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Изменение 3
Хелмут Шолц, Таня Гонсалес Пеняс, Люк Минг Фланаган, Мартина Михелс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0073/2019
Сандра Калниете
Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия
(2018/2158(INI))

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 
заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0073/2019

Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на политическите 
отношения между ЕС и Русия

Европейският парламент,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

А. като има предвид, че съществуват много области, в които ЕС и Русия имат сходни 
интереси и могат да си сътрудничат, например за основан на правила 
многостранен глобален световен ред и търговски режим, запазване и укрепване на 
режима за контрол на оръжията и неразпространението на ядрени оръжия, 
опазването на околната среда и Арктика, борбата с предизвикателствата на 
изменението на климата и изпълнението на Парижкото споразумение, 
предизвикателствата в икономиката, образованието и обществото, произтичащи 
от технологичния напредък, цифровизацията в производствените и 
комуникационните процеси; като има предвид, че както ЕС и неговите държави 
членки, от една страна, така и Руската федерация, от друга страна, са поели 
ангажимент да постигнат целите за устойчиво развитие от Програмата на ООН до 
2030 г.;

Б. като има предвид, че сегашната конфронтация между ЕС и Русия не е в интерес 
на двамата партньори, техните граждани и техните икономики; като има предвид, 
че новото разделение на европейския континент застрашава сигурността както на 
ЕС, така и на Русия; като има предвид, че спешно са необходими конкретни 
усилия за преодоляване на тази конфронтация;

В. като има предвид, че военната конфронтация и надпреварата във въоръжаването 
между НАТО, ЕС и Русия достигнаха мащаби, които напомнят за периода на 
междублоковата конфронтация между НАТО и Варшавския договор; като има 
предвид, че прекратяването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден 
обсег на действие превръща ЕС в потенциален театър на ядрена конфронтация 
между Русия и САЩ; като има предвид, че е наложително да се предприемат 
интензивни съвместни усилия за започване на процес на изграждане на доверие, 
който ще позволи намаляване на напрежението във военно отношение, 
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ограничаване на въоръженията и разоръжаване;

Г. като има предвид, че политиците и медиите създадоха враждебни стереотипи и от 
двете страни и че ескалацията в реториката има опасно въздействие върху 
обществата в ЕС и Русия; като има предвид, че прекратяването на политическия 
диалог, включително междупарламентарния, доведе до дълбоко взаимно 
неразбирателство и недоверие;

Д. като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на 
Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), се е 
ангажирала да спазва принципите на демокрацията и на правовата държава и да 
зачита правата на човека; като има предвид, че Русия не е изпълнила над хиляда 
решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ); като има предвид, че 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа реши да суспендира някои права 
на членовете на руската парламентарна делегация, включително правото на глас; 
като има предвид, че това решение се оказа контрапродуктивно, тъй като 
ограничава възможностите за диалог с руските партньори относно правата на 
човека и основните свободи; като има предвид, че следователно тези санкции 
следва да бъдат отменени;

Е. като има предвид, че конфликтите, разногласията и взаимните критики между 
Русия и ЕС трябва открито да бъдат обсъждани без предварителни условия, 
пристрастия и заплахи, например що се отнася до военната конфронтация на 
границите между ЕС и Русия и в региона на Балтийско море, системите за 
противоракетна отбрана на САЩ в Европа, спазването на Договора за 
ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, противоречивата оценка 
на събитията в общите съседни пространства, прекратяването на войната в Сирия, 
помирението и възстановяването на страната, положението с правата на човека и 
основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, както и 
намесата в политическите дискусии на обществата на двете страни;

Ж. като има предвид, че следва незабавно да се отворят канали за структурирана и 
ориентирана към резултати комуникация с оглед на създаване на условията за 
ново рамково споразумение, което да осигури редовен диалог и сътрудничество; 
като има предвид, че подобна рамка трябва да се основава на принципите на 
международното право, зачитането на правата на човека, демокрацията и 
принципите на правовата държава, на взаимно уважение и политическа воля за 
решаване на конфликтите и за конструктивно сътрудничество в областите от общ 
интерес;

1. изразява дълбока загриженост, че Русия и ЕС открито се позиционират като 
противници, които не са в състояние и не желаят да преодолеят различията 
посредством политически диалог и преговори; изразява загриженост от 
ескалацията на политическите и военните напрежения, които застрашават мира и 
сигурността на европейския континент;

2. отбелязва, че с оглед на многопластовите кризисни процеси в отношенията между 
ЕС, някои от неговите държави членки и Русия, както и с оглед на дълбокото 
взаимно недоверие нито една от страните не счита за възможно и желателно да 
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изгражда отношения на стратегическо партньорство; подчертава обаче 
необходимостта от нова правна рамка за развитието на отношенията; счита, че 
подобна рамка следва да има за цел изграждане на европейски мир, който да 
гарантира сигурността на всички, включително на държавите в общото съседно 
пространство, да превъзмогне враждебните стереотипи, да позволи развиване на 
контактите на гражданското общество и да благоприятства търговията и 
икономическото сътрудничество;

3. счита, че е от съществено значение ЕС да допълни критичната си оценка на 
развитието на Русия със самокритичен анализ на собствените си политики; 
подчертава необходимостта от замяна на официалното настояване върху единна 
позиция между държавите членки по отношение на Русия с открита дискусия 
относно резултатите от политиките на ЕС и нови начини за преодоляване на 
предизвикателствата;

4. категорично отхвърля всяка политика на ЕС спрямо Русия, която би следвала 
логиката на възпирането – концепция, която през миналия век показа, че води 
света до ръба на ядрен конфликт;

5. изразява дълбоката си загриженост във връзка с пропагандната война в 
отношенията между Русия, държавите — членки на ЕС, Украйна и други и 
призовава за незабавно прекратяване на това положение; припомня на всички 
страни, че свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите и медийният 
плурализъм са основни ценности на демокрацията и призовава за прекратяване на 
ограничаването на свободата на изразяване и свободата на медиите; отбелязва със 
загриженост, че противоречието между опита на гражданите и предприятията от 
взаимоотношенията с Русия и впечатлението, което те получават от държавните и 
частните медии в ЕС и в неговите държави членки, доведе до дълбоко недоверие 
сред гражданите относно информациите за Русия в медиите;

6. счита, че политиката на санкции се е провалила и трябва да бъде прекратена и че 
продължаването на политиката на изолиране на Русия е във вреда на стабилността 
и сигурността в Европа, интересите на гражданите на ЕС и на икономиките и на 
двете страни;

7. настоятелно призовава отношенията между ЕС и Русия да бъдат развивани въз 
основа на взаимно уважение, спазване на Устава на ООН, международното право 
и международните ангажименти на двамата партньори, признаване и отчитане на 
понякога противоположните интереси на другия партньор, зачитане на трети 
партньори, зачитане на принципите на правовата държава, основните свободи и 
правата на човека и ненамеса във вътрешните политически дискусии на 
обществата на двете страни;

8. категорично отхвърля присъствието на НАТО в съседни на Русия държави — 
членки на ЕС, и призовава за незабавното му оттегляне; изразява сериозна 
загриженост относно задълбоченото сътрудничество на НАТО с Украйна и 
Грузия и отхвърля по-нататъшните разширявания на НАТО; отбелязва с дълбока 
загриженост, че след решението за оттегляне от Договора за противоракетна 
отбрана през юни 2002 г., Съединените щати разположиха нови системи за 
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противоракетна отбрана в Източна Европа;

9. изразява дълбока загриженост относно намерението на САЩ да се оттеглят от 
Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и да спрат 
изпълнението на своите задължения по този договор; припомня, че подобни 
действия ще създадат сериозни рискове за европейската и световната сигурност и 
мир, ще засилят военната конкуренция и влошаването на отношенията между 
притежаващите ядрени оръжия държави; призовава САЩ и Русия да подновят 
усилията си за разрешаване на затрудненията при спазването, като използват 
механизма за проверка в договора и преговори; настоятелно призовава двете 
страни да запазят и укрепят Договора за ликвидиране на ракетите със среден 
обсег на действие чрез пълно и стриктно спазване;

10. призовава ЕС и Русия да започнат дискусии относно система за сътрудничество в 
областта на сигурността в Европа, която да отчита интересите на всички и да 
позволява всеобхватно разоръжаване; изразява съжаление, че ЕС и неговите 
държави членки не са разглеждали сериозно в миналото предложенията на Русия 
за обща система за сигурност и общо икономическо пространство и са отказвали 
дори да влязат в диалог по въпроса;

11. призовава, като първа стъпка, за възобновяване на структуриран и ориентиран 
към резултатите диалог и целенасочени инициативи за изграждане на доверие, 
насочени към преодоляване на взаимното недоверие и погрешно тълкуване; 
обявява се за незабавна отмяна на взаимните санкции срещу парламентаристи от 
двете страни, за да се възстанови междупарламентарният диалог; подчертава, че 
междупарламентарният диалог представлява важен инструмент за постигане на 
взаимно разбиране на интересите, опасенията, оценките и подходите на другата 
страна;

12. изразява дълбоко съжаление относно факта, че руските органи не реагираха на 
критиките както в рамките на Руската федерация, така и на международната сцена 
по отношение на Закона за чуждестранните агенти, а напротив, приеха ново 
законодателство, което ограничава възможностите на гражданското общество да 
действа и да упражнява своите демократични свободи; изразява дълбока 
загриженост относно безнаказаността за нарушения на правата на човека; 
припомня, че като член на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН Русия е поела 
ангажимент да спазва принципите на демокрацията и зачитането на правата на 
човека; призовава настоятелно руските органи да зачитат и гарантират правата на 
всички свои граждани и на гражданите на съседните държави;

13. счита, че вместо да се отправят постоянни обвинения, че Русия стои зад 
кибератаки и дезинформация в държавите – членки на ЕС, следва да се възобнови 
диалогът с Русия по тези въпроси; настоятелно призовава за прекратяване на 
всякакви операции на тайни служби в Европа, които допълнително засилват 
напрежението в отношенията между Русия и ЕС и неговите държави членки;

14. отбелязва, че напреженията между ЕС, някои от неговите държави членки и Русия 
се коренят в противоречивите тенденции и конкуриращите се интереси в общите 
съседни пространства и противоположните оценки на двете страни за тези 
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тенденции; повтаря, че нерешените конфликти във и със Молдова, Грузия, 
Нагорни Карабах, Азербайджан, Армения и Украйна могат да се решат само по 
пътя на политическите преговори с всички засегнати партньори;

15. призовава за диалог на високо равнище между ЕС, Евразийския икономически 
съюз (ЕИС) и държавите от споразуменията за асоцииране и от задълбочените и 
всеобхватни споразумения за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ) с цел развитие на 
сътрудничеството между участващите партньори; отново заявява, че 
консултациите между ЕС и Русия относно кибертероризма и организираната 
престъпност трябва да бъдат задълбочени; в този контекст призовава за започване 
на диалог на високо равнище между ЕС, ЕИС, Китай и Централна Азия относно 
инициативата „Един пояс, един път“ и свързаността;

16. счита, че е важно конструктивно да се търсят решения на нерешения от 
десетилетия проблем на живеещите в ЕС рускоезични малцинства;

17. изразява дълбока загриженост от стагнацията в процеса от Минск, както и от 
липсата на политическа воля у Русия и Украйна за намиране на решения; 
призовава настоятелно страните в преговорите да възобновят преговорния процес 
посредством нови инициативи; отново изразява подкрепата си за засилена роля на 
ОССЕ в разрешаването на конфликта; отбелязва, че прилагането на 
споразуменията от Минск от всички участващи страни остава приоритет в 
отношенията между ЕС, Русия и Украйна;

18. изразява дълбока загриженост във връзка с непрестанната ескалация на 
конфронтацията между Украйна и Русия в контекста на нестабилното положение 
със сигурността в Азовско море; призовава Руската федерация да гарантира 
правото на преминаване през Керченския пролив и достъпа до Азовско море на 
всички кораби и да осигури безпрепятствен достъп до украинските пристанища; 
отхвърля планираната мисия на НАТО за свобода на корабоплаването в Черно 
море, която само би увеличила напрежението;

19. подчертава, че предвид глобалните предизвикателства се изисква конструктивно 
сътрудничество между ЕС и Русия, по-специално за решаване на международните 
конфликти, за запазване на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), за 
изпълнение на Парижкото споразумение по климата и всички следващи 
споразумения и – във връзка с опазването на околната среда – за защита на 
Арктика, океаните и свободата на корабоплаване, за запазване на сигурността на 
доставките на енергия и суровини, както и за насърчаване на неразпространението 
на оръжия за масово унищожение, ядрено разоръжаване, постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие и борба срещу тероризма и организираната 
престъпност;

20. подчертава, че има много области за практическо сътрудничество между 
различните участници от ЕС и Русия в икономическата сфера, гражданското 
общество и др., и призовава за нови инициативи за съживяване на това 
сътрудничество:

а) подчертава, че Русия и ЕС ще продължат да бъдат ключови икономически 
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партньори; обявява се за възобновяване на работата по проекта за 
партньорство за модернизация;

б) подчертава, че сключването на взаимноизгодни дългосрочни споразумения 
между ЕС, неговите държави членки и Русия в областта на енергетиката е в 
интерес на всички участници; подчертава, че това включва не само 
търговията със суровини, но и насърчаването на икономиите на енергия, 
енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както и 
борбата с енергийната бедност;

в) подчертава, че газопроводът „Северен поток II“ не противоречи на целта за 
диверсификация на газовите доставки за Европа, а представлява един 
проект, включващ множество трансконтинентални газопроводи, които ще 
гарантират сигурността на доставките за ЕС и неговите държави членки и за 
разлика от вноса на втечнен газ от САЩ може да допринесат за 
преодоляване на енергийната бедност чрез газови доставки на достъпни 
цени;

г) призовава за нови инициативи за засилване на прякото сътрудничество 
между малките и средните предприятия и научните и културните 
институции на държавите — членки на ЕС, и Русия;

д) призовава за повече междуличностни контакти с фокус върху младите хора 
и за засилване на диалога и сътрудничеството между експерти, научни 
изследователи, организации на гражданското общество и местни органи от 
ЕС и Русия, както и за засилване на обмена на студенти, стажанти на 
професионално обучение и младежи, по-специално в рамките на „Еразъм+“; 
в тази връзка подкрепя увеличаване на финансирането за новата програма 
„Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.;

е) призовава за възобновяване на преговорите между ЕС и Русия относно 
либерализирането на визовия режим;

ж) подчертава значението на продължаващата политическа и финансова 
подкрепа за контактите между организациите на гражданското общество в 
ЕС, неговите държави членки и Русия, по-специално между младите хора; 
счита, че е важно да се насърчава изучаването на руски език в ЕС, за да се 
улеснят контактите между гражданите от двете страни; призовава 
Комисията да продължи и да задълбочи подходящите програми за обмен и 
да предоставя безвъзмездни средства;

21. критикува факта, че държавите — членки на ЕС, не са предприели нищо в 
продължение на десетилетия, за да предотвратят изпирането на пари от руски 
олигарси в Европа и корупцията, свързана с тях; настоятелно призовава за по-
ефективен контрол на финансовите операции и за активизиране на усилията за 
борба с изпирането на пари и корупцията;

22. решително осъжда липсата на сериозни действия срещу неофашистките и 
неонацистките групи в Европа, която даде възможност за настоящото разрастване 
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на ксенофобията; изразява дълбока загриженост относно толерираните от руското 
ръководство контакти и сътрудничество между неофашистки, расистки и крайно 
десни партии в ЕС и националистически групировки в Русия; отбелязва, че това 
представлява опасност за демокрацията и системата от ценности, залегнала в 
основата на правовата държава, както в ЕС, така и в Русия; във връзка с това 
призовава институциите на ЕС и държавите членки да предприемат действия 
срещу тази опасност от възникване на „Националистически интернационал“;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
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