
PR\1053203PL.doc PE546.620v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Spraw Zagranicznych

2015/2036(INI)

6.3.2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po 
bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję
(2015/2036(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Ioan Mircea Pașcu



PE546.620v03-00 2/8 PR\1053203PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\1053203PL.doc 3/8 PE546.620v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej 
aneksji Krymu przez Rosję
(2015/2036(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy, w szczególności 
rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r.1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2013 r. w sprawie morskiego 
wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony2, rezolucję z dnia 12 września 
2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa3, rezolucję z dnia 3 lipca 2012 r. w 
sprawie handlowych aspektów Partnerstwa Wschodniego4 oraz rezolucję z dnia 
14 grudnia 2011 r. w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie strategii UE na 
rzecz regionu Morza Czarnego6,

– uwzględniając konkluzje Rady UE z dnia 17 marca 2014 r., 21 marca 2014 r. oraz 
18 grudnia 2014 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady (do Spraw Zagranicznych) w sprawie Ukrainy z dnia 17 
listopada 2014 r. i 29 stycznia 2015 r.,

– uwzględniając ostatnie oświadczenia Rady do Spraw Zagranicznych,

– uwzględniając układy o stowarzyszeniu UE z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Federacji Rosyjskiej,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień 
dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności7,

– uwzględniając oświadczenie ze szczytu NATO w Walii z dnia 5 września 2014 r.,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2015),

                                               
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0011.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0380.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0334.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0276.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0576.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0025.
7 Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 53.



PE546.620v03-00 4/8 PR\1053203PL.doc

PL

A. mając na uwadze, że basen Morza Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz o kluczowym znaczeniu dla UE i jej państw 
członkowskich, zwłaszcza ze względu na zapewnienie im bezpieczeństwa i obrony oraz 
na europejską politykę sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, że basen 
Morza Czarnego jest miejscem wszystkich długotrwałych konfliktów w Republice 
Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji (Osetia Południowa i Abchazja) oraz między Armenią i 
Azerbejdżanem (Górski Karabach);

B. mając na uwadze, że Rada Europejska zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że w 
rezultacie wprowadzono ograniczenia w handlu między UE a Krymem;

C. mając na uwadze, że NATO potępiło eskalację działań zbrojnych prowadzonych przez 
Federację Rosyjską na Krymie, bezprawną i nieuprawnioną aneksję Krymu przez 
Federację Rosyjską oraz nieustającą i celową destabilizację wschodniej Ukrainy przez 
Federację Rosyjską przy pogwałceniu prawa międzynarodowego;

D. mając na uwadze, że po bezprawnej aneksji Krymu równowaga militarna w basenie 
Morza Czarnego została zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie bezprawnie setki 
kilometrów linii brzegowej Krymu i sąsiednie wody w pobliżu granic morskich NATO i 
UE; mając na uwadze, że Rosja podsycała agresywne działania na terytorium Ukrainy;

E. mając na uwadze, że przed bezprawną aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i zajmowały się głównie obroną Sewastopola –
głównej bazy rosyjskiej floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich baz morskich; mając 
na uwadze, że dzięki koncentracji wojsk na Krymie oraz w basenie Morza Czarnego po 
aneksji Krymu Rosja zdołała utworzyć ofensywne połączone siły uderzeniowe 
obejmujące siły morskie, lądowe i powietrzne;

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu Rosja przyspieszyła rozbudowę i modernizację 
floty czarnomorskiej; mając na uwadze, że plan modernizacji floty czarnomorskiej 
stanowi jeden z najbardziej ambitnych elementów rosyjskiego państwowego programu 
zakupu broni na lata 2011–2020; mając na uwadze, że w grudniu 2014 r. rosyjski rząd 
zatwierdził nową doktrynę militarną, która uznaje NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

G. mając na uwadze, że Turcja jest państwem sojuszniczym NATO, potęgą morską, 
aktywnym regionalnym graczem w polityce zagranicznej i kluczowym partnerem dla 
UE, zwłaszcza w kwestiach dotyczących energii i bezpieczeństwa granic; mając na 
uwadze, że strategiczne położenie Turcji ma również istotne znaczenie w przypadku 
innego poważnego zagrożenia, przed którym stoją NATO i UE, a mianowicie 
samozwańczego Państwa Islamskiego;

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami separatystycznymi w Abchazji oraz ponownie 
potwierdziły swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji;

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu przez siły rosyjskie dochodzi tam do naruszeń 
praw człowieka, które dotykają szczególnie Tatarów krymskich;
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Zmiany w warunkach strategicznych i krajobrazie bezpieczeństwa basenu Morza Czarnego

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o swoim 
zobowiązaniu na rzecz niepodległości, suwerenności oraz nienaruszalności granic 
Ukrainy; w pełni popiera konkluzje Rady Europejskiej, zgodnie z którymi UE nie uzna 
bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola;

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, że 
zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła Rosji utworzenie „południowego Kaliningradu” 
– kolejnego punktu bezpośrednio graniczącego z NATO, tym razem na morzu;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie strategicznym oraz ewoluująca sytuacja militarna 
w basenie Morza Czarnego wskazują na szersze i systemowe wyzwania dla 
europejskiego bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie bezpieczeństwa;

4. jest głęboko zaniepokojony obecną defensywną i ofensywną koncentracją wojsk 
rosyjskich w basenie Morza Czarnego oraz planowaną rozbudową i modernizacją 
rosyjskiej floty czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu nowych i nowoczesnych 
okrętów podwodnych z silnikiem wysokoprężnym typu Rostów nad Donem oraz 
sześciu nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; zauważa, że rozmieszczenie 
ofensywnych sił powietrznych oraz modernizacja krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja znacznie zwiększyła swoje zdolności obrony 
powietrznej i morskiej w basenie Morza Czarnego, rozmieszczając nowe pociski 
przeciwokrętowe (o zasięgu 600 km, potencjalnie docierające do Bosforu) oraz 
doprowadzając do tego, że rosyjskie myśliwce kontrolują około trzech czwartych 
obszaru powietrznego basenu Morza Czarnego (w praktyce zwiększając trzykrotnie 
liczbę lotnisk na Krymie); w związku z tym zauważa, że Rosja zwiększyła swoje 
zdolności zarówno pod względem strategicznym, jak i taktycznym: ze strategicznego 
punktu widzenia bombowce dalekiego zasięgu zdolne do przenoszenia pocisków 
manewrujących oraz samoloty zwiadowcze operujące w pobliżu zachodnich wybrzeży 
Morza Czarnego mogą penetrować terytorium sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
przez śmigłowcowce typu Mistral – stanowią potencjalnie poważne zagrożenie lądowe;

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli chodzi o 
osiągnięcie postępów w wielostronnym programie rozbrojenia nuklearnego w 
nadchodzącym przeglądzie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podważając 
podjęte do tej pory wysiłki w tym celu;

7. uważa, że ostatnie przypadki przelatywania rosyjskich myśliwców w pobliżu okrętów 
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wojennych NATO i platform poszukiwawczych na Morzu Czarnym wskazują 
jednoznacznie na agresywniejszą postawę Rosji w basenie Morza Czarnego, i ostrzega 
przed zwiększonym ryzykiem eskalacji;

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, gdzie 
wojna prowadzi do destabilizacji Ukrainy oraz całego regionu – w tym widoczną próbą 
utworzenia korytarza lądowego łączącego terytorium Rosji z Krymem przez tereny 
kontrolowane przez separatystów wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Azowskiego 
(Mariupol);

9. potępia fakt, że Rosja udziela bezpośredniego i pośredniego wsparcia działaniom 
separatystycznym, ułatwiając w ten sposób kontynuowanie wojny; jest zaniepokojony 
doniesieniami o zbrodniach wojennych popełnianych w regionie kontrolowanym przez 
separatystów wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do użycia swoich wpływów, by 
powstrzymać działania wojenne;

10. ubolewa, że inicjatywy na rzecz współpracy regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa w 
basenie Morza Czarnego – BLACKSEAFOR i „Czarnomorska Harmonia” –
opracowane w celu zademonstrowania światu, że kraje przybrzeżne mogą ponosić 
główną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, okazały się za słabe i są obecnie 
sparaliżowane;

Zdecydowane stanowisko wobec Rosji i komunikacja z Rosją

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która jest jednym z głównych podmiotów w systemie 
międzynarodowym, powinny opierać się w dłuższej perspektywie na współpracy, a nie 
na konflikcie; jest jednak zdania, że w perspektywie krótkoterminowej i 
średnioterminowej ze względu na brak zaufania w wyniku ostatnich działań Rosji 
jakiekolwiek wznowienie współpracy powinno w dalszym ciągu opierać się, po 
pierwsze, na udzieleniu przez NATO silnych gwarancji strategicznych wschodnim 
członkom sojuszu, a po drugie na fakcie, że niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej aneksji Krymu;

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o zawieszeniu broni z Mińska zawarte w dniu 
12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie przestrzegać porozumienia o zawieszeniu broni z 
Mińska i będzie w dalszym ciągu destabilizować wschodnią Ukrainę oraz trwać przy 
bezprawnej aneksji Krymu, trzeba będzie utrzymać system sankcji, a nawet go 
zaostrzyć;

Bezpieczeństwo energetyczne, morskie i ludzkie oraz bezpieczeństwo granic w basenie 
Morza Czarnego 

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację polityki energetycznej UE, której celem jest 
wspieranie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw członkowskich; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia działań koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
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Czarnego;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i gazu 
w regionie Morza Czarnego są w coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

16. podkreśla, że obecny kryzys wpływa na współpracę w innych istotnych dziedzinach, 
takich jak zarządzanie granicami i bezpieczeństwo granic (szczególnie kontrola 
migracji), nielegalny handel i zwalczanie przestępczości zorganizowanej;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza rdzennych 
Tatarów krymskich, których tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w innych częściach Ukrainy;

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

Rola UE i podmiotów międzynarodowych

19. podkreśla, że region Morza Czarnego powinien stanowić rzeczywisty priorytet dla UE; 
jest zdania, że obecny format synergii czarnomorskiej jest już nieaktualny; ponownie 
wzywa Komisję i ESDZ do opracowania kompleksowej unijnej strategii dla regionu 
Morza Czarnego;

20. podkreśla, że chociaż synergia czarnomorska jest w praktyce zawieszona, należy 
kontynuować współpracę z krajami basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach WPBiO – misję doradczą UE, misję obserwacyjną 
UE i misję graniczną UE – będące istotnymi elementami podejścia UE do 
rozwiązywania długotrwałych konfliktów w tym regionie;

21. podkreśla zasadnicze znaczenie koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż basen Morza 
Czarnego stanowi kluczowy element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie NATO do wspierania regionalnych wysiłków 
krajów basenu Morza Czarnego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności; 
wzywa OBWE, by zwiększyła zakres swoich działań na rzecz bezpieczeństwa Morza 
Czarnego;

22. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie państw członkowskich NATO do zapewnienia 
bezpieczeństwa zbiorowego oraz art. 5 traktatu waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie NATO w Walii w sprawie działań dotyczących 
gwarancji strategicznych oraz plan działania na rzecz gotowości, które mają istotne 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa państwom członkowskim NATO, których to 
najbardziej dotyczy; wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich zdolności do obrony 
cybernetycznej i przeciwrakietowej, w tym w regionie Morza Czarnego, a także do 
opracowania planów awaryjnych, których celem jest odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;
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23. podkreśla, że NATO powinno utrzymać swoją ogólną przewagę na morzu i w powietrzu 
w basenie Morza Czarnego oraz zdolność do monitorowania tego regionu;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także rządom i parlamentom państw 
członkowskich UE oraz wszystkich krajów basenu Morza Czarnego.


