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Η στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας
μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη
στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία (2015/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, και ιδίως το
ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 20151,

–

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη θαλάσσια
διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας2, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012
σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας3, της 3ης Ιουλίου 2012 για τις
εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης4, και της 14ης Δεκεμβρίου 2011
σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας5,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική
της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο6,

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 17ης Μαρτίου 2014, της
21ης Μαρτίου 2014 και της 18ης Δεκεμβρίου 2014,

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Εξωτερικών Υποθέσεων) της
17ης Νοεμβρίου 2014 και της 29ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την Ουκρανία,
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–

έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της
9ης Φεβρουαρίου 2015 και της 16ης Μαρτίου 2015,

–

έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη
Γεωργία,

–

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσική Ομοσπονδία, με ειδική
αναφορά στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία1, της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της
ανατολικής Ουκρανίας2 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση
στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας3,

–

έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 2014
στην Ουαλία,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2015),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία από τις πιο
στρατηγικές περιοχές του κόσμου, έχοντας κομβική σημασία τόσο για την ΕΕ και τα
κράτη μέλη της, σε σχέση κυρίως με τη θωράκιση της ασφάλειας και της άμυνάς τους,
όσο και για την πολιτική γειτονίας και ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής αναγνωρίστηκε από τη συνέργεια για
τον Εύξεινο Πόντο – την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ που ξεκίνησε το
2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σημερινές παρατεταμένες συγκρούσεις στη
Δημοκρατία της Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), στη Γεωργία (Νότια Οσσετία και
Αμπχαζία) και στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ έχουν ως επίκεντρο τη λεκάνη του Ευξείνου
Πόντου·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη του Ευξείνου Πόντου αποτελεί πολύ σημαντικό
εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καταδικάσει σθεναρά την
προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά
παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη του Παρισιού και της Τελικής
Πράξης του ΟΑΣΕ στο Ελσίνκι, καθώς και των υποχρεώσεων της Ρωσίας βάσει του
Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994, και ότι δεν πρόκειται να την αναγνωρίσει·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία με τις ενέργειές της αποσταθεροποίησε την
κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί
περιορισμοί μεταξύ της ΕΕ και της Κριμαίας επιβλήθηκαν ως συνέπεια της
προσάρτησης αυτής·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία, την παράνομη και αθέμιτη προσάρτηση της
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Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη συνεχή και εσκεμμένη αποσταθεροποίηση
της ανατολικής Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·
Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική ισορροπία στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου
έχει διαταραχθεί μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, καθώς η Ρωσία ελέγχει
πλέον παράνομα εκατοντάδες χιλιόμετρα της ακτογραμμής της Κριμαίας και τα
παρακείμενα ύδατα που βρίσκονται απέναντι από τα θαλάσσια σύνορα του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει υποδαυλίσει επιθετικές ενέργειες στην
ουκρανική επικράτεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την παράνομη προσάρτηση, οι ρωσικές χερσαίες και
αεροπορικές δυνάμεις στην Κριμαία ήταν ελάχιστες και είχαν ως βασική αποστολή την
προστασία της Σεβαστούπολης –κύρια βάση του ρωσικού στόλου στον Εύξεινο Πόντο–
και δύο παρακείμενων ναυτικών βάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσάρτηση της
Κριμαίας έχει αποδυναμώσει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας,
επηρεάζοντας ιδίως το ναυτικό της που καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική της παρουσία στην Κριμαία
και στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την προσάρτηση, η Ρωσία επιδιώκει να
δημιουργήσει μια επιθετική κοινή δύναμη κρούσης που θα περιλαμβάνει τις ναυτικές,
τις χερσαίες και τις αεροπορικές δυνάμεις·
Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει επιταχύνει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό
του στόλου του Ευξείνου Πόντου μετά την προσάρτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το
σχέδιο εκσυγχρονισμού του στόλου του Ευξείνου Πόντου αποτελεί ένα από τα πλέον
φιλόδοξα κεφάλαια του ρωσικού προγράμματος προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού
της περιόδου 2011-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, η ρωσική
κυβέρνηση ενέκρινε ένα νέο στρατιωτικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο το ΝΑΤΟ
συνιστά βασική απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη Συνθήκη για
Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15
Μαρτίου 2015 η Ρωσία έπαψε να συμμετέχει στη μεικτή συμβουλευτική ομάδα εντός
του πλαισίου της CFE και, κατά συνέπεια, αποσύρθηκε ολοσχερώς από τη Συνθήκη·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αποτελεί υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ,
νατοϊκή σύμμαχο, ναυτική δύναμη, περιφερειακό παράγοντα με ενεργή εξωτερική
πολιτική και κομβικό εταίρο της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα που αφορούν την
ενέργεια και την ασφάλεια των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θέση
της Τουρκίας έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την άλλη σοβαρή απειλή που
αντιμετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ, το αυτοανακηρυχθέν Νταές (Ισλαμικό
Κράτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στην αντιμετώπιση των απειλών του Ευξείνου Πόντου και του Νταές· λαμβάνοντας
υπόψη ότι η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι θεωρεί παράνομη την προσάρτηση της
Κριμαίας από τη Ρωσία, δεν έχει ωστόσο εκφράσει σαφή θέση επί του θέματος και των
συνεπειών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διπλωματικές θέσεις της
Τουρκίας, ιδίως όσον αφορά τις γειτονικές συγκρούσεις, έχουν αφήσει περιθώρια για
διφορούμενη ερμηνεία και δεν ήταν συνεπείς με τις θέσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός συνομιλητής για την ασφάλεια
και έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, μεταξύ άλλων και
σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936·

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην επιθετικότητα της Ρωσίας και την
παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας το 2008 μπορεί να ενθάρρυνε τη
Ρωσία να ενεργήσει με παρόμοιο τρόπο στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ,
το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τις «συνθήκες» που υπογράφηκαν τον
Νοέμβριο 2014 και τον Μάρτιο 2015, μεταξύ Ρωσίας και αποσχιστικών αρχών στην
Αμπχαζία και στην Νότια Οσσετία αντίστοιχα, και έχουν διατρανώσει τη στήριξή τους
υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη
ότι αυτές οι «συνθήκες» παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και
των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, περιλαμβανομένων εκείνων που αναλήφθηκαν
δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κατάληψή τους από ρωσικές δυνάμεις, η Αμπχαζία, η
περιφέρεια του Τσχινβάλι/Νότια Οσσετία και, – πιο πρόσφατα –, η Κριμαία αποτελούν
εστία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κριμαία
οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν στόχο τις μειονοτικές ομάδες και
τους αντίπαλους της ρωσικής κατάληψης, ιδιαίτερα τους αυτόχθονες Τατάρους της
Κριμαίας, τους ακτιβιστές υπέρ της Ουκρανίας·και της κοινωνίας των πολιτών και
όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την ουκρανική ιθαγένειά τους·

Αλλαγή στο στρατηγικό τοπίο και στο τοπίο ασφάλειας του Ευξείνου Πόντου
1.

υποστηρίζει ανεπιφύλακτα ότι δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη
Ρωσία· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού· υποστηρίζει απολύτως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· τονίζει ότι η προσάρτηση
παραβιάζει και τη Συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης του 1997 μεταξύ
της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· τονίζει την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της να τηρήσουν ομόφωνη στάση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία·

2.

επισημαίνει με ανησυχία ότι η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας μετέβαλε
σημαντικά το στρατηγικό τοπίο στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και στην
παρακείμενη περιοχή· θεωρεί ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν
επιστροφή της σε μια επιθετική προσέγγιση τύπου «συνασπισμός έναντι
συνασπισμού»· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι με την κατάληψη ολόκληρης της
χερσονήσου, η Ρωσία απέκτησε ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την εξόρμησή της
προς τα δυτικά (Βαλκάνια, Υπερδνειστερία και εκβολές του Δούναβη), και τα νότια
(ανατολική Μεσόγειος), όπου έχει εγκαταστήσει μόνιμη ναυτική δύναμη κρούσης,
καθώς και ότι η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας προσφέρει στη Ρωσία ένα «νότιο
Καλίνινγκραντ», άλλο ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που συνορεύει άμεσα με το
ΝΑΤΟ·

3.

θεωρεί ότι η αλλαγή στο γεωστρατηγικό τοπίο, η κλιμακούμενη στρατιωτική
κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και η βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας
από τη Ρωσία αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των ευρύτερων και συστημικών
προκλήσεων για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια που βασίστηκε σε
μεταψυχροπολεμικούς κανόνες· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να
θωρακίσουν την ασφάλειά τους αντιμετωπίζοντας τις εν λόγω προκλήσεις και να
επανεξετάσουν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειάς τους ενόψει αυτού,
πράγμα που πρέπει να αποτυπωθεί σε μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική

ασφάλειας, στην ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας και στην στρατηγική της
ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου· εκφράζει την ανησυχία του για την
εντεινόμενη πίεση της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της Ρουμανίας, της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής, πράγμα που
αντιπροσωπεύει μείζονα κίνδυνο·
4.

τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη δική της αντίσταση και να απαντήσει
στην πρόκληση των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ως όπλα αλλά και της
ασφάλειας των πληροφοριών· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης-20ής
Μαρτίου 2015, σχετικά με τη δρομολόγηση του έργου καταπολέμησης της ρωσικής
προπαγάνδας, το οποίο περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση διάφορων ρωσόφωνων
τηλεοπτικών καναλιών·

5.

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συντελούμενη συγκέντρωση αμυντικών και
επιθετικών ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο και για τα σχέδια
επέκτασης και εκσυγχρονισμού του ρωσικού στόλου του Ευξείνου Πόντου, στις τάξεις
του οποίου προστέθηκαν έξι νέα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια τύπου «Rostovon-Don» και έξι νέες φρεγάτες τύπου «Ναυάρχου Grigorovich»· υπενθυμίζει ότι η
ανάπτυξη επιθετικών αεροπορικών δυνάμεων και η αναβάθμιση των στρατιωτικών
υποδομών στην Κριμαία θα ενισχύσουν τις επιθετικές στρατιωτικές δυνατότητες της
Ρωσίας καθώς και την ικανότητά της να επεμβαίνει σε περιοχές εκτός της επικράτειάς
της·

6.

σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών
δυνάμεων στην κατεχόμενες περιφέρειες της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας
Οσσετίας της Γεωργίας· σημειώνει ότι αυτή η στρατιωτική υποδομή αμυντικού και
επιθετικού χαρακτήρα με ευρύ επιχειρησιακό φάσμα συνιστά σοβαρή απειλή για
ολόκληρη την περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

7.

σημειώνει με ανησυχία ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει σημαντικά τα αεροπορικά και
ναυτικά της αμυντικά συστήματα στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου, αναπτύσσοντας
νέους ναυτικούς αμυντικούς πυραύλους (αέρος-εδάφους) βεληνεκούς 600 χλμ., οι
οποίοι μπορούν να φθάσουν μέχρι τον Βόσπορο και διασφαλίζοντας ότι τα ρωσικά
μαχητικά αεροπλάνα θα ελέγχουν περίπου τα τρία τέταρτα του εναέριου χώρου της
λεκάνης του Ευξείνου Πόντου (τριπλασιάζοντας στην πράξη τον αριθμό των
αεροδρομίων στην Κριμαία)· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει
τις ικανότητές της τόσο στο πεδίο της στρατηγικής όσο και στο πεδίο της τακτικής· στο
πεδίο της στρατηγικής, βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που έχουν τη δυνατότητα
να φέρουν πυραύλους Κρουζ και αεροπλάνα που εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις
κοντά στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν έως
και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης· στο πεδίο της
τακτικής, δύο ταξιαρχίες πεζοναυτών –που θα μπορούν να υποστηρίζονται και από
ελικοπτεροφόρα τύπου Mistral– αποτελούν σημαντική εν δυνάμει χερσαία απειλή·
επικροτεί την απόφαση της Γαλλίας να επανεξετάσει την παράδοση αμφιβίων πλοίων
τύπου Mistral στη Ρωσία και χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις της Γαλλίας για την
οριστική και αμετάκλητη ακύρωση αυτής της συμφωνίας·

8.

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν ότι ήταν έτοιμος
να θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια
της κατάληψης της Κριμαίας από τη Ρωσία σε περίπτωση παρέμβασης της Δύσης κατά
της προσάρτησης· εκφράζει ομοίως την ανησυχία του για τις απειλητικές δηλώσεις

υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αναπτύξει και
εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στην Κριμαία, πράγμα που θα είχε παγκόσμιες συνέπειες·
σημειώνει με ανησυχία ότι, τον Μάρτιο 2015, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης,
η Ρωσία ανέπτυξε στην Κριμαία άγνωστο αριθμό στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu22M3 ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα· εκφράζει ανησυχίες για το νέο στρατιωτικό
δόγμα της Ρωσίας του Δεκεμβρίου 2014, που επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων
εναντίον μιας χώρας που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα·
9.

επισημαίνει ότι η δυνητική ρωσική ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με διπλές
ικανότητες στην Κριμαία δημιουργούν αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της Ρωσίας
και την επίτευξη προόδου στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό
αφοπλισμό στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της συνθήκης περί μη διάδοσης
των πυρηνικών, υπονομεύοντας τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει προς αυτήν την
κατεύθυνση·

10.

χαρακτηρίζει τις πρόσφατες χαμηλές πτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω
από νατοϊκά πολεμικά πλοία και εξέδρες ερευνών σαφή ένδειξη μιας πιο επιθετικής
στάσης της Ρωσίας στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και προειδοποιεί για το
ενδεχόμενο επικίνδυνης κλιμάκωσης της έντασης· ζητεί άμεσες γραμμές επικοινωνιών
μεταξύ στρατιωτικών προκειμένου να αποφεύγονται τραγικές παρανοήσεις που θα
μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες στρατιωτικές συνέπειες και συνέπειες για την
ασφάλεια·

11.

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στην
ανατολική Ουκρανία –όπου ο πόλεμος οδηγεί στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας
και της ευρύτερης περιοχής– εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην πιθανή απειλή
δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τη ρωσική επικράτεια με την
Κριμαία, διατρέχοντας τις ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές περιοχές της δυτικής
ακτής της Θάλασσας του Αζόφ (Μαριούπολη), αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να είναι
η πλήρης αποκοπή της Ουκρανίας από τη θάλασσα· καλεί την Ουκρανία και τη
Δημοκρατία της Μολδαβίας να λάβουν μέτρα για την αποτροπή των παραδόσεων
όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Υπερδνειστερία τόσο διά ξηράς όσο και διά
αέρος·

12.

καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στις
αποσχιστικές ομάδες στην Ουκρανία, και υπό μορφή παροχής όπλων και
στρατολόγησης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση του πολέμου·
εκφράζει την ανησυχία του για τα εγκλήματα πολέμου τα οποία φέρονται να έχουν
διαπραχθεί στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των υποστηριζόμενων από τη
Ρωσία αυτονομιστών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης του επιβατηγού
αεροσκάφους ΜH-17, περιστατικό που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο
ανεξάρτητων και διεθνών ερευνών· παροτρύνει τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλες τις
στρατιωτικές δυνάμεις της από το ουκρανικό έδαφος και να προσχωρήσει στις
συμφωνίες του Μινσκ· παροτρύνει τη Ρωσία και όλους τους εμπλεκόμενους να
χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να
προληφθούν άλλα εγκλήματα πολέμου και νέα θύματα· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι
δυνατόν να δοθεί αμνηστία για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν·

13.

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας
για την ασφάλεια «BLACKSEAFOR» και «Black Sea Harmony» που είχαν σχεδιαστεί
για να αποδείξουν στον έξω κόσμο ότι τα παράκτια κράτη μπορούν να έχουν την

πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλειά τους με παράλληλη διατήρηση της δυνατότητας
αναζωογόνησης της μελλοντικής πιθανής συνεργασίας μεταξύ αυτών των κρατών, είναι
επί του παρόντος ανενεργές·
Ανυποχώρητη στάση και επικοινωνία με τη Ρωσία
14.

υπογραμμίζει ότι η σχέση με τη Ρωσία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο
διεθνές σύστημα, θα πρέπει εν γένει να βασίζεται στη συνεργασία και όχι στην
αντιπαλότητα στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα· υποστηρίζει ωστόσο την άποψη ότι,
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία
οφείλεται στις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας, οποιαδήποτε επανεκκίνηση της
συνεργασίας πρέπει να βασιστεί, πρώτον, στις ισχυρές στρατηγικές εγγυήσεις που θα
προσφέρει το ΝΑΤΟ στα ανατολικά του μέλη και, δεύτερον, σε μια αλλαγή της
ρωσικής πολιτικής έναντι της Ουκρανίας, ιδίως στην πλήρη και άνευ όρων εφαρμογή
των συμφωνιών του Μινσκ, του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015 (που
ισχύει μόνον για τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία) και την επιστροφή της
Κριμαίας στην Ουκρανία, οπότε επαναφέρονται τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση
και ο έλεγχος αυτού του εδάφους στις ουκρανικές αρχές εντός διεθνώς
αναγνωρισμένων συνόρων·

15.

ευελπιστεί ότι η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε στο Μινσκ
στις 12 Φεβρουαρίου 2015 θα τηρηθεί και με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί χρόνος για
την εξεύρεση πολιτικής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων· εκφράζει την ανησυχία του
για τις πολυάριθμες ενδείξεις παραβίασης της συμφωνίας από ρωσικής πλευράς και από
τους αυτονομιστές· υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να
τηρηθεί πλήρως·

16.

θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Ρωσία δεν εκτελέσει πλήρως τους όρους της πρόσφατης
συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Μινσκ και συνεχίσει την αποσταθεροποίηση της
ανατολικής Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, το καθεστώς των
κυρώσεων θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, καθώς και η υποστήριξη της
Ουκρανίας με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της· τονίζει ότι η ΕΕ
πρέπει να επιδείξει ενότητα, αλληλεγγύη και προσήλωση στην επιβολή κυρώσεων επί
των ρωσικών ενεργειών που παραβιάζουν τους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς
δικαίου·

17.

καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν ακλόνητη και ενωμένη στάση στη δέσμευσή
τους για τις συμφωνηθείσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παγώνοντας και κάθε
στρατιωτική και αμυντική συνεργασία και ακυρώνοντας συμβάσεις, όπως η παράδοση
αμφίβιων πλοίων τύπου Mistral στη Ρωσία· και προσβλέπει στην επιτυχή ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων για την ακύρωση αυτής της σύμβασης·

Ενεργειακή, θαλάσσια, συνοριακή και ανθρώπινη ασφάλεια στην περιοχή του Ευξείνου
Πόντου
18.

εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ που
αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη μέλη·
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση και να θωρακίσουν την ασφάλεια των
δραστηριοτήτων αξιοποίησης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην
περιοχή του Ευξείνου Πόντου· καλεί την ΕΕ να στηρίξει πρωτοβουλίες

διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων του Ευξείνου Πόντου, και μέσω επενδύσεων
και χρηματοοικονομικών μέτρων, ως μέρος της στρατηγικής ενεργειακής
ανεξαρτησίας· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει εκ νέου τις εργασίες κατασκευής του
αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο· θεωρεί ότι μια εποικοδομητική σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ γειτονικών χωρών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τον
ενεργειακό εφοδιασμό των κρατών μελών·
19.

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα οφέλη από την αξιοποίηση και τη μεταφορά
πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Εύξεινο Πόντο εξαρτώνται όλο και περισσότερο
από το βαθμό στρατιωτικοποίησης μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από
τη Ρωσία και την επακόλουθη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή·
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένης της δυνητικής αστάθειας και, ιδίως, της εξάρτησης της
Ευρώπης από τον Εύξεινο Πόντο για τη μεταφορά των ενεργειακών της προμηθειών,
αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ η αποτροπή πολιτικών ακροβασιών των
περιφερειακών παραγόντων και, για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί
κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ναυτικών και αεροπορικών πόρων στον Εύξεινο Πόντο·
απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
να θωρακίσουν την ασφάλεια των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης και μεταφοράς
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

20.

υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη κρίση επηρεάζει τη συνεργασία σε άλλους σημαντικούς
τομείς, όπως η διαχείριση των συνόρων και η ασφάλεια (κυρίως ο έλεγχος των
μεταναστευτικών ροών), το λαθρεμπόριο και η καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος·

21.

καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία από τη
στιγμή της κατάληψής της από τις ρωσικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων του
εκφοβισμού και του αυξανόμενου αριθμού αναγκαστικών εξαφανίσεων1, της
λογοκρισίας της ελευθερίας της έκφρασης και της δίωξης των μειονοτήτων, ιδιαίτερα
των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων· καταδικάζει τη συστηματική δίωξη ιδίως των
αυτοχθόνων Τατάρων της Κριμαίας που έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις στήριξης
της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· υπενθυμίζει ότι χιλιάδες Τάταροι της
Κριμαίας έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους επειδή φοβήθηκαν ότι θα υποστούν
διώξεις και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας· εκφράζει
την αλληλεγγύη του προς αυτούς και ζητεί επειγόντως να βελτιωθεί η κατάσταση·
καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν αμέσως να παρενοχλούν το εκτελεστικό
όργανο των Τατάρων της Κριμαίας, το Mejlis· καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τα
ανθρώπινα δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού στην Κριμαία και καλεί την Ουκρανία,
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Κριμαία·

22.

ζητεί να γίνουν έρευνες και να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση των διεθνών οργανώσεων
παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιπτώσεις σοβαρών
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία· καλεί την ουκρανική
κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ώστε να
ερευνήσει και να ασκήσει διώξεις για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν
στην επικράτειά της· καλεί τη διεθνή κοινότητα, περιλαμβανομένου του Δικαστηρίου
της Χάγης, να πραγματοποιήσει έρευνα για πιθανά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά

1

Κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του Καταστατικού της Ρώμης
(2002).

τη διάρκεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της διένεξης στην
ανατολική Ουκρανία·
23.

εφιστά την προσοχή στην υψηλή περιβαλλοντική τρωτότητα της λεκάνης του Ευξείνου
Πόντου· υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής δημιουργεί
επιπλέον κινδύνους για αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα και ζητεί να δημιουργηθεί
αποτελεσματικός μηχανισμός πρόληψης συμβάντων με ένα αξιόπιστο σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης·

24.

υπενθυμίζει ότι, μπρος σ' αυτόν υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ
πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να τηρήσει ομόφωνη στάση πιστεύει ακράδαντα ότι
η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική απάντηση σε όλες τις απειλές
κατά της ασφάλειας και τις πολιτικές προκλήσεις που απορρέουν από ένα μείγμα
ρωσικών στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ενεργειών στην Ουκρανία·

Ο ρόλος της ΕΕ και των διεθνών παραγόντων
25.

υπογραμμίζει ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποκτήσει πραγματική
προτεραιότητα για την ΕΕ· θεωρεί ότι ο μηχανισμός της συνέργειας για την περιοχή
του Ευξείνου Πόντου είναι παρωχημένος· καλεί για άλλη μία φορά την Επιτροπή και
την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν το συντομότερο δυνατό ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή
στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου· τονίζει ότι οι διατάξεις της
στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην
περίπτωση των διατάξεων που σχετίζονται με τον Εύξεινο Πόντο· ζητεί επανεξέταση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και αναμένει ότι η επανεξέταση της
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας που θα βασίζεται σε όλα τα σχετικά προγράμματα που
καλύπτουν την περιοχή, θα αποφέρει αυξημένη συνεργασία της ΚΠΑΑ με τα παράκτια
κράτη εταίρους του Ευξείνου Πόντου·

26.

τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η συνέργεια για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχει
ουσιαστικά ανασταλεί, η αποτελεσματική συνεργασία με τα κράτη της λεκάνης του
Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συνεχιστεί· χαιρετίζει τις εν εξελίξει αποστολές της
ΚΠΑΑ – τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ, την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ και
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ– ως σημαντικά στοιχεία της συμβολής
της ΕΕ στη διευθέτηση των παρατεταμένων συγκρούσεων στην περιοχή· χαιρετίζει τις
προσπάθειες των κρατών μελών να ενισχύσουν τις στρατιωτικές ικανότητες των
παράκτιων κρατών του Ευξείνου Πόντου αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις
δυνατότητές τους να αντιδρούν σε καταστάσεις κρίσεων στην περιοχή· θεωρεί ότι η ΕΕ
χρειάζεται μια τολμηρή και λυσιτελή προσέγγιση, ιδίως στους τομείς της οικονομίας,
της άμυνας και της ασφάλειας, προκειμένου να ενισχυθεί εσωτερικά η ΕΕ, να
επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν τα υφιστάμενα μέσα και να ενισχυθεί η ικανότητα
αντίδρασής της στις εξελίξεις στη γειτονική περιοχή που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή
ασφάλεια·

27.

υπογραμμίζει την καίρια σημασία του συντονισμού με το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα με τα
παράκτια κράτη του Ευξείνου Πόντου που είναι μέλη της Συμμαχίας, και με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η λεκάνη του Ευξείνου Πόντου αποτελεί κομβικό στοιχείο
της ευρωατλαντικής ασφάλειας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των
στρατιωτικών ικανοτήτων εκείνων των παράκτιων κρατών του Ευξείνου Πόντου που
είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν καίρια σημασία για τη θωράκιση της

ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
δέσμευση του ΝΑΤΟ να στηρίξει τις περιφερειακές προσπάθειες των παραθαλάσσιων
κρατών του Ευξείνου Πόντου για τη θωράκιση της ασφάλειας και της σταθερότητας
στην περιοχή· υπογραμμίζει την ανάγκη της στήριξης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη
διατήρηση του Ευξείνου Πόντου ως ανοιχτού οικονομικού χώρου· καλεί τον ΟΑΣΕ να
διευρύνει το πεδίο των προσπαθειών του όσον αφορά την ασφάλεια στον Εύξεινο
Πόντο· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει μια ενισχυμένη παρουσία του ΟΑΣΕ και νέες
πρωτοβουλίες του στην περιοχή που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης
ως προς την ασφάλεια·
28.

υπενθυμίζει ότι ιδίως με γνώμονα την κατάσταση ασφαλείας στη λεκάνη του Ευξείνου
Πόντου όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ·

29.

χαιρετίζει τη δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συλλογική ασφάλεια και,
εφόσον κριθεί σκόπιμο, την εφαρμογή του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που
πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα παροχής εγγυήσεων
και το σχέδιο ετοιμότητας δράσης, σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια των πλέον
εκτεθειμένων κρατών μελών του ΝΑΤΟ· καλεί το ΝΑΤΟ να συνεχίσει να αναπτύσσει
τις ικανότητές του στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και στην πυραυλική άμυνα, μεταξύ
άλλων και στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, αναπτύσσοντας σχέδια έκτακτης
ανάγκης για την ανάσχεση και την εξουδετέρωση ασύμμετρων και υβριδικών
πολεμικών ενεργειών·

30.

προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να
εντοπίσουν λύσεις για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού τους στο επίπεδο
του 2%· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν μέλη του ΝΑΤΟ κατά την σύνοδο
κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ, να εξασφαλίσουν ότι οι αμυντικές δαπάνες τους θα
αγγίξουν ένα ελάχιστο επίπεδο 2% του ΑΕγχΠ έως το 2024· εκφράζει την ανησυχία
του για τις ανακοινώσεις ορισμένων συμμάχων σύμφωνα με τις οποίες προτίθενται να
προβούν σε νέες περικοπές των αμυντικών δαπανών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό το
άρθρο 3 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον·

31.

υπενθυμίζει ότι παρόλο που το 2008 δεν είχαν γίνει δεκτές οι αιτήσεις της Γεωργίας και
της Ουκρανίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δράσης για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ,
στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η Γεωργία και η
Ουκρανία θα καταστούν μέλη της συμμαχίας· σημειώνει ότι μετά τον πόλεμο του 2008
στη Γεωργία και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η Ρωσία
ακρωτηρίασε εδαφικά τις δύο χώρες προκειμένου να τις καταστήσει μη επιλέξιμες για
ένταξη στο ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι, μην μπορώντας να τις υπερασπιστεί απευθείας, το
ΝΑΤΟ έχει ηθική ευθύνη να στηρίξει την ικανότητα της Γεωργίας και της Ουκρανίας
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους·

32.

υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαφυλάξει τη γενική ναυτική και αεροπορική
του υπεροπλία στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει την ικανότητά του
να επιτηρεί την περιοχή·
ο
ο

ο

33.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις
Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα
κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και σε όλες τις χώρες του Ευξείνου Πόντου.

