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7.3.2019 A8-0073/3

Predlog spremembe 3
Helmut Scholz, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo
(2018/2158(INI))

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0073/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

A. ker imata EU in Rusija na več področjih podobne interese in lahko sodelujeta, na primer 
ko gre za večstranski svetovni red in trgovino, ki temeljita na pravilih, ohranitev in 
okrepitev nadzora nad orožjem in režima neširjenja jedrskega orožja, varstvo okolja in 
Arktike, reševanje izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in izvajanje Pariškega 
sporazuma, izzive v gospodarstvu, izobraževanju in družbi, ki so posledica 
tehnološkega napredka ter digitalizacijo proizvodnih in komunikacijskih procesov; ker 
so se tako EU in njene države članice kot tudi Ruska federacija zavezale, da bodo 
uresničile cilje trajnostnega razvoja iz agende OZN do leta 2030;

B. ker sedanja napetost med EU in Rusijo ni v interesu nobene od strani ali njunih 
državljanov in gospodarstev; ker nova delitev evropske celine ogroža varnost EU in 
Rusije; ker so nujno potrebna konkretna prizadevanja, da bi umirili napetost;

C. ker sta vojaška napetost in tekma v oboroževanju med Natom, EU in Rusijo dosegli 
obseg, ki spominja na čase napetosti med Natom in blokom držav Varšavskega pakta; 
ker bi lahko EU zaradi razveljavitve pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega 
postala prizorišče jedrskega spopada med Rusijo in ZDA; ker so nujno potrebna 
obsežna skupna prizadevanja, da bi sprožili proces krepitve zaupanja, ki bo omogočil 
umiritev vojaške napetosti, omejitev oboroževanja in razorožitev;

D. ker so politiki in mediji na obeh straneh ustvarili sovražne stereotipe in ker ima 
zaostrovanje retorike nevaren učinek na družbi EU in Rusije; ker je prekinitev 
političnega dialoga, vključno z medparlamentarnim dialogom, privedla do velikega 
vzajemnega nerazumevanja in nezaupanja;

E. ker se je Ruska federacija kot polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) zavezala k spoštovanju načel demokracije, 
pravne države in človekovih pravic; ker Rusija ni izvršila več kot tisoč sodb Evropskega 
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sodišča za človekove pravice; ker je parlamentarna skupščina Sveta Evrope sklenila 
začasno ukiniti določene pravice članov ruske parlamentarne delegacije, vključno s 
pravico do glasovanja; ker je ta odločitev dosegla nasprotni učinek od pričakovanega, 
saj omejuje možnosti za dialog o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah z 
ruskimi partnerji; ker bi bilo treba zato te sankcije odpraviti;

F. ker morata Rusija in EU brez vnaprejšnjih pogojev, predsodkov in groženj odprto 
razpravljati o konfliktih, nesoglasjih in vzajemni kritiki, na primer o vojaški napetosti 
na mejah med EU in Rusijo ter v regiji Baltskega morja, protiraketnih ščitih ZDA v 
Evropi, upoštevanju pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega, nasprotujočih si 
ocenah razvoja dogodkov v skupni soseščini, ustavitvi vojne v Siriji, spravi in obnovi 
države, stanju na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in 
pravne države ter vmešavanju v politične razprave v družbah na obeh straneh; 

G. ker bi bilo treba nemudoma odpreti kanale za strukturirano komunikacijo, usmerjeno v 
rezultate, da bi ustvarili pogoje za nov okvirni sporazum, s katerim bi omogočili reden 
dialog in sodelovanje; ker mora tak okvir temeljiti na načelih mednarodnega prava, 
spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države ter vzajemnem 
spoštovanju, pa tudi politični volji za reševanje konfliktov in konstruktivno sodelovanje 
na področjih skupnega interesa;

1. je močno zaskrbljen, ker Rusija in EU odkrito prevzemata vlogi nasprotnic, ki razlik ne 
moreta in ne želita odpraviti s političnim dialogom in pogajanji; je zaskrbljen zaradi 
zaostrovanja politične in vojaške napetosti, ki ogrožata mir in varnost na evropski 
celini;

2. ugotavlja, da zaradi večplastne krize v odnosih med EU, nekaterimi njenimi državami 
članici in Rusijo ter zaradi globokega vzajemnega nezaupanja vse strani menijo, da 
strateško partnerstvo med njimi ni ne mogoče ne zaželeno; poudarja pa, da je za 
vzpostavitev odnosov potreben nov pravni okvir; meni, da bi moral biti cilj takšnega 
okvira oblikovati evropski red miru, s katerim bi poskrbeli za varnost vseh, vključno z 
državami v skupnem sosedstvu, presegli sovražne stereotipe, omogočili razvoj stikov v 
civilni družbi ter spodbujali trgovino in gospodarsko sodelovanje;

3. meni, da mora EU obvezno dopolniti svojo kritično oceno razvoja Rusije s samokritično 
analizo lastnih politik; poudarja, da je treba formalno zahtevo po enotnem pristopu 
držav članic do Rusije nadomestiti z odprtim procesom razprave o rezultatih politik EU 
in novimi načini spoprijemanja z izzivi;

4. odločno zavrača politiko EU do Rusije, ki uporablja logiko odvračanja, saj se je zaradi 
takega koncepta svet v prejšnjem stoletju znašel na robu jedrskega konflikta;

5. izraža močno zaskrbljenost nad propagandno vojno v odnosih med Rusijo, državami 
članicami EU, Ukrajino in drugimi, in poziva, naj se nemudoma konča; spominja vse 
strani, da so svoboda izražanja ter svoboda in pluralnost medijev temeljne vrednote 
demokracije, in poziva, naj se preneha omejevati svobodo izražanja in medijev; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je neskladje med izkušnjami, ki jih imajo ljudje in podjetja 
pri stikih z Rusijo, in tem, kar o tej državi objavljajo javni in zasebni mediji EU in 
njenih držav članic, pri državljanih privedlo do globokega nezaupanja v informacije o 
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Rusiji, ki so na voljo v medijih;

6. meni, da je politika sankcij spodletela in bi jo bilo treba ustaviti ter da nadaljnje 
izvajanje politike osamitve Rusije škoduje stabilnosti in varnosti Evrope, interesom 
državljanov EU ter gospodarstvu na obeh straneh;

7. poziva, naj se odnosi med EU in Rusijo oblikujejo na podlagi vzajemnega spoštovanja, 
upoštevanja Ustanovne listine OZN, mednarodnega prava in mednarodnih obveznosti 
obeh strani, priznavanja in upoštevanja deloma nasprotnih interesov druge strani, 
spoštovanja tretjih partnerjev, načel pravne države, temeljnih svoboščin in človekovih 
pravic ter nevmešavanja v notranje politične razprave v družbah na obeh straneh;

8. odločno zavrača prisotnost enot Nata v državah članicah EU, ki mejijo na Rusijo, in 
poziva k njihovem takojšnjem umiku; izraža resno zaskrbljenost nad poglobljenim 
sodelovanjem Nata z Ukrajino in Gruzijo ter nasprotuje nadaljnji širitvi te zveze; zelo 
zaskrbljeno ugotavlja, da so Združene države Amerike po odločitvi, da junija 2002 
odstopijo od pogodbe o protibalistični raketni zaščiti, v vzhodni Evropi namestijo nove 
sisteme za zaščito pred balističnimi izstrelki;

9. je močno zaskrbljen zaradi namere ZDA, da bo odstopila od pogodbe o jedrskem orožju 
srednjega dosega in odložila izpolnjevanje obveznosti iz nje; opozarja, da bo to resno 
ogrozilo evropsko in svetovno varnost in mir, okrepilo vojaško rivalstvo in privedlo do 
poslabšanja odnosov med državami z jedrskim orožjem; poziva ZDA in Rusijo, naj 
obnovijo prizadevanja za odpravo pomislekov glede spoštovanja pogodbe, in sicer z 
uporabo mehanizma preverjanja iz pogodbe in s pogajanji; odločno poziva obe strani, 
naj ohranita in okrepita pogodbo o jedrskem orožju srednjega dosega, tako da jo v celoti 
in dosledno spoštujeta;

10. poziva EU in Rusijo, naj začneta razpravljati o sodelovalnem varnostnem sistemu v 
Evropi, ki bi upošteval interese vseh in omogočil obsežno razorožitev; obžaluje, da EU 
in njene države članice niso resno obravnavale predlogov Rusije za skupni varnostni 
sistem in skupni gospodarski prostor ter so zavrnile celo vzpostavitev dialoga o tej temi;

11. poziva, naj se za začetek obnovijo strukturiran dialog, usmerjen v rezultate, in ciljno 
usmerjene pobude za krepitev zaupanja, s katerimi bi odpravili medsebojno nezaupanje 
in napačne razlage; vztraja, da je treba nemudoma odpraviti vzajemne sankcije proti 
poslancem parlamentov obeh strani, da bi znova vzpostavili medparlamentarni dialog; 
poudarja, da je medparlamentarni dialog pomembno orodje za vzpostavitev vzajemnega 
razumevanja interesov, skrbi, ocen in pristopov druge strani;

12. močno obžaluje dejstvo, da se ruski organi niso odzvali na kritiko v zvezi z zakonom o 
„tujih agentih“, ki je bila izražena znotraj Ruske federacije, pa tudi na mednarodnem 
prizorišču, temveč so – nasprotno – sprejeli novo zakonodajo, ki omejuje možnosti, da 
bi civilna družba ukrepala in uresničevala svoje demokratične svoboščine; je zelo 
zaskrbljen, ker se kršitve človekovih pravic ne kaznujejo; opozarja, da se je Rusija kot 
članica Sveta Evrope, OVSE in OZN zavezala načelom demokracije in spoštovanju 
človekovih pravic; odločno poziva ruske organe, naj spoštujejo in zagotavljajo pravice 
vseh državljanov Rusije in sosednjih držav;
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13. meni, da bi bilo treba namesto stalnega obtoževanja, da za kibernetskimi napadi in 
dezinformacijami v državah članicah EU stoji Rusija, z njo začeti dialog o teh 
vprašanjih; odločno poziva, naj se prekinejo vse dejavnosti obveščevalnih služb v 
Evropi, zaradi katerih se dodatno stopnjuje napetost v odnosih med Rusijo ter EU in 
njenimi državami članicami;

14. ugotavlja, da je napetost med EU, nekaterimi državami članicami in Rusijo 
zakoreninjena v razlikah v razvoju in konkurenčnih interesih v skupnem sosedstvu ter 
nasprotujočih si ocenah obeh strani o tem razvoju; poudarja, da je mogoče nerešene 
konflikte v Moldaviji, Gruziji, Gorskem Karabahu, Azerbajdžanu, Armeniji in Ukrajini 
ter z njimi rešiti le s političnimi pogajanji z vsemi vpletenimi stranmi;

15. poziva k dialogu na visoki ravni med EU, Evrazijsko gospodarsko unijo in državami 
podpisnicami pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti 
trgovini, da bi razvili sodelovanje med vpletenimi stranmi; poudarja, da se morajo 
posvetovanja med EU in Rusijo v zvezi s kibernetskim terorizmom in organiziranim 
kriminalom poglobiti; v zvezi s tem poziva k vzpostavitvi dialoga na visoki ravni med 
EU, Evrazijsko gospodarsko unijo, Kitajsko in osrednjo Azijo v zvezi s pobudo En pas, 
ena pot in povezljivostjo;

16. poudarja, kako pomembno je konstruktivno poiskati rešitve za več desetletij nerešene 
težave rusko govorečih manjšin, ki živijo v EU;

17. je močno zaskrbljen zaradi stagnacije procesa iz Minska ter pomanjkanja politične volje 
v Rusiji in Ukrajini za iskanje rešitev; odločno poziva udeležence pogajanj, naj proces 
pogajanj obnovijo z novimi pobudami; ponovno izraža podporo okrepljeni vlogi OVSE 
pri reševanju konflikta; ugotavlja, da morajo vse vpletene strani izvajati sporazume iz 
Minska, saj je to v odnosih med EU, Rusijo in Ukrajino še vedno izjemno pomembno;

18. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega zaostrovanja napetosti med Ukrajino in Rusijo, 
predvsem glede na nestabilen varnostni položaj v Azovskem morju; poziva Rusko 
federacijo, naj vsem ladjam omogoči plovbo skozi Kerčensko ožino, dostop do 
Azovskega morja in neoviran dostop do ukrajinskih pristanišč; nasprotuje načrtovani 
misiji Nata v zvezi s pravico do plovbe v Črnem morju, ki bi zgolj zaostrila napetost;

19. poudarja, da je pri svetovnih izzivih potrebno konstruktivno sodelovanje med EU in 
Rusijo, zlasti pri reševanju mednarodnih konfliktov, ohranjanju skupnega celovitega 
načrta ukrepanja, izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in vseh 
nadaljnjih sporazumov, na področju varstva okolja varstvu Arktike in oceanov, pravice 
do plovbe, ohranjanju zanesljivosti oskrbe z energijo in surovinami, spodbujanju 
neširjenja orožja za množično uničevanje, jedrski razorožitvi, izpolnjevanju ciljev OZN 
za trajnostni razvoj ter boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu;

20. poudarja, da lahko različni gospodarski akterji, predstavniki civilne družbe in drugi 
akterji iz EU in Rusije v praksi sodelujejo na številnih področjih, in poziva k novim 
pobudam, s katerimi bi oživili to sodelovanje;

a. poudarja, da bosta Rusija in EU ostali ključni gospodarski partnerici; se zavzema 
za nadaljevanje del v zvezi s projektom partnerstva za modernizacijo;
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b. poudarja, da je sklepanje dolgoročnih, obojestransko koristnih sporazumov na 
področju energije med EU, njenimi državami članicami in Rusijo v interesu vseh 
udeleženih; poudarja, da to ne vključuje le trgovine s surovinami, ampak tudi 
spodbujanje prihrankov energije, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov 
energije ter boja proti energijski revščini;

c. poudarja, da plinovod Severni tok II ni v nasprotju s ciljem večje raznovrstnosti 
oskrbe Evrope s plinom, temveč gre za projekt več čezcelinskih plinovodov, ki bo 
zagotovil zanesljivost oskrbe EU in njenih držav članic, s cenovno dostopno 
oskrbo s plinom pa omogoča tudi preprečevanje energetske revščine, česar uvoz 
utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA ne zagotavlja;

d. poziva k novim pobudam, s katerimi bi okrepili neposredno sodelovanje med 
malimi in srednjimi podjetji ter znanstvenimi in kulturnimi ustanovami iz držav 
članic EU in Rusije;

e. poziva k več medosebnim stikom s poudarkom na mladih ter k okrepitvi dialoga 
in sodelovanja med strokovnjaki iz EU in Rusije, raziskovalci, organizacijami 
civilne družbe in lokalnimi organi, pa tudi k pogostejši izmenjavi študentov, 
udeležencev poklicnih usposabljanj in mladih, zlasti v okviru programa 
Erasmus+; v zvezi s tem podpira povečanje sredstev za financiranje novega 
programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027;

f. poziva, naj se obnovijo pogajanja med EU in Rusijo o liberalizaciji vizumskega 
režima;

g. poudarja, kako pomembna je nenehna politična in finančna podpora za stike med 
organizacijami civilne družbe iz EU, držav članic in Rusije, zlasti med mladimi; 
meni, da je pomembno spodbujati učenje ruščine v EU, da bi olajšali stike med 
državljani obeh strani; poziva Komisijo, naj nadaljuje in okrepi ustrezne programe 
izmenjave ter zagotovi finančno pomoč;

21. obsoja dejstvo, da države članice EU že desetletja ne ukrepajo, da bi preprečile pranje 
denarja in korupcijo, v katero so vključeni ruski oligarhi v Evropi; odločno poziva, naj 
se zagotovi učinkovitejši nadzor nad finančnimi transakcijami in okrepijo prizadevanja 
za boj proti pranju denarja in korupciji;

22. odločno obsoja dejstvo, da je pomanjkanje resnih ukrepov zoper neofašistične in 
neonacistične skupine v Evropi omogočilo aktualni porast ksenofobije; je zelo 
zaskrbljen zaradi stikov in sodelovanja, ki jih rusko vodstvo dopušča med 
neofašističnimi, rasističnimi in skrajno desničarskimi strankami v EU ter 
nacionalističnimi silami v Rusiji; ugotavlja, da to pomeni grožnjo za sistem 
demokratičnih in ustavnih vrednot tako v EU kot tudi v Rusiji; v zvezi s tem poziva 
institucije in države članice EU, naj ukrepajo proti tej grožnji oblikovanja 
„nacionalistične internacionale“;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko.
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