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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie 
van de Krim door Rusland
(2015/2036(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne, en met name de resolutie van 15 januari 
20151,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de maritieme dimensie van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid2, van 12 september 2012 over het 
jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid3, van 3 juli 2012 over de handelsaspecten van het 
Oostelijk Partnerschap4 en van 14 december 2011 over de herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid5,

– gezien zijn resolutie van 20 januari 2011 over een EU-strategie voor het Zwarte 
Zeegebied6,

– gezien de conclusies van de Raad van 17 maart 2014, 21 maart 2014 en 
18 december 2014,

– gezien de conclusies van de Raad (Buitenlandse Zaken) over Oekraïne van 17 november 
2014 en 29 januari 2015,

– gezien de jongste verklaringen van de Raad (Buitenlandse Zaken),

– gezien de associatieovereenkomsten tussen de EU en Oekraïne, Moldavië en Georgië,

– gezien zijn eerdere resoluties over de Russische Federatie,

– gezien het Besluit van de Raad van 24 juni 2014 inzake de regeling voor de toepassing 
van de solidariteitsclausule door de Unie7,

– gezien de slotverklaring van de NAVO-topontmoeting op 5 september 2014 in Wales,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2015),

                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0011.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0380.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0334.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0276.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0576.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0025.
7 PB L 192 van 1.7.2014, blz. 53.
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A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied een van de meest strategische regio's ter wereld 
is en dat het van eminent belang is voor de EU en haar lidstaten, met name wat betreft 
veiligheid en defensie, en voor het nabuurschapsbeleid van de EU en het Oostelijk 
Partnerschap; overwegende dat alle huidige en slepende conflicten in de Republiek 
Moldavië (Transnistrië), Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en tussen Armenië en 
Azerbeidzjan (Nagorno-Karabach) zich rond de Zwarte Zee afspelen;

B. overwegende dat de Europese Raad de annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland met klem heeft veroordeeld en niet zal erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU en de Krim is ingeperkt;

C. overwegende dat de NAVO haar veroordeling heeft uitgesproken over de militaire 
escalatie van Russische zijde op de Krim, de onwettige en ongerechtvaardigde annexatie 
van de Krim en de aanhoudende opzettelijke en tegen het volkenrecht indruisende 
destabilisatie door Rusland van het oosten van Oekraïne;

D. overwegende dat het militair evenwicht in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren van de Krim beheerst, tegenover de maritieme 
grenzen van de NAVO en de EU; overwegende dat Rusland de agressieve acties op 
Oekraïens grondgebied heeft opgestookt;

E. overwegende dat de Russische land- en luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de illegale 
annexatie minimaal van omvang waren en zich hoofdzakelijk bezighielden met de 
verdediging van Sebastopol - de voornaamste haven voor de Russische Zwarte Zeevloot 
– en twee nabijgelegen marinebases; overwegende dat Rusland door het versterken van 
zijn strijdkrachten op de Krim sinds de annexatie een offensieve strijdmacht van 
marine-, land- en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; overwegende dat de modernisering van de Zwarte 
Zeevloot een van de meest ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe militaire doctrine heeft goedgekeurd, waarin de 
NAVO als de voornaamste bedreiging van de Russische veiligheid wordt gezien;

G. overwegende dat Turkije een NAVO-bondgenoot en een zeemacht is, een actieve rol 
speelt in de buitenlandse politiek in de regio, en voor de EU een essentiële partner is, 
vooral op het gebied van energiezekerheid en grensbeveiliging; overwegende dat de 
strategische ligging van Turkije ook van grote betekenis is voor de andere grote 
bedreiging voor zowel de NAVO als de EU, te weten de zelfverklaarde Islamitische 
Staat ("Daesh");

H. overwegende dat de EU, de NAVO en de VS hun veroordeling hebben uitgesproken 
over het in november 2014 door Rusland en de separatistische autoriteiten van Abchazië 
gesloten "verdrag" en hun steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

I. overwegende dat de Krim sinds de bezetting door Russische troepen het toneel is 
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geweest van schendingen van de mensenrechten, waarvan met name de Krim-Tataren 
het slachtoffer zijn;

Veranderingen in het strategisch en veiligheidslandschap van het Zwarte Zeegebied

1. onderschrijft de niet-erkenning van de annexatie van de Krim door Rusland volkomen; 
verklaart andermaal dat het pal staat voor de onafhankelijkheid en soevereiniteit van 
Oekraïne en de onschendbaarheid van grenzen; schaart zich volledig achter de Europese 
Raad, die stelt dat de EU de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol niet zal 
erkennen;

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de annexatie van het gehele schiereiland een zeer 
belangrijk bruggenhoofd heeft gecreëerd, waar het een permanente zeemacht heeft 
gevestigd, die zowel het westen (Transnistrië en de Donaudelta) als het zuiden (oostelijk 
deel van de Middellandse Zee) bestrijkt, en dat Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in handen heeft gekregen, een tweede voorpost die 
direct aan NAVO-grondgebied grenst, in dit geval op zee;

3. is van mening dat de veranderingen in het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de Europese veiligheid; is van oordeel dat de EU en 
haar lidstaten een antwoord op deze uitdagingen voor de veiligheid moeten vinden;

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de Don) en zes nieuwe fregatten (type Admiraal 
Grigorovitsj); wijst erop dat Rusland door de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn luchtafweer en marinedefensie in het Zwarte 
Zeegebied aanzienlijk heeft versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 600 km oftewel tot aan de Bosporus) en een 
verdrievoudiging van het aantal vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat Rusland zowel zijn strategische als tactische 
capaciteit heeft versterkt: strategische langeafstandsbommenwerpers die met 
kruisraketten kunnen worden uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die dicht bij de 
westoever van de Zwarte Zee opereren, kunnen diep in Midden-Europa doordringen, 
terwijl van twee marine-infanteriebrigades – met potentiële steun van 
helikopterdekschepen van het type Mistral – een aanzienlijke potentiële dreiging van 
een landing uitgaat;

6. wijst erop dat de potentiële stationering op de Krim van Russische wapensystemen met 
duale capaciteit twijfel oproept over Ruslands goede wil waar het gaat om het boeken 
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van vooruitgang over multilaterale nucleaire ontwapening in het kader van de 
aanstaande herziening van het non-proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te maken wat 
er op dat punt al bereikt is;

7. beschouwt de recente voorvallen met Russische gevechtsvliegtuigen die laag over 
NAVO-oorlogsschepen en boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als een duidelijke 
aanwijzing voor een agressievere houding van Rusland in het Zwarte Zeegebied, en 
waarschuwt voor een verhoogde kans op escalatie;

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst ernstige situatie in het oosten van Oekraïne, waar 
de oorlog tot destabilisatie van Oekraïne en de regio als geheel leidt, en de kennelijke 
opzet om een landcorridor tot stand te brengen tussen Russisch grondgebied en de Krim 
via door separatisten bezet gebied langs de westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

9. spreekt zijn veroordeling uit over de directe en indirecte steun van Rusland aan de acties 
van separatisten, waardoor het voortduren van de oorlog bevorderd wordt; is verontrust 
door de berichten over oorlogsmisdaden in het gebied dat de door Rusland gesteunde 
separatisten in handen hebben; dringt er bij Rusland op aan dat het zijn invloed 
aanwendt om een eind aan de vijandelijkheden te maken;

10. vindt het spijtig dat de regionale initiatieven voor veiligheidssamenwerking in het 
Zwarte Zeegebied, Blackseafor en Black Sea Harmony, die bedoeld zijn om de 
buitenwereld te laten zien dat de oeverstaten in eerste instantie zelf voor hun veiligheid 
kunnen zorgen, kennelijk niet krachtig genoeg waren en nu stilliggen;

Standvastigheid en communicatie met Rusland

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van samenwerking moet zijn en niet een van conflicten; is 
daarbij wel van mening dat het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van de jongste acties 
van Rusland voor de korte en middellange termijn betekent dat hervatting van de 
samenwerking niet denkbaar is zonder ten eerste de krachtige strategische garanties van 
de NAVO aan de oostelijke bondgenoten en ten tweede het uitgangspunt dat er geen 
politieke oplossing mogelijk is die berust op aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-vuren waarover op 12 februari 2015 in Minsk 
overeenstemming is bereikt, standhoudt en aldus de tijd kan bieden om via 
onderhandelingen tot een politieke oplossing te komen;

13. is van oordeel dat de sancties moeten worden gehandhaafd en zelfs verscherpt ingeval 
Rusland zich niet aan het in Minsk afgesproken staakt-het-vuren houdt en doorgaat met 
de destabilisatie van het oosten van Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim;

Energiezekerheid, veilige zeeën en grenzen en veiligheid voor de mensen in het Zwarte 
Zeegebied 

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging van het energiebeleid van de EU, dat gericht is 
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op bevordering van de energiezekerheid voor alle lidstaten; verzoekt de lidstaten de 
nodige stappen te ondernemen om de winning en het transport van olie en gas in het 
Zwarte Zeegebied te verzekeren;

15. vreest dat de baten van de winning en het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de Russische militaire capaciteitsopbouw aldaar 
als uitvloeisel van de illegale annexatie van de Krim;

16. wijst erop dat de crisis die gaande is gevolgen heeft voor de samenwerking op andere 
belangrijke terreinen, zoals grensbeheer en -beveiliging (met name migratiebeheersing), 
en bestrijding van mensensmokkel en georganiseerde misdaad;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten van de bevolking van de Krim te eerbiedigen en 
met name die van de autochtone Krim-Tataren, die bij duizenden uit vrees voor 
vervolging hun land zijn ontvlucht en in andere delen van Oekraïne een heenkomen 
hebben gezocht;

18. verzoekt de Oekraïense regering alles in het werk te stellen om de op haar grondgebied 
begane oorlogsmisdaden te onderzoeken en bestraffen;

Rol van de EU en andere spelers op het wereldtoneel

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte Zeegebied als achterhaald; dringt er andermaal 
bij de Commissie en de EDEO op aan dat ze een alomvattende EU-strategie voor het 
Zwarte Zeegebied formuleren;

20. wijst erop dat de Synergie voor het Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel stilligt, maar 
dat de samenwerking met de Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is ingenomen met de 
lopende GVDB-missies (EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, EU-missie voor 
bijstandsverlening inzake grensbeheer) als belangrijke onderdelen van de EU-aanpak 
om slepende conflicten in de regio te beslechten;

21. acht het van doorslaggevend belang dat een en ander met de NAVO en de Verenigde 
Staten wordt afgestemd, omdat het Zwarte Zeegebied een wezenlijk element van de 
Euro-Atlantische veiligheid vormt; is er verheugd over dat de NAVO zich 
gecommitteerd heeft aan steunverlening voor de regionale inspanningen van de 
oeverstaten om veiligheid en stabiliteit te handhaven; verzoekt de OSVE het bereik van 
haar activiteiten in verband met de veiligheid in het Zwarte Zeegebied te verruimen;

22. is er verheugd over dat de collectieve veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in het vaandel staan; is ingenomen met het op de 
top van Wales genomen NAVO-besluit inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen voor de veiligheid van de nauwst betrokken 
NAVO-landen; dringt er bij de NAVO op aan dat zij haar verdedigingscapaciteit op 
cyber- en raketgebied blijft uitbreiden, ook in het Zwarte Zeegebied, en dat zij 
noodplannen ontwikkelt ter afschrikking en als afweer tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;
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23. stelt dat de NAVO in het Zwarte Zeegebied haar algehele superioriteit ter zee en in de 
lucht en haar toezichtcapaciteit aldaar moet handhaven;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten 
en van alle Zwarte Zeestaten.


