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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Strategická a vojenská situace v oblasti Černého moře po protizákonné anexi Krymu 
Ruskem
(2015/2036(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 
15. ledna 20151,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 12. září 2013 o námořním rozměru společné 
bezpečnostní a obranné politiky2, ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady 
Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice3, ze dne 
3. července 2012 o obchodních aspektech Východního partnerství4 a ze dne 14. prosince 
2011 o přepracování evropské politiky sousedství5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o strategii EU pro černomořský 
region6,

– s ohledem na závěry Rady EU ze dne 17. března 2014, 21. března 2014 
a 18. prosince 2014,

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Ukrajiny ze dne 
17. listopadu 2014 a ze dne 29. ledna 2015,

– s ohledem na nejnovější prohlášení Rady pro zahraniční věci,

– s ohledem na dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Ruské federaci,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2014 o způsobu provádění doložky 
solidarity Unií7,

– s ohledem na prohlášení ze summitu NATO vydaného dne 5. září 2014 ve Walesu,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí na 

                                               
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0011.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0380.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0334.
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0276.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0576.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0025.
7 Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 53.
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světě, která má klíčový význam pro EU a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou situovány v oblasti povodí Černého moře;

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada důrazně odsoudila anexi Krymu a Sevastopolu 
Ruskou federací a tuto anexi neuzná; vzhledem k tomu, že v důsledku toho byl omezen 
obchod mezi EU a Krymem;

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo vojenskou eskalaci Ruské federace na Krymu, 
její nezákonnou a nelegitimní anexi Krymu a její pokračující a záměrnou destabilizaci 
východní Ukrajiny v rozporu s mezinárodním právem;

D. vzhledem k tomu, že vojenská rovnováha v povodí Černého moře se po nezákonné 
anexi Krymu změnila tak, že Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou stovky kilometrů 
krymského pobřeží a přilehlých vod směřujících k mořským hranicím NATO a EU; 
vzhledem k tomu, že Rusko podnítilo na ukrajinském území agresi;

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se zabývaly zejména obranou Sevastopolu – hlavní 
základny ruské černomořské flotily – a dvou přilehlých námořních základen; vzhledem 
k tomu, že Rusko svojí vojenskou přítomností na Krymu po jeho anexi a v povodí 
Černého moře vytvořilo ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou tvoří námořní, 
pozemní a vzdušné síly;

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi urychlilo expanzi a modernizaci černomořské 
flotily; vzhledem k tomu, že plán modernizace černomořské flotily je jednou 
z nejcílevědomějších částí ruského vládního programu vyzbrojování na období 2011–
2020; vzhledem k tomu, že ruská vláda v prosinci 2014 schválila novou vojenskou 
doktrínu, která považuje NATO za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

G. vzhledem k tomu, že Turecko je spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční politiky a klíčovým partnerem EU, zejména 
pokud jde o energetickou bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem k tomu, že 
strategická poloha Turecka má velký význam také v souvislosti s druhou velkou 
hrozbou, které čelí NATO a EU, a tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 2014 
podepsalo Rusko a separatistické orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily svoji 
podporu suverenitě a územní celistvosti Gruzie;

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po okupaci ruskými silami dějištěm porušování 
lidských práv, což má největší dopad na krymské Tatary;

Změna strategické a bezpečnostní situace v Černém moři

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na nezávislosti 
a suverenitě Ukrajiny a na neporušitelnosti hranic; plně podporuje závěry Evropské 
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rady, že EU neuzná nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

2. se znepokojením bere na vědomí, že anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko získalo 
obsazením celého poloostrova velmi významnou odpalovací rampu směřující jak 
na západ (Podněstří a ústí Dunaje), tak na Balkán a jih (východní Středomoří), kde 
vytvořilo stálou námořní pracovní skupinu, a že nezákonná anexe Krymu nabízí Rusku 
„jižní Kaliningrad“ coby další základnu mající přímé hranice s NATO, tentokrát 
na moři;

3. je přesvědčen, že změna strategické situace a vyvíjející se vojenská situace v povodí 
Černého moře jsou důkazem širších systémových výzev vůči evropské bezpečnosti; 
je přesvědčen, že EU a členské státy musejí vůči těmto výzvám vymezit bezpečnostní 
reakci;

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad současnou defenzivní a ofenzivní vojenskou 
přítomností Ruska v Černém moři a nad plánovanou expanzí a modernizací ruské 
černomořské flotily, jejíž součástí je její doplnění o šest nových moderních dieselových 
ponorek typu Rostov na Donu a šest nových fregat typu Admiral Grigorovič; 
poznamenává, že umístění ofenzivních leteckých prostředků a modernizace krymských 
vojenských infrastruktur posílí ofenzivní vojenské postavení Ruska a jeho schopnost 
rozpínat sílu mimo své území;

5. se znepokojením bere na vědomí, že Rusko významně zvýšilo svou leteckou a námořní 
obranu v povodí Černého moře nasazením nových námořních protilodních raket 
(s doletem 600 km, schopných doletět až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u povodí 
Černého moře (čímž prakticky ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); poukazuje v této 
souvislosti na skutečnost, že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z hlediska strategického, 
tak taktického: strategické bombardéry dlouhého doletu, které jsou schopny nést 
protilodní střely, a letecký průzkum probíhající v blízkosti západního pobřeží Černého 
moře mohou proniknout hluboko do střední Evropy; dvě brigády námořní pěchoty –
za případné podpory vrtulníkových výsadkových lodí třídy Mistral – představují 
z hlediska taktiky významnou potenciální hrozbu vylodění;

6. poznamenává, že potenciální ruské rozmístění zbraňových systémů s dvojí funkcí 
na Krymu zpochybňuje dobré úmysly Ruska, pokud jde o dosažení pokroku při plnění 
vícestranného programu jaderného odzbrojování v souvislosti s nadcházejícím 
přezkumem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, jehož bylo v tomto ohledu 
již dosaženo;

7. považuje nedávné přelety ruských bojových letadel v blízkosti válečných lodí NATO 
a průzkumné platformy v Černém moři za jasný důkaz agresivnějšího přístupu Ruska 
v povodí Černého moře a varuje před zvýšeným rizikem eskalace;

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou situací ve východní Ukrajině – kde válka vede 
k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti – včetně zjevného tažení s cílem vytvořit pozemní 
koridor spojující ruské území s Krymem napříč územím ovládaným separatisty podél 
západního pobřeží Azovského moře (Mariupol);
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9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i nepřímo podporuje činy separatistů, a usnadňuje 
tak pokračování války; je znepokojen zprávami o válečných zločinech, jež jsou páchány 
v oblasti kontrolované separatisty podporovanými Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

10. vyjadřuje politování nad skutečností, že iniciativy zaměřené na spolupráci v oblasti 
regionální bezpečnosti Černého moře BLACKSEAFOR a Black Sea Harmony, jejichž 
záměrem bylo ukázat vnějšímu světu, že pobřežní země mohou převzít primární 
odpovědnost za svou bezpečnost, se ukázaly jako příliš slabé a jsou nyní ochromeny;

Neustupovat a komunikovat s Ruskem

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je důležitým hráčem mezinárodního systému, by 
měl být dlouhodobě kooperativní spíše než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení spolupráce mělo v krátkodobém a střednědobém 
horizontu i nadále opírat předně o silné strategické zajišťovací opatření, které 
východním zemím nabízí NATO a poté o skutečnost, že politické řešení založené na 
přijetí nezákonné anexe Krymu není možné;

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 2015, 
vydrží a poskytne čas pro vyjednání politického řešení;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko nebude dodržovat dohodu o příměří z Minsku 
a bude pokračovat v destabilizaci východní Ukrajiny a nelegální anexi Krymu, bude 
režim sankcí pokračovat a dokonce posílí;

Energetická bezpečnost, námořní bezpečnost a bezpečnost hranic a lidí v oblasti Černého 
moře 

14. vítá provádění energetické politiky EU na podporu energetické bezpečnosti pro všechny 
členské státy; naléhavě žádá členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k zajištění těžby 
ropy a zemního plynu a činností souvisejících s jejich přepravou v oblasti Černého 
moře;

15. je znepokojen skutečností, že prospěch z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností ruského potenciálu v této oblasti;

16. zdůrazňuje, že současná krize má vliv na spolupráci v dalších důležitých oblastech, jako 
je řízení hranic a bezpečnosti (zejména kontrola migrace), nezákonné obchodování a boj 
proti organizovanému zločinu;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v jiných oblastech na Ukrajině;

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, jež byly na jejím území spáchány;



PR\1053203CS.doc 7/7 PE546.620v03-00

CS

Úloha EU a mezinárodních hráčů

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by měla mít pro EU opravdovou prioritu; domnívá 
se, že struktura Černomořské synergie je zastaralá; opětovně vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby vypracovaly komplexní strategii EU pro oblast Černého moře;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, monitorovací misi EU a misi EU pro pomoc 
na hranicích – jako důležité složky přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů v této 
oblasti;

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam koordinace s NATO a Spojenými státy, neboť 
povodí Černého moře je klíčovou složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá závazek 
NATO podporovat regionální snahy pobřežních států Černého moře o zajištění 
bezpečnosti a stability; vyzývá OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí na bezpečnost 
Černého moře;

22. vítá závazek členských států NATO ke kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost nejpostiženějších členských států NATO; vyzývá 
NATO, aby nadále rozvíjela své schopnosti kybernetické a protiraketové obrany, a to 
i v oblasti Černého moře, a aby rozvíjela pohotovostní plány k zabránění asymetrické 
a hybridní válce a obraně před touto válkou;

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo v povodí Černého moře udržet svoji všeobecnou 
námořní a leteckou převahu a uchovat svoji schopnost tuto oblast monitorovat;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států  EU a všem zemím Černého moře.


