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B8-0123/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна и 
текущото състояние на отношенията между ЕС и Русия 
(2014/2841(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Европейската политика за 
съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално 
своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно положението в Украйна1,

– като взе предвид съвместното изявление на лидерите на Г-7 на срещата на върха в 
Брюксел от 4 юни 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 22 юли и 15 август 
и заключенията на Европейския съвет от 30 август 2014 г. относно Украйна, 

– като взе предвид изявлението на срещата на високо равнище на НАТО от 7 
септември 2014 г.,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет относно по-
нататъшни ограничителни мерки на ЕС срещу Русия от 11 септември 2014 г.,

– като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 11 септември 2014 г. 
относно отвличането на естонския полицейски служител,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че тристранната контактна група постигна споразумение за 
прекратяване на огъня на 5 септември в Минск, което влезе в сила същия ден; 
като има предвид, че споразумението също така съдържа протокол от 12 точки, 
който предвижда освобождаване на заложниците, мерки за подобряване на 
хуманитарната ситуация, изтегляне на всички незаконни въоръжени групировки, 
военни съоръжения и наемници от Украйна и мерки за децентрализация в 
регионите на Донецк и Луганск;

Б. като има предвид, че прекратяването на огъня е нарушавано няколкократно от 
страна на наемници от 5 септември насам близо до Мариупол и летището на 
Донецк, като е имало опити да се изпробва отбранителната способност на 
Украйна и на няколко други места;

В. като има предвид, че срещата на върха на НАТО в Нюпорт потвърди, че НАТО 
застава зад Украйна, която е изправена пред дестабилизиращото влияние на 
Русия, предложи помощ за укрепването на украинските въоръжени сили и 
призовава Русия да изтегли своите войски от Украйна и да сложи край на 
незаконното анексиране на Крим;

1 Приети текстове, P8_TA(2014)0009
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Г. като има предвид, че Европейският съвет от 30 август поиска предложения за 
засилване на ограничителните мерки на ЕС с оглед на действията на Русия за 
дестабилизиране на източна Украйна; като има предвид, че тези предложения 
влязоха в сила на 12 септември;

Д. като има предвид, че г-н Микола Зеленец, почетен консул на Литва в Луганск, 
беше отвлечен и брутално убит от бунтовниците;

Е. като има предвид, че новата делегация в Комитета за парламентарно 
сътрудничество ЕС — Украйна беше съставена приоритетно на 8 септември 
2014 г. и Парламентът е готов да съпътства процеса на политически, 
законодателни и икономически реформи в Украйна чрез бъдещата работа на 
Парламентарния комитет по асоцииране; 

Ж. като има предвид, че в първите констатации на разследващите катастрофата се 
посочва, че полет MH17 на малайзийските авиолинии се е разпаднал във въздуха 
над източна Украйна, след като е бил засегнат от множество „високоенергийни 
обекти, които са проникнали в самолета отвън“;

З. като има предвид, че на 12 септември Комисията обяви, че временното прилагане 
на Споразумението за асоцииране/Задълбочено и всеобхватно споразумение за 
свободна търговия (СА/ЗВССТ) ще бъде отложено до 31 декември 2015 г.; като 
има предвид, че това ще доведе до удължаване на срока на действие на 
предоставените от ЕС едностранни търговски преференции за Украйна, който 
трябваше да изтече на 1 ноември тази година;

И. като има предвид, че на 7 август правителството на Русия прие списък с продукти 
от ЕС, САЩ, Норвегия, Канада и Австралия, които да бъдат забранени на руския 
пазар за период от една година; като има предвид, че ЕС ще бъде най-силно 
засегнат, тъй като Русия е вторият по големина експортен пазар за 
селскостопанските продукти на ЕС и шестият по големина за рибни продукти и 
73% от забранения внос са с произход от ЕС;

Й. като има предвид, че цялостните ограничения, които понастоящем се прилагат от 
Русия, биха могли да застрашат търговия на стойност 5 милиарда евро и да 
повлияят на доходите на 9,5 млн. души в ЕС, работещи в най-силно засегнатите 
земеделски стопанства; 

К. като има предвид, че забраната за хранителни продукти от ЕС за руския пазар, 
която засегна в особена степен сектора на производство на плодове и зеленчуци, 
както и секторите на млечни продукти и месо, би могла да има възможен по-
нататъшен ефект и да доведе до свръхпредлагане на вътрешния пазар; като има 
предвид, че стойността на забранените рибни продукти възлиза на почти 144 
милиона евро;

Л. като има предвид, че забраната за рибни продукти от ЕС за руския пазар може 
потенциално да породи тежки проблеми в някои държави членки, като Испания, 
Франция, Обединеното кралство, Дания, Латвия, Естония и Ирландия;

М. като има предвид, че Русия подкопава сигурността на ЕС, като редовно нарушава 
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въздушното пространство на Финландия, прибалтийските държави и Украйна, 
както и чрез неотдавнашните намаления на газа, подаван за Полша, в размер на 
45% от руския износ за тази страна;

Н. като има предвид, че около един милиона деца са засегнати от продължаващия 
конфликт в източна Украйна и много деца са убити и ранени;

1. приветства едновременното ратифициране на СА/ЗВССТ от Върховната Рада и 
Европейския парламент; счита това за важна стъпка, която показва ангажимент за 
успешно прилагане и от двете страни; отбелязва отлагането на временното 
прилагане на ЗВССТ между ЕС и Украйна до 31 декември 2015 г., което да бъде 
заместено от удължаване на едностранните търговски мерки, представляващи на 
практика асиметрично прилагане на споразумението; изразява съжаление относно 
натиска и изнудването от страна на Русия; 

2. отново заявява, че Русия цели да подкопае и в крайна сметка да предотврати 
влизането в сила на това споразумение; поради това подчертава, че новият график 
няма да засегне процеса на ратифициране, който води в крайна сметка до пълно 
прилагане;  заявява, че споразумението няма да се промени и че Европейският 
съюз показа много ясно чрез тази ратификация, че няма възможност за промяна;

3. подчертава, че предстоящите месеци до прилагането на СА/ЗВССТ следва да се 
използват за справяне с необходимата трансформация и модернизация на 
политическата система на Украйна, на нейната икономика и нейното общество в 
съответствие с програмата за асоцииране; приветства обявената от президента 
Порошенко програма за реформи, включваща закони за борба с корупцията, 
децентрализация и амнистия;  призовава Европейската комисия и държавите 
членки да предложат всякакво възможно засилено и ускорено икономическо и 
финансово подпомагане на Украйна с цел да ѝ помогнат да се справи с тези 
реформи; припомня, че това следва да бъде извършено като едностранен акт от 
ЕС, а не да се диктува от руски заплахи или намеса в отношенията между ЕС и 
Украйна или на цената на това, да се излага на риск влизането в сила на 
пълноценно  асоцииране между ЕС и Украйна, в т.ч. и на СА/ЗВССТ, с опасност 
от разпространяване на проблемите от подобен разреден формат на асоцииране и 
върху други споразумения с държави партньори; 

4. призовава държавите членки с предишен опит от прилагане на споразумения за 
асоцииране с ЕС да използват този опит и умения и да ги споделят с Украйна;

5. подчертава, че понастоящем Русия има по-малки от всякога основания да 
критикува споразумението между ЕС и Украйна или да реагира с неоснователни 
ограничения на търговията и с военна агресия;  изразява загриженост, че това 
ново развитие на обстановката е стимул за Русия да ескалира своята политика за 
сплашването на Украйна и привличането ѝ в руската сфера на влияние; изразява 
опасение за опасност от разпространение към Грузия и Молдова; 

6. припомня, че ЕС планираше да стартира през ноември консултативната мисия на 
ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine), 
гражданска мисия в рамките на общата политика за сигурност и отбрана с цел да 
подпомогне реформирането от Украйна на сектора на гражданската сигурност, 
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включително полицията и правовата държава; призовава ЕС да ѝ предостави 
необходимите ресурси, за да изпълнява мандата си; 

7. подчертава, че реформата и програмата за асоцииране трябва да се прилагат 
успоредно с продължаващата борба за осигуряване на териториалната цялост и 
единство на Украйна; отново заявява, че тези две задачи са неразривно свързани и 
в синергия; подчертава необходимостта от мирен диалог и децентрализация, 
която гарантира, че властта над цялата територия остава на централното 
правителство, като по този начин се гарантира единството на Украйна; 

8. приветства прекратяването на огъня, постигнато от тристранната контактна група 
на 5 септември в Минск и изразява надежда, че протоколът от 12 точки от Минск 
създава условия за пълноценно прилагане на мирния план Порошенко, 
включително постоянен и ефективен контрол над украинската граница, 
проверяван от ОССЕ, пълно и безусловно изтегляне на руските войски, 
незаконните въоръжени групировки, военното оборудване и наемниците от 
международно признатата територия на Украйна и освобождаване на 
заложниците; изразява съжаление, че споразумението за прекратяване на огъня 
постоянно се нарушава от страна на сепаратистите и руските сили и че 
продължава постоянното им усилване;

9. категорично счита, че ескалацията на определяната от Русия империалистическа 
политика и военни действия спрямо Украйна сериозно подкопава способността на 
ЕС да изпълнява своите собствени политики; подчертава неотложността на това 
да се засили решимостта на ЕС да укрепва и защитава своята собствена политика 
за съседство и да противодейства на Русия, като допълнително изолира Русия в 
сферата на международните икономически и политически отношения, за да се 
повиши цената на провеждането на недобросъвестни политики; 

10. изразява силната си загриженост, че прекратяването на огъня е претекст за 
руските войски да се прегрупират, за да продължат своята офанзива към 
създаването на „сухопътен коридор“ към Крим и след това към Приднестровието, 
като така де факто създадат нова желязна завеса; в тази връзка насочва 
вниманието към опасните публични твърдения на президента Путин по 
отношение на Новорусия, която произхожда от времето на царистката колониална 
политика през 18 век; 

11. решително осъжда навлизането на руски военен персонал на изток, 
непрекъснатите незаконни потоци на хора и военно оборудване от Руската 
федерация към Украйна, както и доставките на т.нар. „хуманитарни конвои“, 
които не са получили предварително разрешение от украинска страна и не 
предоставят достъп на международните хуманитарни организации; изразява 
дълбока загриженост, че след интензивното включване на Руската федерация в 
„мироопазването“ територията на нестабилност е нараснала двойно и украинските 
батальони са били обкръжени и подложени на артилерийски обстрел, докато са 
минавали през хуманитарните коридори; 

12. изразява непоколебимата си подкрепа за териториалната цялост, единството, 
независимостта и суверенитета на Украйна; отново заявява, че международната 
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общност няма да признае незаконното анексиране на Крим и Севастопол, както и 
опитите за създаване на квази-републики в Донбас;  призовава ЕС да засили 
политиката си на непризнаване на незаконното анексиране на Крим, включително 
чрез забрана на инвестициите на ЕС във всички сфери на публичния и частния 
сектор в Крим и Севастопол; освен това осъжда насилственото издаване на 
паспорти на украинските граждани в Крим, преследването на украинците и 
кримските татари и заплахите, отправяни от самопровъзгласилите се лидери към 
кримските граждани, които изразиха интерес да гласуват на предстоящите 
парламентарни избори; 

13. повтаря призива си към Русия да се върне към пътя на международното право, 
като спазва собствените си ангажименти съгласно, наред с другото, Устава на 
ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Меморандума от Будапеща, като изтегли 
войските си от Украйна и спре притока на наемници през границата си към 
Украйна и всяка пряка и непряка подкрепа за тях, както и като освободи 
заложниците, включително Надя Савченко, която беше заловена в Украйна, 
незаконно прехвърлена в Русия и е задържана под стража в Москва;

14. решително осъжда незаконното отвличане на служител на естонското 
контраразузнаване от естонска територия в Русия и призовава руските органи 
незабавно да освободят г-н Кохвер и да позволят той безопасно да се завърне в 
Естония; 

15. призовава ЕС и държавите членки да се поучат от изключителната и драматична 
ситуация в югоизточна Украйна и от ролята, която Русия продължава да играе в 
нея, което представлява заплаха за неделимата сигурност на Европейския съюз и  
по-специално на държавите членки от неговата източна част; предупреждава, че  
Русия би могла да разглежда допълнителни заплашителни сценарии за натиск 
върху държавите – членки на ЕС, и върху НАТО и за изпитване на реакциите им, 
като използва хибридни военни действия или изиграе енергийната карта; 

16. твърдо вярва, че единственият надежден отговор, който ЕС може да даде на 
заплахите на Русия, е да бъде единен и да говори с един глас с Русия;  счита, че 
ЕС трябва да преосмисли отношенията си с Русия и да намери нов, единен подход 
към Русия, включително действителна обща външна енергийна и отбранителна 
политика; 

17. призовава държавите членки да засилят своите собствени военни способности в 
допълнение на тези на НАТО, с цел да се увеличи устойчивостта на ЕС спрямо 
различни видове война, и по-специално хибридни военни действия; призовава ЕС, 
неговите институции и политически сили да укрепят нашата обща решителност, 
капацитет за възпиране на външни заплахи, единство и солидарност;

18. призовава за продължаване на тристранните преговори относно доставките на газ 
за Украйна, които са преустановени от юни, за да се намери решение за 
възстановяването им; отново припомня необходимостта за осигуряване на 
доставките на газ чрез обратни потоци на газ от съседните от ЕС към Украйна; 

19. подчертава необходимостта да се укрепи радикално енергийната сигурност , 
независимост и устойчивост на ЕС спрямо външен натиск чрез консолидиране на 
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енергийните отрасли, по-нататъшно развитие на енергийната инфраструктура в 
съседните на ЕС държави и разработване на енергийни междусистемни връзки 
между тези страни и към ЕС, в съответствие с целите на Енергийната общност, и 
тези приоритетни проекти от общ интерес да се изпълняват с изключителна 
неотложност, за да се изгради напълно действащ свободен пазар на газ в Европа; 

20. приветства подновеното обещание на НАТО да даде приоритет на колективната 
сигурност и ангажимента по отношение на член 5 от Договора от Вашингтон; 
приветства решенията от срещата на върха на НАТО в Нюпорт да се повиши 
нивото на сигурност на източните съюзници, включително създаването на 
оперативна група „острие“, постоянно ротационно военно присъствие на НАТО и 
създаване на логистична инфраструктура, както и предложената подкрепа за 
укрепването на украинските въоръжени сили; 

21. отбелязва факта, че държавите членки на двустранно ниво могат да предоставят 
на Украйна необходимите оръжия, технологии и ноу-хау за сигурност и отбрана; 
подчертава, че тази възможност беше подкрепена на срещата на върха на НАТО в 
Нюпорт; счита, че ЕС следва да насърчи държавите членки да правят това; 
призовава ЕС да разгледа възможността за изпращане на инструктори и военни 
технологии, да подкрепи украинската сухопътна армия с ноу-хау за обучение от 
тип „Мулино“ и да подобри своята способност за защита на черноморското 
крайбрежие по море и своята система за противовъздушна отбрана;

22. приветства решението на френския президент Франсоа Оланд да спре продажбата 
на два военни кораба от клас „Мистрал“ на Русия и така да постави доставката в 
зависимост от развитието на ситуацията в Украйна; насърчава държавите членки, 
в случай на анулиране на договора, да разгледат възможността за компенсаторни 
мерки и начини за използване на корабите „Мистрал“ в мисии, свързани с ЕС, за 
да се облекчи финансовата загуба за Франция в размер на над 1,2 млрд. евро;

23. приветства ограничителните мерки, приети от ЕС срещу Русия през лятото 
поради непрекъснатата руска агресия, въоръжено нашествие и дестабилизация на 
източна Украйна; подкрепя по-нататъшни икономически санкции във 
финансовия, енергийния и военния сектор, върху стоки с двойна употреба и 
чувствителни технологии и увеличаването на броя на лицата, срещу които се 
налагат санкции, включително новото ръководство в Донбас, правителството на 
Крим и руските лица, вземащи решения, и олигарси; приветства тяхното 
прилагане на 12 септември 2014 г.; 

24. призовава ЕС да продължи, разшири и засили санкциите за постигането на 
пълномащабна блокада на руските финанси и икономика, да изключи Русия от 
ядреното сътрудничество и от системата СУИФТ и да наложи пълно ембарго за 
износ на оръжие за Русия;

25. подчертава необходимостта от определяне на ясни референтни критерии, чието 
осъществяване би могло да възпрепятства приемането на допълнителни нива на 
ограничителни мерки срещу Русия или да отмени тези, които вече са въведени; 
подчертава, че тези референтни критерии следва да включват пълното изтегляне 
на руските войски и наемници от украинска територия, прекратяването на пряката 
и непряката подкрепа за сепаратистите, зачитането на прекратяването на огъня от 
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Русия, ефективен международен контрол над границата на Украйна и 
възстановяване на контрола на Украйна над цялата територия на страната;

26. подчертава значението на независимото, бързо и пълно разследване на причините 
за свалянето на полет MH17 на малайзийските авиолинии, делегирано на  
Нидерландския борд по безопасност, и необходимостта отговорните за 
катастрофата да бъдат изправени пред правосъдието; отбелязва, че 
Нидерландският борд по безопасност издаде предварителния си доклад относно 
разследването на катастрофата на MH17 на 9 септември 2014 г.; подчертава, че на 
основата на предварителните констатации до момента няма признаци за каквито и 
да било технически или оперативни проблеми във въздухоплавателното средство 
или екипажа, и че пораженията, които се наблюдават в предната част изглежда 
показват, че в самолета са проникнали голям брой високоенергийни обекти отвън; 

27. призовава международните спортни органи да отнемат правото на Русия да 
организира състезание за Голямата награда във „Формула 1“ през есента на 
2014 г. и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2018 г.; 

28. приветства решението за провеждане на предсрочни парламентарни избори в 
Украйна на 26 октомври 2014 г. и очаква правителството да гарантира  свободни и 
честни избори; призовава Украйна да установи прозрачност във финансирането 
на партиите и техните политически кампании; изразява надежда за постигането на 
силно мнозинство за важните предизвикателства и необходимите реформи, които 
предстоят; поема ангажимент да изпрати наблюдатели за наблюдение на тези 
избори и призовава за съществена международна мисия за наблюдение на 
изборите, която да проследи тези ключови избори, чието провеждане ще бъде при 
трайно затруднени условия; 

29. изразява дълбока загриженост във връзка с катастрофалното хуманитарно 
положение в източна Украйна, особено предвид предстоящата зима; подчертава 
значението на мащабната хуманитарна помощ под егидата на ЕС, за да се покаже 
нашата подкрепа за страдащите хора в източна Украйна; поради това призовава за 
спешни усилия от страна на ЕС, включително конвой с хуманитарна помощ за 
подпомагане на най-нуждаещите се лица;

30. приветства непрекъснатите усилия, полагани от украинските органи за 
гарантиране на правото на образование, и по-специално за да се гарантира, че 
всички деца ще бъдат в състояние да се завърнат в училищата, засегнати от 
конфликта, възможно най-бързо; припомня, че е важно да се предостави психо-
социална подкрепа за всички деца, които са били пряко изложени на насилствени 
събития; 

31. приветства бързите действия на Европейската комисия в отговор на временните 
извънредни мерки за сектора на плодовете и зеленчуците и за продуктите, които 
са най-засегнати от забраната; призовава Комисията да стартира подходящи, 
недискриминационни и целенасочени мерки за подпомагане на тези стопанства, 
стопански субекти в областта на храните и рибари, които са най-тежко засегнати 
от забраната на Русия за хранителни продукти от ЕС;

32. призовава Европейската комисия да наблюдава отблизо пазарите на земеделски, 
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хранителни и рибни продукти и такива от аквакултури, да уведомява Съвета и 
Европейския парламент за всякакви промени и да оценява въздействието на 
взетите мерки с оглед на евентуалното разширяване на списъка на обхванатите 
продукти и увеличаване на финансовия пакет в размер на 125 милиона евро; 
настоятелно призовава Европейската комисия да не се ограничава с пазарни 
мерки, а да вземе и средносрочни мерки за укрепване на присъствието на ЕС на 
пазарите на трети държави (напр. промоционални дейности);

33. обмисля възможността за ползване на фондове на ЕС, различни от тези за 
земеделие, тъй като кризата е преди всичко от политическо естество, а не е 
резултат от неефективност на пазара или неблагоприятни климатични условия;

34. призовава Комисията да договори подходяща гъвкавост на квотите в 
споразуменията с крайбрежните държави;

35. призовава държавите членки да използват ЕФМДР като извънредна финансова 
помощ, за да се осигури финансова подкрепа за европейския сектор на 
рибарството и продуктите от аквакултури; 

36. призовава Комисията и държавите членки моментно да изменят правилата за 
гъвкавост на квотите на годишна база с цел да се предвиди възможност за 
прехвърляне на повече от 10% от квотата за следващата година (приложимото 
понастоящем правило за гъвкавост), както и да подпомагат рибарите да продават 
забранените продукти на други пазари;

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите членки, на президента, правителството и 
парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и 
парламента на Руската федерация.


