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Predlog spremembe 2
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo
(2018/2158(INI))

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0073/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o stanju odnosov med EU in 
Rusijo1,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

A. ker je Ruska federacija bila, je še vedno in bo ostala pomemben strateški in gospodarski 
partner Evrope in EU; 

B. ker sankcije zoper Rusko federacijo, ki jih je sprejela EU, gospodarsko in strateško 
slabijo obe strani ter onemogočajo diplomatske pogovore, namenjene izboljšanju 
razmer med obema stranema;

C. ker sankcije, ki jih je zoper Rusijo sprejela EU, povzročajo ogromno gospodarsko 
škodo, ki še posebej vpliva na industrijo, kmetijstvo ter mala in srednja podjetja v 
državah članicah;

D. ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker pozval, naj se preneha z „udrihanjem 
po Rusiji“, in se izrazil v prid obnovitvi vezi med EU in Rusijo;

E. ker se po mnenju vodilnih geopolitičnih strokovnjakov začenja nova hladna vojna; ker 
glavno grožnjo EU in Rusiji predstavlja širjenje radikalnega islama in terorističnih 
organizacij;

1. poziva k takojšnji odpravi sankcij, ki so jih proti Ruski federaciji sprejele Evropska 
unija in njene države članice; poziva vlade vseh držav članic EU, naj ponovno 
razmislijo o svoji politiki do Rusije, kar zadeva nadaljnjo širitev ali zaostritev sankcij 
zoper to državo, ter naj si raje prizadevajo za dialog in sodelovanje z Rusijo; poudarja, 
da je sodelovanje med Rusijo in EU ključno za blaginjo in varnost držav članic, tako na 
strateški kot na gospodarski ravni;

1 UL C 407, 4.11.2016, str. 35.
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2. opozarja, da so sankcije zoper Rusijo že povzročile gospodarsko škodo v višini več sto 
milijard evrov; poudarja predvsem, da so zaradi tega izgubila svoje možnosti za 
preživljanje številna kmetijska podjetja ter mala in srednja podjetja, pa tudi številni 
pomembni evropski industrijski subjekti, ki so vlagali v Rusijo ali imajo s to državo 
tesne gospodarske odnose; vztraja, da je treba končati to neodgovorno politiko do držav 
članic in njihovih gospodarskih politik in dovoliti, da se projekti, kot je Severni tok II, 
nadaljujejo in zaključijo brez vmešavanja;

3. poziva, naj se diplomatski odnosi med državami članicami EU in Rusijo preusmerijo na 
podlagi miru, blaginje in vzajemnega spoštovanja; obsoja vsakršno provokacijo katere 
od dveh strani, ki bi utegnila poslabšati diplomatski spor med Rusijo in državami 
članicami EU; poudarja, da je predsednik Juncker junija 2018 zagovarjal preusmeritev 
glede Rusije; poudarja, da je ruski predsednik Vladimir Putin med obiskom na Dunaju 
junija 2018 izrazil podporo združeni in uspešni Evropi kot pomembnemu 
gospodarskemu in političnemu partnerju; poudarja, da so dobri diplomatski odnosi 
temelj vsakih miroljubnih odnosov in da je treba takšne odnose skrbno gojiti; predlaga 
organizacijo vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, na katerem bi se obravnavale 
sedanje težave in priložnosti ter vizija prihodnosti med državami članicami EU in 
Rusko federacijo;

4. izraža zaskrbljenost zaradi geopolitičnih in diplomatskih dogodkov med ZDA, EU in 
Rusijo, ki bi lahko privedli do nove hladne vojne; vztraja, naj se vse strani zavežejo, da 
bodo spodbujale mir in dialog ter se vzdržale vsakršnih medsebojnih provokacij na 
vojaški ali politični ravni;

5. poudarja, da se boj proti radikalnemu islamizmu lahko izvaja le v tesnem sodelovanju z 
Rusijo; še naprej vztraja pri intenzivnem sodelovanju z ruskimi varnostnimi organi, da 
bi se prepoznale in izkoreninile vse teroristične grožnje;

6. poudarja, da vpliva tretjih držav na demokratične volitve v državah članicah EU ni 
mogoče pripisati izključno Rusiji;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, državam članicam, vladi Ruske federacije in zvezni skupščini Ruske 
federacije.
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