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Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega 
dosega in vplivu na EU
(2019/2754(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega, ki sta jo 8. decembra 1987 
v Washingtonu podpisala takratna predsednik Združenih držav in predsednik Zveze 
sovjetskih socialističnih republik (Sovjetske zveze),

– ob upoštevanju izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa z dne 21. oktobra 2018, 
v kateri je zagrozil z odstopom ZDA od pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega,

– ob upoštevanju izjave predsednika Trumpa z dne 1. februarja 2019, v kateri je ta odstop 
potrdil,

– ob upoštevanju izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina z dne 2. februarja 2019, v 
kateri je potrdil, da je njegova vlada zamrznila sodelovanje Rusije v pogodbi,

– ob upoštevanju izjave Združenih držav in Rusije, da bosta obe državi v roku šestih 
mesecev odstopili od pogodbe,

– ob upoštevanju izjave o pogodbi o jedrskem orožju srednjega dosega, ki so 
jo 4. decembra 2018 v Bruslju podali zunanji ministri držav članic Nata,

– ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini na sedmi konferenci EU o neširjenju 
orožja in razoroževanju, ki je potekala 18. in 19. decembra 2018 v Bruslju,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju 
jedrskega orožja1,

– ob upoštevanju skupne izjave o sodelovanju EU in Nata, ki je 
bila podpisana 10. julija 2018 v Bruslju,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je bila pogodba o jedrskem orožju srednjega dosega leta 1987 podpisana med 
Združenimi državami in Sovjetsko zvezo, in sicer kot pogodba o nadzoru orožja, v 
skladu z njo pa naj bi bili uničeni vsi kopenski balistični in manevrirni izstrelki in 
lansirniki z dosegom med 500 in 5500 km;

B. ker so morale Združene države in Sovjetska zveza v skladu s pogodbo uničiti svoje 
zaloge; ker je bilo v skladu z določbami pogodbe do maja 1991 uničenih približno 2692 
izstrelkov;

1 UL C 215, 19.6.2018, str. 202.
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C. ker ima največ koristi od pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega Evropa; ker pa 
področje uporabe pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega močno presega vidik 
kolektivne varnosti Evrope in je pogodba postala temelj miru in stabilnosti na 
mednarodni ravni;

D. ker je ameriška administracija predsednika Baracka Obame leta 2014 navedla, da je 
Rusija kršila svoje obveznosti iz pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega, ki 
prepoveduje posedovanje, proizvodnjo ali preizkušanje letenja manevrirnih izstrelkov, 
ki se izstreljujejo s tal, z dosegom med 500 in 5500 km, oziroma posedovanje in 
proizvodnjo lansirnikov za te izstrelke; ker so bile v kasnejših poročilih, objavljenih v 
letih 2015, 2016, 2017 in 2018, ponovljene trditve ZDA, da Rusija pogodbo nenehno 
krši;

E. ker so ZDA in NATO večkrat zahtevali pojasnila Rusije o njenih dejavnostih na 
področju razvijanja izstrelkov, zlasti kar zadeva raketni sistem 9M729, za katerega 
menijo, da krši pogodbo;

F. ker je predsednik Trump 20. oktobra 2018 napovedal, da bodo ZDA odstopile od te 
pogodbe, ker da je Rusija ne spoštuje in Kitajska ne sodeluje v njej; ker je ameriški 
državni sekretar Mike Pompeo po srečanju zunanjih ministrov držav članic Nata 4. 
decembra 2018 napovedal, da so ZDA ugotovile, da Rusija bistveno krši pogodbo, ter 
da bodo v 60 dneh kot zaščitni ukrep prenehale izpolnjevati svoje obveznosti, če Rusija 
ne bo začela ponovno dosledno in preverljivo spoštovati določbe pogodbe;

G. ker je NATO 4. decembra 2018 podal izjavo, s katero je potrdil ugotovitve ZDA, da 
Rusija bistveno krši obveznosti, ki jih ima v skladu s pogodbo, in pozval Rusijo, naj 
nujno ponovno zagotovi dosledno in preverljivo spoštovanje določb te pogodbe;

H. ker je to, da je Rusija zanikala kršitve pogodbe, neposredno omajalo zaupanje v 
pogodbo oziroma v njeno izvajanje; ker je Rusija – pred odstopom ZDA od pogodbe – 
potrdila, da namerava v začetku leta 2019 1200 km vzhodno od Moskve uporabiti 
medcelinske balistične rakete tipa RS-26;

I. ker so ZDA 1. februarja 2019 napovedale, da bodo prekinile izvajanje obveznosti, ki jih 
imajo v skladu s pogodbo o jedrskem orožju srednjega dosega, in začele postopek za 
odstop od nje, če Rusija v 180 dneh ne bo začela ponovno spoštovati njenih določb; ker 
se je Rusija 2. februarja 2019 podobno odločila, da bo prekinila sodelovanje v pogodbi; 
ker je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg Rusijo pozval, naj šestmesečni časovni 
okvir, ki so ga določile ZDA, izkoristi za to, da ponovno zagotovi dosledno spoštovanje 
določb pogodbe;

1. opozarja, da ima pogodba osrednjo vlogo pri spodbujanju neširjenja orožja na svetovni 
ravni, razoroževanja ter evropske in svetovne varnosti; v celoti podpira, da se pogodba 
še naprej izvaja;

2. obsoja, da Rusija pogodbo še naprej krši; poziva Rusijo, naj se na pomisleke, ki so jih 
izrazili ZDA in NATO, odzove z doslednim in preverljivim spoštovanjem določb 
pogodbe in omogoči njeno nadaljnje izvajanje;

3. priznava, kako pomembna sta popolna preglednost in dialog za krepitev zaupanja v 
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izvajanje pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vseh drugih sporazumov, kar 
podpira strateško stabilnost in varnost; ob upoštevanju navedenega spodbuja, da se 
obnovi konstruktiven dialog med Združenimi državami in Rusijo, ter poziva, naj se v 
dobri veri nadaljujejo pogajanja o učinkovitih ukrepih v zvezi z zalogami jedrskega 
orožja teh dveh držav;

4. obžaluje, da sta obe pogodbenici zamrznili pogodbo; je zaskrbljen, da bi lahko 
morebitna napačna presoja in nesporazumi med ZDA in Rusijo privedli do zaostritve 
napetosti in novega tekmovanja v oboroževanju z raketami;

5. se še naprej v celoti zavzema za učinkovit mednarodni nadzor orožja, razoroževanje in 
neširjenje orožja; poziva ZDA in Rusijo, naj podaljšajo veljavnost sporazuma New 
START iz leta 2010, ki bo prenehal veljati leta 2021;

6. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj šestmesečni časovni okvir izkoristi za 
to, da z obema državama podpisnicama vodi dialog, pri tem pa ponudi strokovno znanje 
in izkušnje EU na področju mediacije, da bi dosegli dogovor o pogodbi o jedrskem 
orožju srednjega dosega in tako skušali preprečiti, da bi tako ZDA kot Rusija odstopile 
od nje; jo nadalje poziva, naj po izteku šestmesečnega roka ponudi alternativno rešitev 
in spodbuja, da se med ZDA in Rusijo izpogaja nov sporazum o orožju, ki bi lahko 
vključeval najvišji dovoljeni obseg jedrskega orožja ali geografske omejitve za njegovo 
uporabo;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku 
in članom kongresa Združenih držav, predsedniku Ruske federacije, članom ruske 
državne dume in sveta federacije ter Natu.


