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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige 
annektering af Krim
(2015/2036(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine, navnlig beslutningen af 15. 
januar 20151,

– der henviser til sine beslutninger af 12. september 2013 om den maritime dimension af 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik2, af 12. september 2012 om årsrapporten fra 
Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik3, af 3. juli 
2012 om handelsmæssige aspekter ved Det Østlige Partnerskab4 og af 14. december 
2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik5,

– der henviser til sin beslutning af 20. januar 2011 om en EU-strategi for Sortehavet6,

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. marts 2014, 21. marts 2014 og 18. december 
2014,

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Ukraine af 17. november 2014 og 29. 
januar 2015,

– der henviser til Udenrigsrådets seneste erklæringer,

– der henviser til EU's associeringsaftaler med Ukraine, Moldova og Georgien,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Russiske Føderation,

– der henviser til Rådets afgørelse af 24. juni 2014 om ordninger til Unionens 
gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen7,

– der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet i Wales af 5. september 2014,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at Sortehavsområdet er en af verdens mest strategiske regioner, af 
central betydning for EU og dets medlemsstater, navnlig med henblik på at sikre deres 

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0011.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0380.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0334.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0276.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0576.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0025.
7 EUT L 192 af 1.7.2014, s. 53.
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sikkerhed og forsvar, og for EU's naboskabspolitik og Det Østlige Partnerskab; der 
henviser til, at alle igangværende langvarige konflikter i Republikken Moldova 
(Transdnestrien), Georgien (Sydossetien og Abkhasien) og mellem Armenien og 
Aserbajdsjan (Nagorno-Karabakh) foregår i Sortehavsområdet;

B. der henviser til, at Det Europæiske Råd i stærke vendinger har fordømt Den Russiske 
Føderations annektering af Krim og Sevastopol og nægter at anerkende den; der 
henviser til, at der som følge heraf er indført restriktioner på handel mellem EU og 
Krim;

C. der henviser til, at NATO har fordømt Den Russiske Føderations militære optrapning på 
Krim, dens ulovlige og uretmæssige annektering af Krim og dens fortsatte og bevidste 
destabilisering af det østlige Ukraine i strid med folkeretten;

D. der henviser til, at den militære balance i Sortehavsområdet har ændret sig efter den 
ulovlige annektering af Krim, idet Rusland nu ulovligt kontrollerer hundredvis af 
kilometer af Krims kystlinje og de tilstødende farvande, som ligger lige over for 
NATO's og EU's søgrænser; der henviser til, at Rusland har givet næring til aggressive 
træfninger på ukrainsk territorium;

E. der henviser til, at der før den ulovlige annektering var en minimal tilstedeværelse af 
russiske land- og lufttropper på Krim, som primært beskæftigede sig med forsvaret af 
Sevastopol – den russiske Sortehavsflådes hovedbase – samt to tilstødende flådebaser; 
der henviser til, at Rusland gennem militær opbygning på Krim og i Sortehavsområdet 
efter annekteringen har sat ind på at skabe en offensiv fælles slagstyrke, der omfatter 
flåden samt land- og luftstyrker;

F. der henviser til, at Rusland har fremskyndet udvidelsen og moderniseringen af 
Sortehavsflåden efter annekteringen; der henviser til, at planen for modernisering af 
Sortehavsflåden er en af de mest ambitiøse dele af den russiske stats 
våbenindkøbsprogram for 2011-2020; der henviser til, at den russiske regering i 
december 2014 godkendte en ny militær doktrin, i hvilken NATO betragtes som den 
største sikkerhedstrussel mod Rusland;

G. der henviser til, at Tyrkiet er NATO-allieret, en flådemagt, en aktiv regional 
udenrigspolitisk aktør og en central partner for EU, ikke mindst når det handler om 
energi og sikkerhed ved grænserne; der henviser til, at Tyrkiets strategiske placering 
også er yderste relevant for den anden store trussel, som både NATO og EU står overfor 
– den selvudråbte Da'esh (Islamisk Stat);

H. der henviser til, at EU, NATO og USA har fordømt den "traktat", der blev undertegnet i 
november 2014 mellem russiske og separatistiske myndigheder i Abkhasien, og på ny 
har bekræftet deres støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet;

I. der henviser til, at Krim, siden den blev besat af russiske styrker, har været skueplads 
for menneskerettighedskrænkelser, der især rammer Krim-tartarerne;

Ændring af det strategiske og sikkerhedsmæssige miljø i Sortehavsområdet
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1. støtter kraftigt, at man undlader at anerkende Ruslands annektering af Krim; fastholder 
sit engagement i Ukraines uafhængighed og suverænitet og ukrænkeligheden af dets 
grænser; støtter fuldt ud Det Europæiske Råds konklusioner om, at EU ikke vil 
anerkende den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol;

2. bemærker med bekymring, at annekteringen af Krim har fremkaldt en betydelig ændring 
af det strategiske miljø i Sortehavsområdet og det tilstødende område; advarer om, at 
Rusland ved at besætte hele halvøen har skaffet sig en meget vigtig affyringsrampe, der 
vender mod både vest (Transdnestrien og Donau-flodens udmundinger), Balkan og syd 
(det østlige Middelhav), hvor det har etableret en permanent flådetaskforce, og at den 
ulovlige annektering af Krim giver Rusland et "sydligt Kaliningrad" – endnu en udpost, 
der grænser direkte op til NATO, men denne gang til havs;

3. mener, at ændringen af det strategiske miljø og den militære situation i 
Sortehavsområdet, som hele tiden ændrer sig, er tegn på større, systemiske udfordringer 
for Europas sikkerhed; mener, at EU og medlemsstaterne skal fastlægge en 
sikkerhedsmæssig reaktion på disse udfordringer;

4. er dybt bekymret over Ruslands aktuelle defensive og offensive militære opbygning i 
Sortehavsområdet og den planlagte udvidelse og modernisering af Sortehavsflåden, som 
omfatter tilføjelsen af seks nye moderne dieselundervandsbåde af typen Rostov-on-Don 
og seks nye fregatter af typen Admiral Grigorovich; bemærker, at placeringen af de 
offensive luftvåbenaktiver og opgraderingen af Krims militære infrastrukturer vil 
forbedre Ruslands offensive militære stilling og dets mulighed for at udøve magt uden 
for sit eget territorium;

5. bemærker med bekymring, at Rusland i betydelig grad har styrket sit luft- og 
flådeforsvar i Sortehavsområdet ved at opstille nye flådeforsvarsmissiler 
(antiskibsmissiler med en rækkevidde på 600 km, som er i stand til at nå 
Bosporusstrædet) og sikre, at russiske kampfly kontrollerer tre fjerdedele af 
Sortehavsområdets luftrum (ved næsten at tredoble antallet af lufthavne på Krim); 
bemærker i denne forbindelse, at Rusland har styrket sine kapabiliteter i både strategisk 
og taktisk henseende: I strategisk henseende kan langtrækkende bombefly med 
krydsermissiler om bord og overvågningsfly, der opererer tæt på Sortehavets vestlige 
kyster, trænge dybt ind i Centraleuropa. I taktisk henseende udgør to kampbrigader fra 
flåden – der potentielt kan få støtte fra helikopter-hangarskibe af Mistral-typen – en 
betydelig potentiel landgangstrussel;

6. bemærker, at Ruslands mulige opstilling af våbensystemer til både konventionelle 
våben og atromvåben på Krim sår tvivl om Ruslands gode intentioner med hensyn til at 
opnå fremskridt inden for den multilaterale atomnedrustningsdagsorden under den 
kommende revision af traktaten om ikke-spredning og undergraver den indsats, der 
allerede er gjort i denne henseende;

7. betragter russiske kampflys nylige tætte overflyvninger af NATO-krigsskibe og 
efterforskningsplatforme i Sortehavet som et tydeligt tegn på en mere aggressiv russisk 
holdning i Sortehavsområdet og advarer om en forhøjet risiko for eskalering;

8. er dybt bekymret over den ekstremt alvorlige situation i det østlige Ukraine – hvor 
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krigen fører til destabilisering af Ukraine og af regionen som helhed – herunder det 
åbenbare forsøg på at få etableret en landkorridor, der forbinder russisk territorium med 
Krim via et separatist-kontrolleret område langs vestkysten af Det Asovske Hav 
(Mariupol);

9. fordømmer, at Rusland yder direkte og indirekte støtte til separatisternes aktioner og 
derved gør det lettere at fortsætte krigen; er bekymret over rapporterne om, at der begås 
krigsforbrydelser i den region, der kontrolleres af russisk-støttede separatister; opfordrer 
indtrængende Rusland til at bruge sin indflydelse til at få standset fjendtlighederne;

10. beklager, at de regionale sikkerhedssamarbejdsinitiativer i Sortehavsområdet, 
BLACKSEAFOR og Black Sea Harmony, som er tilrettelagt med sigte på at vise 
omverdenen, at kyststaterne kan påtage sig det primære ansvar for deres egen sikkerhed, 
har vist sig at være for svage og i øjeblikket er lammet;

Standhaftighed og kommunikationsvilje over for Rusland

11. understreger, at forholdet til Rusland, som er en vigtig aktør på den internationale scene, 
i det lange løb bør være præget af samarbejdsvilje snarere end konflikt; er imidlertid af 
den opfattelse, at enhver genoptagelse af samarbejdet på kort og mellemlang sigt – i 
lyset af den manglende tillid efter Ruslands handlinger i den seneste tid – fortsat bør 
være baseret på for det første den stærke strategiske garanti, som NATO giver sine 
østlige medlemmer, og for det andet den omstændighed, at der ikke kan findes nogen 
politisk løsning baseret på accept af den ulovlige annektering af Krim;

12. udtrykker håb om, at våbenhvileaftalen fra Minsk, som blev indgået den 12. februar 
2015, vil holde og derved give tid til at finde en politisk forhandlingsløsning;

13. mener, at sanktionsordningen bør fastholdes og endda forstærkes, i tilfælde af at 
Rusland ikke lever op til våbenhvileaftalen fra Minsk og fortsætter destabiliseringen af 
Ukraine og den ulovlige annektering af Krim;

Energisikkerhed, maritim sikkerhed, sikkerhed ved grænserne og sikkerhed for mennesker 
i Sortehavsregionen 

14. bifalder gennemførelsen af EU's energipolitik, der sigter mod at fremme 
energisikkerhed for alle medlemsstater; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
tage de nødvendige skridt for at garantere sikkerheden i forbindelse med olie- og 
gasudnyttelses- og transportaktiviteter i Sortehavsregionen;

15. er bekymret over, at fordelene ved olie- og gasudnyttelse og -transport i Sortehavet i 
stigende grad afhænger af graden af militarisering udløst af Ruslands ulovlige 
annektering af Krim og efterfølgende opbygning af sine kapabiliteter i området;

16. understreger, at den aktuelle krise påvirker samarbejdet på andre vigtige områder såsom 
grænseforvaltning og -kontrol (navnlig migrationskontrol), ulovlig handel og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet;

17. opfordrer Rusland til at respektere lokalbefolkningens rettigheder på Krim, især hvad 
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angår de indfødte Krim-tatarer, som i tusindvis har forladt deres hjemland af frygt for 
forfølgelse og har søgt tilflugt i andre regioner i Ukraine;

18. opfordrer den ukrainske regering til at benytte alle de midler, den har til rådighed, til at 
efterforske og retsforfølge krigsforbrydelser begået på dens territorium;

EU's og de internationale aktørers rolle

19. understreger, at Sortehavsregionen bør være en reel prioritet for EU; mener, at den 
nuværende udformning af Sortehavssynergien er forældet; opfordrer endnu en gang 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en omfattende strategi for 
Sortehavsregionen;

20. understreger, at samarbejdet med staterne i Sortehavsområdet bør fortsætte, selv om 
Sortehavssynergien praktisk taget er sat i bero; ser med tilfredshed på de igangværende 
FSFP-missioner – EU's rådgivende mission, EU's observatørmission og EU's 
grænsebistandsmission – som er vigtige komponenter i EU's tilgang til at få løst de 
langvarige konflikter i regionen;

21. fremhæver den afgørende betydning af at koordinere med NATO og USA, eftersom 
Sortehavsområdet er en central komponent i den euro-atlantiske sikkerhed; glæder sig 
over NATO's tilsagn om at støtte sortehavskyststaternes regionale indsats for at sikre 
sikkerhed og stabilitet; opfordrer OSCE til at udvide omfanget af sin indsats vedrørende 
sikkerhed i Sortehavsområdet;

22. glæder sig over, at NATO's medlemsstater har forpligtet sig til fælles sikkerhed og 
artikel 5 i Washingtontraktaten; glæder sig over beslutningen fra NATO-topmødet i 
Wales om strategiske sikkerhedsforanstaltninger og beredskabshandlingsplanen 
("Readiness Action Plan"), som udgør vigtige dele af sikkerheden for de mest berørte 
NATO-medlemsstater; opfordrer NATO til fortsat at udvikle sine cyber- og 
missilforsvarskapabiliteter, også i Sortehavsregionen, og til at udarbejde 
beredskabsplaner, der kan afskrække fra og imødegå asymmetrisk og hybrid 
krigsførelse;

23. understreger, at NATO bør bevare sin generelle overlegenhed med hensyn til flåde og 
luftvåben i Sortehavsområdet og fastholde sin kapacitet til at overvåge området;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-medlemsstaternes og alle 
sortehavslandenes regeringer og parlamenter.


