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Az Európai Parlament állásfoglalása az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt 
hatásról
(2019/2574(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. fejezetének 21. cikkére,

– tekintettel a „Közös jövőkép, közös fellépés: erősebb Európa. Globális stratégia az 
Európai Unió kül- és biztonságpolitikájára vonatkozóan” című dokumentumra,

– tekintettel a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló, 2016. október 27-i állásfoglalására1,

– tekintettel az ENSZ leszerelési menetrendjére2,

– tekintettel az ENSZ 16. fenntartható fejlődési céljára, amely a fenntartható fejlődés 
érdekében a békés és befogadó társadalmak előmozdítására irányul3,

– tekintettel a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló, az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (Szovjetunió) közötti 1987. 
december 8-i szerződésre (a továbbiakban: az INF-szerződés)4,

– tekintettel az Egyesült Államok külügyminiszterének az Egyesült Államoknak az INF-
szerződésből való kilépésére vonatkozó szándékával kapcsolatos 2019. február 2-i 
nyilatkozatára5,

– tekintettel a NATO-tagok külügyminisztereinek az INF-szerződéssel kapcsolatos 2018. 
december 4-i nyilatkozatára6,

– tekintettel az Észak-atlanti Tanács azzal kapcsolatos 2018. december 4-i nyilatkozatára, 
hogy Oroszország nem teljesíti az INF-szerződést7,

– tekintettel a civil társadalmi szervezetek kapcsolódó nyilatkozataira, különösen a 2017. 
évi Nobel-békedíjas Nemzetközi Kampány a Nukleáris Fegyverek Eltörléséért (ICAN) 
„Az Egyesült Államok kilépése az INF-szerződésből veszélyt jelent Európára és a 
világra” című, 2019. február 1-jei nyilatkozatára8,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

1 HL C 215., 2018.6.19., 202. o.
2 https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf
3 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
4 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf 
5 https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm 
6 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm 
7 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm 
8 http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/ 
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A. mivel az INF-szerződés mindkét felet arra kötelezte, hogy semmisítsék meg szárazföldi 
indítású nukleáris és hagyományos, 500 és 5500 km közötti hatótávolságú, ballisztikus 
rakétáikat és robotrepülőgépeiket, miközben megtiltotta számukra, hogy ilyen rakétákat 
birtokoljanak, gyártsanak és repülésekkel teszteljenek;

B. mivel a hidegháború korszakában az INF-szerződés hozzájárult a stabilitás kiépítéséhez 
és megerősítéséhez azzal, hogy hatalmas mértékben csökkentette a rakéták számát 
Európában, így Európát az INF-szerződés sikerének fő élvezőjéve téve; mivel az INF-
szerződés a mai napig a nemzetközi béke és stabilitás alapját képezi, és alapvető 
fontosságú Európa és az egész világ kollektív biztonsága szempontjából;

C. mivel az ENSZ-nek szóló javaslat benyújtásával Oroszország és az Egyesült Államok 
2007-ben tett közös erőfeszítései az INF-szerződés többoldalú szerződéssé alakítására 
nem nyerték el a többi atomenergiával rendelkező állam támogatását;

D. mivel 2014-ben az Obama-kormány kijelentette, hogy Oroszország „megszegi az INF-
szerződésben vállalt kötelezettségeit, amelyek szerint nem birtokolhat, nem gyárthat és 
repülésekkel nem tesztelhet 500 és 5500 km közötti hatótávolságú, szárazföldi indítású 
robotrepülőgépeket, illetve nem birtokolhat és nem gyárthat ilyen robotrepülőgépeket 
kilövő szerkezeteket”; mivel az Egyesült Államok külügyminisztériuma által 2015-ben, 
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban egymást követően közzétett jelentések megismételték 
az USA azon állításait, hogy Oroszország továbbra is megsérti a szerződést;

E. mivel 2017-ben az INF-szerződés 30. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok 
bejelentette, hogy mivel Oroszország nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, ezért az 
INF-szerződés különleges ellenőrző bizottságán keresztül diplomáciai, katonai és 
gazdasági jogorvoslati lehetőségekhez fog folyamodni olyan INF-kompatibilis 
bővíthető rakétatechnológia kifejlesztésével, amely szankcionálni tudja a tiltott 
cirkálórakéta-rendszerek kifejlesztésében részt vevő orosz szervezeteket;

F. mivel 2018. október 20-án Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok ki fog 
lépni a szerződésből, mert Oroszország azt nem tartja be, Kína pedig nem vesz részt 
benne; mivel 2018. december 4-én, a NATO-tagok külügyminisztereinek ülését 
követően Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, hogy az 
Egyesült Államok úgy véli, hogy Oroszország súlyosan megsérti a szerződést, és 60 
napon belül hatályos jogorvoslatként felfüggeszti kötelezettségeit, kivéve, ha 
Oroszország ismét teljes mértékben és ellenőrizhető módon betartja a szerződést;

G. mivel 2018. december 4-én, a NATO-tagok külügyminiszterei elismerték, hogy 
Oroszország megsérti az INF-szerződést, és felszólították Oroszországot arra, hogy 
teljes mértékben és ellenőrizhető módon, sürgősen tartsa be a szerződést;

H. mivel a szerződés esetleges felbontása az atomenergiával rendelkező országok közötti 
feszültségek eszkalálódásához, nézeteltérésekhez és újabb fegyverkezési versenyhez 
vezethet;

I. mivel az egyéb jelentős fegyverzet-ellenőrzési szerződések, mint például az Amerikai 
Egyesült Államok és az Orosz Föderáció közötti, a hadászati támadó fegyverek 
korlátozásáról és csökkentéséről szóló új szerződés („új START”) meg nem 
hosszabbítása súlyosan károsítaná a nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési rendszert, amely 
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a nukleáris fegyverek tekintetében több évtizedes stabilitást biztosított, így a nukleáris 
arzenál tekintetében jogilag kötelező erejű és ellenőrizhető korlátozás nélkül hagyná a 
világot;

J. mivel a nukleáris fegyverek elterjedése fokozza a biztonsági kockázatokat; mivel a 
nukleáris fegyverek elterjedése növeli annak kockázatát, hogy a nukleáris fegyverek 
nem állami szereplők, például terrorista hálózatok és szervezetek kezébe kerüljenek;

K. mivel a Nobel-békedíjas ICAN valamennyi államot felszólította a nukleáris fegyverek 
tilalmáról szóló szerződés ratifikálására;

1. emlékeztet az EU azon törekvésére, hogy a békét szolgáló szereplő legyen, és 
szorgalmazza szerepének kiterjesztését globális leszerelési és nonproliferációs 
erőfeszítésekben, továbbá kéri, hogy fellépései és politikái a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartására, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend támogatására 
irányuljanak;

2. mély aggodalmát fejezi ki az Egyesült Államok azon bejelentése miatt, hogy az INF-
szerződésből eredő kötelezettségeit felfüggeszti és hat hónapon belül eláll a 
szerződéstől; riasztónak tartja az ez által a világ és az EU biztonsági környezetére 
jelentett kockázatot, és tart attól, hogy ez romlásnak indítaná a nukleáris fegyverrel 
rendelkező államok közötti kapcsolatokat;

3. felszólítja Oroszországot, hogy az Egyesült Államok és a NATO által felvetett aggályok 
eloszlatása érdekében teljes körűen és ellenőrizhető módon tegyen eleget a 
szerződésnek, és tegye lehetővé az INF-szerződés folytatását;

4. felhívja az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy kettőzzék meg diplomáciai 
erőfeszítéseiket olyan építő jellegű párbeszéd folytatására, amely figyelembe veszi 
mindkét fél érdekeit és aggályait, folytassák jóhiszeműen a tárgyalásokat annak 
érdekében, hogy az Egyesült Államok 2019. augusztusban történő tényleges kilépését 
megelőzően megvédjék az INF-szerződést;

5. sürgeti Federica Mogherinit, a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét, hogy a határokon átnyúló bizalom helyreállítása érdekében kezdjen 
párbeszédet az INF részes államaival; sürgeti a Tanácsot és az alelnököt/főképviselőt, 
hogy indítsanak útjára egy uniós irányítású kezdeményezést, amelynek célja, hogy az 
INF-szerződést egy olyan többoldalú szerződéssé alakítsák át, amely magában foglalja 
valamennyi atomenergiával rendelkező államot, beleértve legalább a Kínai 
Népköztársaságot is;

6. felkéri az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy nyújtsák be az európai 
biztonságra vonatkozó közös hatásvizsgálatukat a Parlamentnek, amennyiben az INF-
szerződés jelentette védelem az Unió és annak polgárai számára megszűnne; 
hangsúlyozza, hogy határozottan ellenzi az új fegyverkezési versenyt és Európa 
újramilitarizálását;

7. kéri az alelnököt/főképviselőt, hogy terjesszen elő javaslatokat a nonproliferációval és 
fegyverzetellenőrzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló uniós szakértelem 
megerősítésére, és biztosítsa, hogy az EU határozott és konstruktív szerepet vállaljon a 
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szabályokon alapuló globális nonproliferációs erőfeszítések és fegyverzetellenőrzési és 
leszerelési rendszerek kidolgozásában és megerősítésében;

8. hangsúlyozza, hogy az INF-szerződés bizonytalan jövője nem sodorhatja veszélybe az 
egyéb fegyverzetellenőrzési megállapodásokat; különösen sürgeti az Egyesült 
Államokat és Oroszországot, hogy újítsák meg az új START-szerződést annak 2021. évi 
lejárta előtt;

9. azon a véleményen van, hogy a tömegpusztító fegyverek nélküli világ biztonságosabb 
lenne mindenki számára; megismétli, hogy teljes mértékben elkötelezett a világszintű és 
európai biztonság sarokköveként működő hatékony nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési, 
leszerelési és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló 
rendszerek fenntartása mellett; hangsúlyozza, hogy teljes mértékben támogatja az 
ENSZ-folyamatokat, az UNODA munkáját és az ENSZ főtitkára, António Guterres által 
indított leszerelési programot; emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy olyan 
politikákat folytat, amelyek célja valamennyi nukleáris arzenál csökkentése és 
felszámolása, valamint egy nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtése;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamoknak, a NATO-nak, valamint az ENSZ-nek.


