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7.3.2019 A8-0073/3

Pozmeňujúci návrh 3
Helmut Scholz, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
(2018/2158(INI))

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A8-0073/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ a Rusko majú podobné záujmy a môžu spolupracovať vo veciach, ako je 
mnohostranný globálny poriadok a obchodný režim založený na pravidlách, ochrana a 
posilňovanie režimu kontroly zbraní a nešírenia jadrových zbraní, ochrana životného 
prostredia a arktickej oblasti, riešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy a 
vykonávaním Parížskej dohody, výzvy v hospodárstve, vzdelávaní a spoločnosti 
vyplývajúce z technologického pokroku, digitalizácia vo výrobných a komunikačných 
procesoch; keďže EÚ a jej členské štáty, ako aj Ruská federácia sa zaviazali plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja programu OSN do roku 2030;

B. keďže súčasná konfrontácia medzi EÚ a Ruskom nie je v záujme oboch partnerov, ich 
občanov a hospodárstiev; keďže nové rozdelenie európskeho kontinentu ohrozuje 
bezpečnosť EÚ aj Ruska; keďže na prekonanie tejto konfrontácie je naliehavo potrebné 
vyvinúť konkrétne úsilie;

C. keďže vojenská konfrontácia a preteky v zbrojení medzi NATO, EÚ a Ruskom 
nadobudli rozmery, ktoré pripomínajú obdobie konfrontácie medzi blokom NATO a 
blokom Varšavského paktu; keďže ukončením Zmluvy o jadrových silách stredného 
doletu sa EÚ môže stať miestom konania jadrovej konfrontácie medzi Ruskom a USA; 
keďže je nevyhnutné zapojiť sa do spoločného intenzívneho úsilia o iniciovanie procesu 
budovania dôvery, ktorý umožní vojenskú deeskaláciu, obmedzenie zbrojenia 
a odzbrojenie;

D. keďže politici a médiá vytvorili na oboch stranách koncepciu nepriateľa a keďže 
eskalácia rétoriky má nebezpečný vplyv na spoločnosti EÚ a Ruska; keďže prerušenie 
politického dialógu vrátane medziparlamentného dialógu vedie k hlbokému 
vzájomnému nedorozumeniu a nedôvere;

E. keďže Ruská federácia sa ako plnoprávny člen Rady Európy a Organizácie pre 
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bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviazala rešpektovať zásady demokracie a 
právneho štátu a dodržiavať ľudské práva; keďže Rusko nevykonalo viac než tisíc 
rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva; keďže Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy sa rozhodlo pozastaviť niektoré práva členov ruskej parlamentnej delegácie 
vrátane hlasovacieho práva; keďže toto rozhodnutie sa ukázalo ako kontraproduktívne, 
pretože obmedzuje možnosti dialógu o ľudských právach a základných slobodách s 
ruskými partnermi; keďže tieto sankcie by sa preto mali zrušiť;

F. keďže konflikty, medzi Ruskom a EÚ sa musí viesť otvorená diskusia bez predbežných 
podmienok, predpojatosti a vyhrážania o konfliktoch, nezhodách a vzájomnej kritike, 
ako je vojenská konfrontácia na hraniciach medzi EÚ a Ruskom a v regióne Baltského 
mora, systémy protiraketovej obrany USA v Európe, súlad s dohodou o INF, konfliktné 
posudzovanie vývoja v spoločnom susedstve, ukončenie vojny v Sýrii, zmierenie a 
obnova krajiny, situácia v oblasti ľudských práv a základných slobôd, demokracia a 
právny štát a zasahovanie do politických diskusií oboch strán;

G. keďže by sa okamžite mali otvoriť kanály štruktúrovanej komunikácie zameranej na 
výsledky s cieľom vypracovať podmienky pre novú rámcovú dohodu, ktorou sa 
zabezpečí pravidelný dialóg a spolupráca; keďže tento rámce musí byť založený na 
zásadách medzinárodného práva, dodržiavania ľudských práv, demokracie a právneho 
štátu, na vzájomnom rešpekte a politickej vôli riešiť konflikty a konštruktívne 
spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu;

1. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že sa Rusko a EÚ otvorene stavajú do polohy 
protivníkov, ktorí nedokážu a nie sú ochotní prekonať rozdiely prostredníctvom 
politického dialógu a rokovaní; je znepokojený eskaláciou politického a vojenského 
napätia, ktoré ohrozuje mier a bezpečnosť na európskom kontinente;

2. konštatuje, že vzhľadom na zložité krízy vo vzťahoch medzi EÚ, niektorými jej 
členskými štátmi a Ruskom a vzhľadom na hlbokú vzájomnú nedôveru žiadna zo strán 
nepovažuje za možné a žiaduce vytvoriť strategické partnerstvá; zdôrazňuje však 
potrebu nového právneho rámca pre rozvoj vzťahov; vyjadruje presvedčenie, že cieľom 
tohto rámca by malo byť vybudovať európsky mierový poriadok, ktorý zaručí 
bezpečnosť všetkých vrátane štátov v spoločnom susedstve, prekoná nepriateľské 
stereotypy, zjednoduší rozvoj kontaktov v občianskej spoločnosti a podporí obchodnú 
a hospodársku spoluprácu;

3. považuje za nevyhnutné, aby EÚ doplnila svoje kritické hodnotenie vývoja Ruska o 
sebakritickú analýzu vlastných politík; zdôrazňuje, že je potrebné nahradiť formálne 
naliehanie na jednotný postoj členských štátov voči Rusku otvorenou diskusiou o 
výsledkoch politík EÚ a nových spôsoboch riešenia výziev;

4. dôrazne odmieta takú politiku EÚ voči Rusku, ktorá sleduje logiku odstrašujúceho 
účinku, čo je koncepcia, ktorá v minulom storočí priviedla svet na pokraj jadrového 
konfliktu;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad propagandistickou vojnou vo vzťahoch medzi 
Ruskom, členskými štátmi EÚ, Ukrajinou a inými účastníkmi a vyzýva na jej okamžité 
ukončenie; pripomína všetkým stranám, že sloboda prejavu, sloboda médií a pluralita 
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médií sú základnými hodnotami demokracie, a vyzýva na ukončenie obmedzovania 
slobody prejavu a médií; so znepokojením konštatuje, že rozpor medzi skúsenosťami 
občanov a podnikov pri kontakte s Ruskom a skúsenosťami, ktoré získajú 
prostredníctvom verejných a súkromných médií EÚ a jej členských štátov vedie 
k hlbokej nedôvere občanov voči mediálnym informáciám o Rusku;

6. zastáva názor, že sankčná politika zlyhala a mala byť ukončená a že pokračovanie 
v politike izolácie voči Rusku poškodzuje stabilitu a bezpečnosť Európy, záujmy 
občanov Európy a hospodárstvo na oboch stranách;

7. naliehavo vyzýva, aby sa vzťahy medzi EÚ a Ruskom rozvíjali na základe vzájomného 
rešpektu, súladu s Chartou OSN, medzinárodným právom a medzinárodnými záväzkami 
oboch partnerov, uznania niekedy protichodných záujmov ostatných partnerov, 
dodržiavania zásad právneho štátu, základných slobôd a ľudských práv zo strany tretích 
partnerov a nezasahovania do vnútorných politických diskusií oboch strán;

8. dôrazne odmieta prítomnosť NATO v členských štátoch EÚ susediacich s Ruskom a 
požaduje jej okamžité stiahnutie; vyjadruje vážne znepokojenie nad prehĺbenou 
spoluprácou NATO s Ukrajinou a Gruzínskom a odmieta ďalšie rozširovanie NATO; s 
hlbokým znepokojením konštatuje, že v nadväznosti na rozhodnutie odstúpiť od 
Zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany v júni 2002 Spojené štáty zaviedli 
vo východnej Európe nové systémy obrany proti balistickým raketám;

9. je hlboko znepokojený úmyslom USA odstúpiť od zmluvy INF a pozastaviť platnosť 
záväzkov, ktoré z nej vyplývajú; pripomína, že takýto krok bude predstavovať vážne 
riziko pre európsku a globálnu bezpečnosť a mier, zvýši vojenské súperenie a povedie 
k zhoršeniu vzťahov medzi štátmi, ktoré vlastnia jadrové zbrane; vyzýva USA a Rusko, 
aby obnovili úsilie o vyriešenie obáv týkajúcich sa dodržiavania zmluvy, a to 
prostredníctvom overovacieho mechanizmu v zmluve a cestou rokovaní; naliehavo 
vyzýva obe strany, aby zachovali zmluvu INF a posilnili ju tým, že ju budú úplne a 
dôsledne dodržiavať;

10. vyzýva EÚ a Rusko, aby začali diskusiu o kooperatívnom bezpečnostnom systéme v 
Európe, v ktorom sa zohľadnia záujmy všetkých a umožní sa komplexné odzbrojenie; 
vyjadruje poľutovanie, že sa EÚ a jej členské štáty v minulosti vážne nezaoberali 
návrhmi Ruska na spoločný bezpečnostný systém a na spoločný hospodársky priestor 
a dokonca o tom odmietli nadviazať otvorený dialóg;

11. ako prvý krok požaduje obnovenie štruktúrovaného dialógu zameraného na výsledky a 
cielené iniciatívy zamerané na budovanie dôvery, ktorých cieľom bude prekonanie 
vzájomnej nedôvery a nesprávneho výkladu; trvá na okamžitom zrušení vzájomných 
sankcií voči poslancom z oboch strán s cieľom opätovne nadviazať medziparlamentný 
dialóg; zdôrazňuje, že medziparlamentný dialóg je nevyhnutný nástroj na vybudovanie 
vzájomného pochopenia záujmov, obáv, hodnotení a prístupov;

12. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že ruské orgány nereagovali na kritiku 
ani v rámci Ruskej federácie, ani na medzinárodnej scéne, pokiaľ ide o zákon o 
zahraničných agentoch, ale naopak prijali nové právne predpisy, ktoré obmedzujú 
možnosti občianskej spoločnosti konať a uplatňovať svoje demokratické slobody; 
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vyjadruje hlboké znepokojenie nad beztrestnosťou porušovania ľudských práv; 
pripomína, že Rusko ako člen Rady Európy, OBSE a OSN sa zaviazalo dodržiavať 
zásady demokracie a rešpektovať ľudské práva; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby 
rešpektovali a zaručili práva všetkých svojich občanov a občanov zo susedných krajín;

13. vyjadruje presvedčenie, že miesto neustáleho obviňovania Ruska z toho, že je v pozadí 
kybernetických útokov a dezinformácií v členských štátoch EÚ, by sa mal na túto tému 
nadviazať dialóg s Ruskom; naliehavo žiada ukončenie všetkých operácií tajných 
služieb v Európe, ktoré ešte viac zvýšia napätie vo vzťahoch medzi Ruskom a EÚ a jej 
členskými štátmi;

14. poznamenáva, že napätie medzi EÚ, niektorými jej členskými štátmi a Ruskom má 
osobitne korene v protichodnom rozvoji a konkurujúcich záujmoch v spoločnom 
susedstve a v dvojstrannom protichodnom posúdení týchto rozvojov; opätovne 
potvrdzuje, že nevyriešené konflikty týkajúce sa Moldavska, Gruzínska, Náhorného 
Karabachu, Azerbajdžanu, Arménska a Ukrajiny sa dajú vyriešiť len prostredníctvom 
politických rokovaní so všetkými zúčastnenými partnermi;

15. žiada dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ, Eurázijskou hospodárskou úniou (EAHU) a 
krajinami, ktoré sú súčasťou dohody o pridružení/podrobných a komplexných dohôd o 
voľnom obchode ( DCFTA), s cieľom rozvíjať spoluprácu medzi zúčastnenými 
partnermi; opätovne zdôrazňuje potrebu zintenzívniť konzultácie medzi EÚ a Ruskom 
týkajúce sa kybernetického terorizmu a organizovaného zločinu; v tejto súvislosti žiada 
o začatie dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ, EAHU, Čínou a Strednou Áziou o 
Iniciatíve Jedno pásmo, jedna cesta a o prepojiteľnosti;

16. domnieva sa, že je dôležité konštruktívne hľadať riešenia problému rusky hovoriacich 
menšín žijúcich v EÚ, ktorý sa desaťročia neriešil;

17. je hlboko znepokojený stagnáciou procesu dohôd z Minska a nedostatkom politickej 
vôle v Rusku a na Ukrajine nájsť riešenia; naliehavo požaduje, aby strany, ktoré sa 
zúčastňujú na rokovaniach, znova oživili proces rokovania s novými iniciatívami; 
opätovne zdôrazňuje svoju podporu posilnenej úlohe OBSE v riešení konfliktov; 
konštatuje, že vykonávanie dohôd z Minska všetkými zúčastnenými stranami je naďalej 
prioritou vzťahov medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou;

18. vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcou eskaláciou konfrontácie medzi 
Ukrajinou a Ruskom vzhľadom na nestabilnú bezpečnostnú situáciu v Azovskom mori; 
vyzýva Ruskú federáciu, aby zaistila všetkým plavidlám právo na preplávanie 
Kerčským prielivom a na prístup k Azovskému moru a aby zabezpečila neobmedzený 
prístup do ukrajinských prístavov; odmieta plánovanú misiu NATO pre slobodu plavby 
v Čiernom mori, ktorá by len zvýšila napätie;

19. zdôrazňuje, že vzhľadom na globálne výzvy je potrebná konštruktívna spolupráca medzi 
EÚ a Ruskom, najmä s cieľom riešiť medzinárodné konflikty, zachovať spoločný 
komplexný akčný plán, vykonávať Parížsku dohodu o klíme a všetky následné dohody, 
chrániť životné prostredie, chrániť Arktídu, oceány a slobodu plavby, zachovať 
bezpečnosť dodávok energie a surovín a presadzovať nešírenie zbraní hromadného 
ničenia, jadrové odzbrojovanie, plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a boj 



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

proti terorizmu a organizovanému zločinu;

20. zdôrazňuje, že existuje mnoho oblastí umožňujúcich praktickú spoluprácu medzi 
rôznymi hospodárskymi, občianskymi a inými aktérmi v EÚ a v Rusku, a požaduje 
nové iniciatívy na oživenie tejto spolupráce:

a. zdôrazňuje, že Rusko a EÚ zostanú naďalej kľúčovými hospodárskymi partnermi; 
odporúča obnovenie práce na projekte Partnerstvo pre modernizáciu;

b. zdôrazňuje, že uzatvorenie vzájomne výhodných dlhodobých dohôd medzi EÚ, jej 
členskými štátmi a Ruskom týkajúcich sa oblasti energie je v záujme všetkých 
zúčastnených strán; zdôrazňuje, že sa to netýka len obchodovania so surovinami, 
ale aj podpory úspor energie, energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov a boja proti energetickej chudobe;

c. zdôrazňuje, že plynovod Nord Stream II nie je v rozpore s cieľom diverzifikácie 
európskych dodávok plynu, ale je to projekt, ktorý zahŕňa viaceré 
transkontinentálne plynovody a zaručí bezpečnosť dodávok do EÚ a jej členských 
štátov a ktorý na rozdiel od dovozu skvapalneného zemného plynu z USA dokáže 
zabrániť energetickej chudobe prostredníctvom dostupných dodávok plynu;

d. vyzýva na nové iniciatívy na posilnenie priamej spolupráce medzi malými a 
strednými podnikmi a vedeckými a kultúrnymi inštitúciami členských štátov EÚ a 
Ruskom;

e. požaduje viac medziľudských kontaktov so zameraním na mladých ľudí, na 
zintenzívnenie dialógu a spoluprácu medzi odborníkmi, výskumníkmi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi orgánmi EÚ a Ruska 
a zintenzívnenie výmen študentov, stážistov a mladých ľudí, a to najmä v rámci 
programu Erasmus+; v tejto súvislosti podporuje zvýšenie financovania nových 
programov Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027;

f. vyzýva na obnovenie rokovaní medzi EÚ a Ruskom o liberalizácii vízového 
režimu;

g. zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v politickej a finančnej podpore 
nadväzovania kontaktov medzi organizáciami občianskej spoločnosti v EÚ, jej 
členských štátoch a Rusku, a to najmä medzi mladými ľuďmi; domnieva sa, že je 
dôležité podporovať výučbu ruštiny v EÚ s cieľom zjednodušiť kontakty medzi 
občanmi z oboch strán; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v primeraných 
programoch výmen, posilňovala ich a poskytla na ne granty;

21. kritizuje skutočnosť, že členské štáty EÚ už desaťročia nepodnikajú žiadne kroky, aby 
zabránili praniu špinavých peňazí a korupcii zo strany ruských oligarchov v Európe; 
naliehavo vyzýva na účinnejšiu kontrolu finančných transakcií a zintenzívnenie úsilia v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii;

22. rozhodne odsudzuje absenciu rozhodných opatrení proti neofašistickým a 
neonacistickým skupinám v Európe umožnila súčasný nárast xenofóbneho hnutia; 
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vyjadruje hlboké znepokojenie nad kontaktmi a spoluprácou medzi neofašistickými, 
rasistickými a extrémne pravicovými stranami v EÚ a nacionalistickými skupinami 
v Rusku, ktoré ruské vedenie toleruje; konštatuje, že to predstavuje riziko pre 
demokraciu a systém hodnôt, ktoré sú základom právneho štátu, v EÚ aj v Rusku; 
v tejto súvislosti vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby prijali opatrenia proti tomuto 
hroziacemu vzniku „nacionalistickej internacionály“;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku.

Or. en


