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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след 
незаконното анексиране на Крим от Русия
(2015/2036(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Украйна, и по-специално 
своята резолюция от 15 януари 2015 г.1,

– като взе предвид своите резолюции от 12 септември 2013 г. относно морското 
измерение на общата политика за сигурност и отбрана2, от 12 септември 2012 г. 
относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата 
външна политика и политика на сигурност3, от 3 юли 2012 г. относно търговските 
аспекти на Източното партньорство4 и от 14 декември 2011 г. относно 
преразглеждането на Европейската политика за съседство5,

– като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно стратегията на 
ЕС за Черно море6,

– като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС от 17 март 2014 г., 21 март 2014 г. 
и 18 декември 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Украйна от 
17 ноември 2014 г. и 29 януари 2015 г.,

– като взе предвид последните декларации на Съвета по външни работи,

– като взе предвид споразуменията на ЕС за асоцииране с Украйна, Молдова и 
Грузия,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Руската федерация,

– като взе предвид Решение на Съвета от 24 юни 2014 година относно 
договореностите за прилагане от страна на Съюза на клаузата за солидарност7,

– като взе предвид декларацията от 5 септември 2014 г., приета на срещата на 
високо равнище на НАТО в Уелс,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

                                               
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0011.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0380.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0334.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0276.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0576.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0025.
7 ОВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 53.
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– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (А8-0000/2015),

A. като има предвид, че Черно море е един от най-стратегическите региони в света, 
от ключово значение за ЕС и неговите държави членки, по-специално с оглед на 
гарантирането на тяхната сигурност и отбрана, както и за европейската политика 
за съседство и Източното партньорство; като има предвид, че всички 
съществуващи продължителни конфликти в Република Молдова 
(Приднестровието), Грузия (Южна Осетия и Абхазия) и между Армения и 
Азербайджан (Нагорни Карабах) са разположени в басейна на Черно море;

Б. като има предвид, че Европейският съвет категорично осъди анексирането на 
Крим и Севастопол от Руската федерация и няма да го признае; като има предвид, 
че вследствие на това бяха наложени ограничения върху търговията между ЕС и 
Крим;

В. като има предвид, че НАТО осъди военната ескалация в Крим от страна на 
Руската федерация, неправомерното и незаконно анексиране на Крим, както и 
продължаващата и умишлена дестабилизация на Източна Украйна в нарушение на 
международното право;

Г. като има предвид, че военното равновесие в басейна на Черно море беше 
нарушено след незаконното анексиране на Крим, като Русия сега контролира 
стотици километри от кримското крайбрежие и съседните води, намиращи се 
непосредствено срещу НАТО и морските граници на ЕС; като има предвид, че 
Русия подтиква към агресивни действия на украинска територия;

Д. като има преди, че преди незаконното анексиране руските сухоземни и въздушни 
сили в Крим бяха минимални и се грижеха основно за защитата на Севастопол –
главната база на руския черноморски флот – и на две съседни военноморски бази; 
като има предвид, че чрез военно присъствие в Крим и Черноморския басейн, 
последвало анексирането, Русия цели да създаде настъпателна съвместна ударна 
сила, състояща се от военноморския флот и сухоземни и военновъздушни сили;

Е. като има предвид, че Русия ускорява разширяването и модернизацията на 
черноморския флот след анексирането; като има предвид, че планът за 
модернизация на черноморския флот е една от най-амбициозните части на руската 
държавна програма за оръжейни поръчки за периода 2011-2020 г.; като има 
предвид, че през декември 2014 г. руското правителство одобри нова военна 
доктрина, разглеждаща НАТО като основна заплаха за сигурността на Русия;

Ж. като има предвид, че Турция е съюзник в НАТО, военноморска сила, активен 
участник в регионалната външна политика и ключов партньор на ЕС, не на 
последно място в областта на енергетиката и сигурността на границите; като има 
предвид, че стратегическото местоположение на Турция е също така от голямо 
значение за другата сериозна заплаха, пред която са изправени както НАТО, така 
и ЕС,  а именно самопровъзгласилата се Ислямска държава – Даиш;

З. като има предвид, че ЕС, НАТО и САЩ осъдиха „договора“, подписан през 
ноември 2014 г. между Русия и сепаратистките органи в Абхазия, и потвърдиха 
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подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Грузия;

И. като има предвид, че след окупацията от руските сили Крим е сцена на нарушения 
на правата на човека, които засягат по-специално кримските татари;

Промяна в стратегическите параметри и параметрите на сигурността на Черно 
море

1. твърдо подкрепя непризнаването на анексирането на Крим от Русия; отново 
заявява своя ангажимент по отношение на независимостта и суверенитета на 
Украйна и неприкосновеността на границите; изцяло подкрепя заключенията на 
Европейския съвет, че ЕС няма да признае незаконното анексиране на Крим и 
Севастопол;

2. отбелязва със загриженост, че анексирането на Крим е ускорило значителна 
промяна в стратегическата обстановка в Черноморския басейн и съседната зона; 
предупреждава, че окупирайки целия полуостров, Русия е придобила много важен 
трамплин за нападения както на Запад (Приднестровието и делтата на река 
Дунав), Балканите, така и на юг (Източното Средиземноморие), където е 
установила постоянно военноморско присъствие, и че незаконното анексиране на 
Крим осигурява на Русия един „южен Калининград“ – пряк контакт с НАТО, този 
път по море;

3. счита, че промяната в стратегическите параметри и променящото се военно 
положение в Черноморския басейн са показателни за едни по-широкообхватни и 
системни предизвикателства за европейската сигурност; счита, че ЕС и държавите 
членки трябва да имат ответна, свързана със сигурността реакция на тези 
предизвикателства;

4. изразява дълбока загриженост относно настоящото отбранително и настъпателно 
военно присъствие на Русия в региона на Черно море и относно планираното 
разширяване и модернизиране на руския черноморски флот, в т.ч. добавянето на 
шест нови модерни дизелови подводници от тип „Ростов на Дон“ и шест нови 
фрегати от тип „Адмирал Григорович“; отбелязва, че разполагането на 
нападателни военновъздушни активи и обновяването на военната инфраструктура 
на Крим ще повишат нападателната военна амбиция на Русия и способността й да 
налага власт извън собствената й територия;

5. отбелязва със загриженост, че Русия е подсилила значително своите въздушни и 
морски укрепления в басейна на Черно море, разполага нови противокорабни 
ракети (с обсег от 600 км., способни да достигнат Босфора) и подсигурява контрол 
на руски бойни самолети върху около три четвърти от въздушното пространство 
на Черноморския басейн (като на практика утроява броя на летищата в Крим); 
отбелязва във връзка с това, че Русия е укрепила капацитета си както 
стратегически, така и тактически: стратегически, бомбардировачите с дълъг обсег, 
способни да превозват крилати ракети, и разузнавателната авиация, действаща 
близо до западните брегове на Черно море, могат да проникнат дълбоко в 
Централна Европа; тактически, двете военноморски пехотни бригади, евентуално 
подпомогнати от вертолетоносачи от тип „Мистрал“, представляват значителна 
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потенциална заплаха след кацане;

6. отбелязва, че евентуално разгръщане на руски оръжейни системи с възможна 
двойна употреба в Крим поставя под съмнение добрата воля на Русия, що се
отнася до постигане на напредък по програмата за  многостранно ядрено 
разоръжаване в предстоящото преразглеждане на Договора за неразпространение 
на ядреното оръжие, като по този начин се подкопават предприетите вече усилия 
в тази посока;

7. счита неотдавнашното ниско прелитане на руски бойни самолети над бойни 
кораби и проучвателни платформи на НАТО в Черно море като ясен знак за една 
по-агресивна позиция на Русия в Черноморския басейн и предупреждава за 
увеличен риск от ескалация;

8. изразява дълбока загриженост във връзка с изключително сериозното положение 
в Източна Украйна, където войната води до дестабилизиране на Украйна и 
региона като цяло, включително явния опит за създаване на сухопътен коридор, 
свързващ руската територия с Крим чрез контролирана от сепаратистите 
територия по западния бряг на Азовско море (Мариупол);

9. осъжда факта, че Русия предоставя пряка и непряка подкрепа за сепаратистките 
действия, като по този начин улеснява продължаването на войната; изразява 
загриженост във връзка със съобщенията за военни престъпления, извършени в 
региона, контролиран от подкрепяни от Русия сепаратисти; настоятелно 
призовава Русия да използва своето влияние, за да се прекратят враждебните 
действия;

10. изразява съжаление, че регионалните инициативи за сътрудничество в областта на 
сигурността в Черно море – BLACKSEAFOR  и  Black Sea Harmony, целящи да 
покажат на външния свят, че крайбрежните държави могат да поемат основната 
отговорност за своята сигурност, се оказаха твърде слаби и понастоящем са 
парализирани;

Да проявим твърдост и да водим диалог с Русия

11. подчертава, че отношенията с Русия, която е основен участник в международната 
система, в дългосрочен план следва да бъдат основани на сътрудничество, а не на 
конфликти;  въпреки това е на мнение, че в краткосрочен и средносрочен план, 
поради липсата на доверие след неотдавнашните действия на Русия, всяко 
възобновяване на сътрудничеството следва да продължи да разчита, на първо 
място, на силни стратегически уверения, предоставени от НАТО на източните му 
членове, и от друга страна, на факта, че не може да има политическо решение, 
основаващо се на приемането на незаконното анексиране на Крим;

12. изразява надежда, че Споразумението от Минск за прекратяване на огъня, 
постигнато на 12 февруари 2015 г., ще бъде спазено и по този начин ще се 
осигури време за намиране на политическо решение;

13. счита, че в случай че Русия не изпълни споразумението от Минск за прекратяване 
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на огъня и продължи  дестабилизирането на Източна Украйна и незаконното 
анексиране на Крим, режимът на санкции следва да бъде продължен и дори 
засилен;

Енергийна, морска, гранична и човешка сигурност в региона на Черно море 

14. приветства прилагането на енергийната политика на ЕС, насочена към 
насърчаване на енергийна сигурност за всички държави членки; настоятелно 
призовава държавите членки да предприемат необходимите действия, за да се 
гарантира сигурността на дейностите по добив и транспортиране на нефт и газ в 
региона на Черно море;

15. изразява загриженост, че ползите от добива и транспортирането на нефт и газ в 
Черно море все повече зависят от степента на милитаризация, стартирана с 
незаконното анексиране на Крим от Русия и последващото натрупване на руски 
военни способности в региона;

16. подчертава, че настоящата криза засяга сътрудничеството в други важни области 
като управлението и сигурността на границите (по-специално контрола на 
миграцията), незаконния трафик и борбата с организираната престъпност;

17. призовава Русия да зачита правата на местното население на Крим, особено на 
местните кримски татари, хиляди от които са напуснали родината си поради страх 
от преследване и са потърсили убежище в други региони на Украйна;

18. призовава украинското правителство да използва всички средства, с които 
разполага, за да разследва и да преследва по съдебен път военните престъпления, 
извършени на негова територия;

Ролята на ЕС и международните участници

19. подчертава, че Черноморският регион следва да бъде реален приоритет за ЕС; 
счита, че настоящият формат на инициативата  „Черноморско взаимодействие“ е 
остарял; отново призовава Комисията и ЕСВД да изготвят всеобхватна стратегия 
на ЕС за Черноморския регион;

20. подчертава, че въпреки факта, че инициативата „Черноморско взаимодействие“ е 
почти в застой, сътрудничеството с държавите от Черноморския басейн следва да 
продължи; приветства текущите мисии по линия на ОПСО – консултативната 
мисия на ЕС, мисията за наблюдение на ЕС и мисията на ЕС за съдействие в 
областта на граничния контрол  – като важен елемент от подхода на ЕС за 
разрешаване на продължителните конфликти в региона;

21. подчертава изключителната важност на координацията с НАТО и Съединените 
щати, тъй като Черноморският басейн е основен компонент на евро-
атлантическата сигурност; приветства ангажимента на НАТО да подкрепя 
регионалните усилия на черноморските държави, насочени към гарантиране на 
сигурността и стабилността; призовава ОССЕ да разшири обхвата на усилията си, 
свързани със сигурността на Черно море;
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22. приветства ангажимента на държавите – членки на НАТО за колективна 
сигурност и за придържане към член 5 от Договора от Вашингтон; приветства 
решението на срещата на върха на НАТО в Уелс за стратегически мерки за 
гарантиране на сигурността  и план за готовност за действие, които са важни 
елементи за сигурността на най-засегнатите държави – членки на НАТО; 
призовава НАТО да продължи да развива своя капацитет за противоракетна 
отбрана и отбрана в кибернетичното пространство, включително в региона на 
Черно море, и да разработва планове за действие при извънредни ситуации за 
възпиране и противодействие на асиметрични и хибридни военни действия;

23. подчертава, че НАТО следва да запази общото си военноморско и 
военновъздушно превъзходство в басейна на Черно море и да поддържа 
капацитета си да наблюдава зоната;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС и всички 
черноморски държави.


