajnálja, hogy az EU és tagállamai korábban nem 
foglalkoztak komolyan Oroszország közös biztonsági rendszerre és egy közös gazdasági 
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térségre vonatkozó javaslataival, és megtagadták, hogy párbeszédet kezdjenek a 
kérdésről;

11. kéri, hogy első lépésként kezdjenek strukturált és eredményorientált párbeszédet és 
célzott bizalomépítő kezdeményezéseket, amelyek célja a kölcsönös bizalmatlanság és 
félreértelmezés leküzdése; ragaszkodik ahhoz, hogy első lépésként haladéktalanul 
töröljék el a mindkét fél parlamenti képviselőire vonatkozó kölcsönös szankciókat 
annak érdekében, hogy újra megnyithassák a parlamentközi párbeszédet; hangsúlyozza, 
hogy a parlamentközi párbeszéd fontos eszközt jelent a másik fél érdekeinek, 
aggodalmainak, nézőpontjának és megközelítésének kölcsönös megértése 
megteremtésében;

12. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az orosz hatóságok nem válaszoltak mind az 
Orosz Föderáció, mind a nemzetközi színtér részéről megfogalmazott kritikákra, hanem 
épp ellenkezőleg, olyan új jogszabályokat fogadtak el, amelyek korlátozzák a civil 
társadalom fellépési lehetőségeit és a demokratikus szabadságjogok gyakorlását; 
mélységes aggodalmának ad hangot az emberi jogi jogsértések büntetlensége miatt; 
emlékeztet arra, hogy az Európa Tanács, az EBESZ és az ENSZ teljes jogú tagjaként 
Oroszország elkötelezte magát a demokrácia alapelvei és az emberi jogok tiszteletben 
tartása mellett; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és garantálják 
Oroszország és a szomszédos országok minden állampolgárának jogait;

13. úgy véli, hogy ahelyett, hogy folyamatosan Oroszországot okolnák az uniós 
tagállamokban elkövetett kibertámadások és álhírek miatt, párbeszédet kellene kezdeni 
Oroszországgal e kérdésekről; sürgősen felszólít minden olyan európai titkosszolgálati 
tevékenység megszüntetésére, amely tovább fokozza az Oroszország és az EU és 
tagállamai közötti kapcsolatokban tapasztalható feszültséget;

14. rámutat, hogy az EU, néhány uniós tagállam és Oroszország közötti feszültségek a 
közös szomszédságon belüli ellentmondásos fejlesztésekben és összeférhetetlen 
érdekekben, valamint a két oldal e fejlesztésekkel kapcsolatos ellentétes értékeléseiben 
gyökereznek; ismételten rámutat, hogy a Moldovában, Grúziában, Hegyi-Karabahban, 
Azerbajdzsánban, Örményországban és Ukrajnában uralkodó megoldatlan 
konfliktusokat csak az összes érintett partnerrel folyatott politikai tárgyalások útján 
lehet megoldani;

15. magas szintű párbeszédre szólít fel az EU, az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) és a 
társulási megállapodásokkal/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodásokkal rendelkező országok között azzal a céllal, hogy fejlesszék az érintett 
partnerek közötti együttműködést; megismétli, hogy fokozni kell az EU és Oroszország 
közötti, a kiberterrorizmusról és a szervezett bűnözésről szóló konzultációkat; ezzel 
összefüggésben felszólít egy magas szintű EU–Kína–Közép-Ázsia párbeszéd 
elindítására az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés és az összekapcsolhatóság 
tekintetében;

16. rámutat, hogy fontos konstruktív megoldásokat keresni az Unióban élő orosz nyelvű 
kisebbségek évtizedek óta fennálló megoldatlan problémájára;

17. komolyan aggódik a minszki megállapodások végrehajtása terén tapasztalható 
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stagnálás, valamint Oroszország és Ukrajna megoldás keresésére irányuló politikai 
akaratának hiánya miatt; sürgeti a tárgyaló feleket, hogy új kezdeményezésekkel 
indítsák újra a tárgyalási folyamatot; megismétli, hogy támogatja az EBESZ 
konfliktusmegoldásban betöltött szerepének megerősítését; megjegyzi, hogy a minszki 
megállapodások valamennyi érintett fél általi végrehajtása továbbra is fontos előfeltétele 
az EU Oroszországgal és Ukrajnával való kapcsolatának;

18. komolyan aggódik az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktusok további fokozódása 
miatt, különösen az Azovi-tengeren uralkodó ingatag biztonsági helyzet fényében; kéri 
az Oroszországi Föderációt, hogy garantálja minden hajó jogát ahhoz, hogy átkeljen a 
Kercsi-szoroson és kijuthasson az Azovi-tengerre, valamint biztosítsa az ukrán kikötők 
akadálytalan megközelítését; elutasítja a NATO tervezett fekete-tengeri hajózási tervét, 
amely csak növelné a feszültségeket;

19. kiemeli, hogy a globális kihívásokra tekintettel konstruktív együttműködésre van 
szükség az EU és Oroszország között, különösen a nemzetközi konfliktusok megoldása, 
az átfogó közös cselekvési terv (JCPOA) fenntartása, az éghajlatváltozásról szóló 
Párizsi Megállapodás és minden későbbi megállapodás végrehajtása terén, valamint a 
környezetvédelem, a sarkvidék, az óceánok és a hajózási szabadság védelme, az 
energia- és a nyersanyag-ellátás biztonságának garantálása, a tömegpusztító fegyverek 
elterjedése elleni küzdelem előmozdítása, a nukleáris leszerelés, az ENSZ fejlesztési 
céljainak elérése, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
tekintetében;

20. kiemeli, hogy a különböző gazdasági szereplők, a civil társadalom és az EU és 
Oroszország más szereplői közötti gyakorlati együttműködés már számos területen 
zajlik, és új kezdeményezések kidolgozására szólít fel az együttműködés fellendítése 
érdekében:

a) hangsúlyozza, hogy Oroszország és az EU kulcsfontosságú gazdasági partnerek; a 
modernizációs partnerségi projekt keretében végzett munka folytatását 
szorgalmazza;

b) hangsúlyozza, hogy az Unió, annak tagállamai és Oroszország közötti 
kölcsönösen előnyös, hosszú távú energiamegállapodások megkötése minden 
érintett fél érdeke; hangsúlyozza, hogy ez nemcsak a nyersanyag-kereskedelmet 
foglalja magában, hanem az energiamegtakarítások, az energiahatékonyság és a 
megújuló energia előmozdítását, valamint az energiaszegénység elleni küzdelmet 
is;

c) rámutat, hogy az Északi Áramlat II. csővezeték-projekt nem ellentétes azzal a 
célkitűzéssel, hogy diverzifikálják Európa gázellátását, hanem számos 
transzkontinentális csővezetéket ölel fel, ami garantálni fogja az EU és tagállamai 
ellátási biztonságát, valamint az USA-ból származó cseppfolyósított földgáz 
behozatalával ellentétben a megfizethető gázellátás biztosítása révén alkalmas 
arra, hogy gátat vessen az energiaszegénységnek;

d) új kezdeményezéseket szorgalmaz az uniós és orosz kis- és középvállalkozások, 
valamint a tudományos és kulturális intézményei közötti közvetlen 
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együttműködés megerősítésére;

e) felszólít az emberek közötti kapcsolatok erősítésére, hangsúlyt helyezve az 
ifjúságra, az uniós és az orosz szakértők, kutatók, civil társadalmi szervezetek és 
helyi önkormányzatok közötti fokozott párbeszédre és együttműködésre, valamint 
szorgalmazza a diákcserék, a szakképzésben résztvevő gyakornokok cseréjének és 
az ifjúsági cserék fokozását, különösen az Erasmus+ keretében; e tekintetben 
támogatja a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új Erasmus+ program 
finanszírozásának növelését;

f) felszólít az EU és Oroszország közötti vízumliberalizációra vonatkozó tárgyalások 
újrafelvételére;

g) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy folyamatos politikai és pénzügyi 
támogatást nyújtsanak az Unión, a tagállamain és Oroszországon belüli civil 
társadalmi szervezeteknek, különösen a fiatalok közötti kapcsolatok számára; 
fontosnak tartja, hogy előmozdítsák az Unión belüli orosznyelv-tanulást annak 
érdekében, hogy mindkét oldalon megkönnyítsék a polgárok közötti 
kapcsolatfelvételt; kéri a Bizottságot, hogy folytassa és erősítse meg az erre 
alkalmas csereprogramokat és nyújtson pénzügyi támogatást;

21. bírálja, hogy az uniós tagállamok már évtizedek óta semmit sem tesznek az orosz 
oligarchák által Európában elkövetett pénzmosás és a korrupció megelőzése érdekében; 
sürgősen kéri a pénzügyi tranzakciók hatékonyabb ellenőrzését, valamint a pénzmosás 
és a korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések fokozását;

22. határozottan elítéli, hogy az újfasiszta és neonáci mozgalmak elleni határozott fellépés 
hiányában Európában lehetővé vált az idegengyűlölet jelenleg tapasztalható 
megerősödése; komolyan aggódik az orosz vezetők által tolerált, az uniós neofasiszta, 
rasszista és szélsőjobboldali pártok, valamint az orosz nemzeti csoportok közötti 
kapcsolatok és együttműködés miatt; megállapítja, hogy ez az Unióban és 
Oroszországban egyaránt veszélyt jelenet a demokratikus és jogállami értékrendszerre 
nézve; ezzel összefüggésben arra kéri az uniós intézményeket és tagállamokat, hogy 
lépjenek fel a „nemzeti internacionálé” megjelenésének veszélye ellen;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

Or. en


