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Europa-Parlamentets beslutning om status over de politiske forbindelser mellem EU og 
Rusland

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

A. der henviser til, at der er mange områder, hvor EU og Rusland har sammenfaldende 
interesser og kan samarbejde, som f.eks. en regelbaseret multilateral global 
verdensorden og handelsordning, bevarelse og styrkelse af våbenkontrol- og ikke-
spredningsordningen, beskyttelse af miljøet og Arktis, håndtering af udfordringerne i 
forbindelse med klimaforandringer og gennemførelsen af Parisaftalen, udfordringer 
inden for økonomi, uddannelse og samfund som følge af teknologiske fremskridt samt 
digitaliseringen i produktions- og kommunikationsprocesserne; der henviser til, at såvel 
EU og dets medlemsstater som Den Russiske Føderation har forpligtet sig til at opfylde 
målene for bæredygtig udvikling (SDG) i FN's 2030-dagsorden,

B. der henviser til, at den aktuelle konfrontation mellem EU og Rusland ikke er i de to 
parters, deres borgeres og deres økonomiers interesse; der henviser til, at den nye 
opsplitning af det europæiske kontinent truer såvel EU's som Ruslands sikkerhed; der 
henviser til, at der er et presserende behov for konkrete bestræbelser på at afhjælpe 
denne konfrontation,

C. der henviser til, at den militære konfrontation og våbenkapløbet mellem NATO, EU og 
Rusland har antaget proportioner, der bringer mindelser om perioden med konfrontation 
mellem NATO og Warszawapagten; der henviser til, at INF-traktatens ophør potentielt 
kan gøre EU til skueplads for den nukleare konfrontation mellem Rusland og USA; der 
henviser til, at det er bydende nødvendigt at gøre en intensiv fælles indsats for at 
indlede en tillidsopbyggende proces, som vil muliggøre en militær nedtrapning, 
våbenbegrænsning og nedrustning,

D. der henviser til, at politikere og medier har skabt fjendtlige stereotyper på begge sider, 
og til, at den retoriske eskalering har en farlig indvirkning på samfundene i EU og 
Rusland; der henviser til, at afbrydelsen af den politiske dialog, herunder den 
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interparlamentariske dialog, har ført til en markant gensidig uenighed og mistillid,

E. der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldgyldigt medlem af Europarådet og 
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har forpligtet sig til at 
overholde de demokratiske principper og retsstatsprincippet samt til at respektere 
menneskerettighederne; der henviser til, at Rusland har undladt at efterleve over tusind 
domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; der henviser til, at 
Europarådets Parlamentariske Forsamling har besluttet at suspendere visse rettigheder 
for medlemmer af den russiske parlamentariske delegation, herunder stemmeretten; der 
henviser til, at denne beslutning har vist sig at virke imod hensigten, da den begrænser 
mulighederne for dialog om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
med russiske modparter; der henviser til, at disse sanktioner derfor bør ophæves,

F. der henviser til, at konflikter, uoverensstemmelser og gensidig kritik mellem Rusland og 
EU skal drøftes åbent uden forhåndsbetingelser, fordomme og trusler, som f.eks. den 
militære konfrontation ved grænserne mellem EU og Rusland og i Østersøområdet, de 
amerikanske missilforsvarssystemer i Europa, overholdelse af INF-traktaten, 
modsatrettede vurderinger af udviklingen i det fælles naboområde, afslutning af krigen i 
Syrien, forsoning og genopbygning af landet, situationen med hensyn til 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati og retsstat 
samt indblandingen i den politiske debat i begge parters samfund,

G. der henviser til, at der straks bør åbnes strukturerede og resultatorienterede 
kommunikationskanaler med henblik på at udvikle betingelserne for en ny rammeaftale, 
som sikrer regelmæssig dialog og samarbejde; der henviser til, at en sådan ramme skal 
være baseret på folkerettens principper, respekt for menneskerettighederne, demokratiet 
og retsstatsprincippet, gensidig respekt og politisk vilje til at løse konflikter og 
samarbejde konstruktivt inden for områder af fælles interesse,

1. er dybt bekymret over, at Rusland og EU åbent positionerer sig som modstandere, der er 
ude af stand til og ikke har viljen til at løse uenigheder gennem politisk dialog og 
forhandling; er bekymret over optrapningen af politiske og militære spændinger, som 
truer freden og sikkerheden på det europæiske kontinent;

2. bemærker, at ingen af parterne i betragtning af de komplekse kriser i forbindelserne 
mellem EU, nogle af dets medlemsstater og Rusland og i betragtning af den dybe 
gensidige mistillid anser det for muligt og ønskværdigt at opbygge et strategisk 
partnerskab; fremhæver imidlertid behovet for en ny retlig ramme for udviklingen af 
forbindelser; mener, at en sådan ramme bør tage sigte på at opbygge en europæisk 
fredsorden, som garanterer alles sikkerhed, herunder sikkerheden for staterne i det 
fælles naboskabsområde, at få bugt med fjendtlige stereotyper, at lette udviklingen af 
kontakter mellem civilsamfundene samt at fremme handel og økonomisk samarbejde;

3. anser det for afgørende, at EU supplerer sin kritiske vurdering af Ruslands udvikling 
med en selvkritisk analyse af sine egne politikker; fremhæver, at det er nødvendigt at 
erstatte den formelle insisteren på en fælles front blandt medlemsstaterne over for 
Rusland med en åben debat om resultaterne af EU's politikker og nye måder at tackle 
udfordringerne på;
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4. afviser på det kraftigste en EU-politik over for Rusland, der følger 
afskrækkelseslogikken – et koncept, der i det sidste århundrede viste sig at bringe 
verden på randen af en atomkonflikt;

5. udtrykker sin dybe bekymring over propagandakrigen i forbindelserne mellem Rusland, 
EU's medlemsstater, Ukraine og andre og opfordrer til, at denne øjeblikkeligt bringes til 
ophør; minder alle parter om, at ytringsfrihed, mediefrihed og mediepluralisme er 
grundlæggende værdier i et demokrati, og opfordrer til, at der sættes en stopper for 
begrænsningen af ytringsfriheden og mediefriheden; bemærker med bekymring, at 
modsætningen mellem de erfaringer, som mennesker og virksomheder gør sig i 
omgangen med Rusland, og det, som de oplever gennem EU's og medlemsstaternes 
statslige og private medier, har ført til en dyb mistillid blandt borgerne til mediernes 
informationer om Rusland;

6. er af den opfattelse, at sanktionspolitikken har slået fejl og bør afsluttes, og at en 
fortsættelse af isolationspolitikken over for Rusland er til skade for stabiliteten og 
sikkerheden i Europa, EU-borgernes interesser og begge parters økonomier;

7. opfordrer indtrængende til, at forbindelserne mellem EU og Rusland udvikles på 
grundlag af gensidig respekt, overholdelse af FN-pagten, folkeretten og begge parters 
internationale forpligtelser, anerkendelse og hensyntagen til den anden parts 
sommetider modsatrettede interesser, respekt for tredjeparter, respekt for 
retsstatsprincippet, de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne samt 
undladelse af indblanding i de interne politiske debatter i begge parters samfund;

8. tager kraftigt afstand fra NATO's tilstedeværelse i EU-medlemsstater, der grænser op til 
Rusland, og opfordrer til, at NATO omgående trækker dem tilbage; giver udtryk for 
alvorlig bekymring over NATO's mere dybtgående samarbejde med Ukraine og 
Georgien og afviser yderligere udvidelser af NATO; bemærker med dyb bekymring, at 
USA som følge af beslutningen om at træde ud af traktaten om bekæmpelse af 
ballistiske missiler (ABM) i juni 2002 opstillede nye forsvarssystemer mod ballistiske 
missiler i Østeuropa;

9. er dybt bekymret over USA's intention om at trække sig ud af og suspendere sine 
forpligtelser i henhold til INF-traktaten; minder om, at et sådant tiltag vil udgøre en 
alvorlig risiko for den europæiske og globale sikkerhed og fred og vil øge den militære 
konkurrence og føre til en forværring af forbindelserne mellem kernevåbenstater; 
opfordrer USA og Rusland til at gøre en fornyet indsats for at løse problemerne med 
overholdelsen af reglerne ved at anvende kontrolmekanismen i traktaten og gennem 
forhandlinger; opfordrer indtrængende begge parter til at bevare og styrke INF-traktaten 
gennem en fuldstændig og streng overholdelse;

10. opfordrer EU og Rusland til at indlede drøftelser om et fælles sikkerhedssystem i 
Europa, der tager hensyn til alles interesser og muliggør omfattende nedrustning; 
beklager, at EU og dets medlemsstater ikke seriøst har behandlet Ruslands forslag om et 
fælles sikkerhedssystem og et fælles økonomisk område og har afslået blot at gå i dialog 
om dette emne;

11. opfordrer som et første skridt til en genoptagelse af en struktureret og resultatorienteret 
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dialog og målrettede tillidsskabende initiativer, der tager sigte på at afhjælpe gensidig 
mistillid og fejlfortolkning; insisterer på en omgående gensidig ophævelse af 
sanktionerne mod parlamentsmedlemmer på begge sider for at få genåbnet den 
interparlamentariske dialog; understreger, at den interparlamentariske dialog er et 
vigtigt redskab til at skabe gensidig forståelse for hinandens interesser, bekymringer, 
vurderinger og fremgangsmåder;

12. beklager dybt, at de russiske myndigheder ikke har reageret på kritikken både internt i 
Den Russiske Føderation og på internationalt plan vedrørende loven om udenlandske 
agenter, men tværtimod har vedtaget ny lovgivning, der begrænser civilsamfundets 
muligheder for at agere og udøve dets demokratiske frihedsrettigheder; er dybt 
bekymret over straffriheden for menneskerettighedskrænkelser; minder om, at Rusland 
som medlem af Europarådet, OSCE og FN har bekendt sig til demokratiets principper 
og respekt for menneskerettighederne; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder 
til at respektere og sikre alle sine borgeres rettigheder såvel som nabolandenes 
rettigheder;

13. mener, at man i stedet for konstant at beskylde Rusland for at stå bag cyberangreb og 
disinformation i EU-medlemsstater bør indlede en dialog med Rusland om disse 
spørgsmål; opfordrer indtrængende til, at al efterretningsvirksomhed i Europa, som 
yderligere øger spændingerne i forbindelserne mellem Rusland og EU og dets 
medlemsstater, bringes til ophør;

14. bemærker, at spændingerne mellem EU, visse af dets medlemsstater og Rusland har 
deres udspring i modsatrettede udviklinger og konkurrerende interesser i det fælles 
naboskabsområde og de to parters modsatrettede vurderinger af denne udvikling; 
gentager, at de uløste konflikter i/med Moldova, Georgien, Nagorno-Karabakh, 
Aserbajdsjan, Armenien og Ukraine kun kan løses gennem politiske forhandlinger med 
alle berørte parter;

15. opfordrer til en dialog på højt plan mellem EU, Den Eurasiske Økonomiske Union og 
landene med associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA'er) med 
henblik på at udvikle samarbejdet mellem de involverede parter; gentager, at der er 
behov for at uddybe konsultationerne mellem EU og Rusland om cyberkriminalitet og 
organiseret kriminalitet; opfordrer i denne forbindelse til, at der indledes en dialog på 
højt plan mellem EU, Den Eurasiske Økonomiske Union, Kina og Centralasien om 
Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ og om konnektivitet;

16. finder det vigtigt, at man på konstruktiv vis søger løsninger på problemet med 
russisktalende mindretal bosiddende i EU, som har været uløst i årtier;

17. er dybt bekymret over stagnationen i Minskprocessen og den manglende politiske vilje i 
Rusland og Ukraine til at finde løsninger; opfordrer indtrængende parterne i 
forhandlingerne til at genoplive forhandlingsprocessen med nye initiativer; gentager sin 
opbakning til, at OSCE får en styrket rolle i konfliktløsningen; bemærker, at alle 
involverede parters gennemførelse af Minskaftalerne fortsat er en prioritet i 
forbindelserne mellem EU, Rusland og Ukraine;

18. er dybt bekymret over den vedvarende optrapning af konfrontationen mellem Ukraine 
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og Rusland i lyset af den ustabile sikkerhedssituation i Det Azovske Hav; opfordrer Den 
Russiske Føderation til at garantere alle skibe retten til at sejle gennem Kertjstrædet og 
adgang til Det Azovske Hav og sikre uhindret adgang til de ukrainske havne; tager 
kraftigt afstand fra NATO's planlagte mission "Freedom of Navigation in the Black 
Sea", som kun vil øge spændingerne;

19. fremhæver – de globale udfordringer taget i betragtning – at der er behov for et 
konstruktivt samarbejde mellem EU og Rusland, navnlig for at løse internationale 
konflikter, fastholde atomaftalen med Iran (JCPOA), gennemføre Parisaftalen og alle 
efterfølgende klimaaftaler, og hvad angår miljøbeskyttelse at beskytte Arktis, 
verdenshavene og den fri skibsfart på havene, bevare forsyningssikkerheden for energi 
og råstoffer og fremme ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, nuklear 
nedrustning, opfyldelse af FN's mål for bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
terrorisme og organiseret kriminalitet;

20. fremhæver, at der er mange områder for praktisk samarbejde mellem de forskellige 
økonomiske, civile og andre aktører i EU og Rusland, og opfordrer til, at der tages nye 
initiativer for at puste nyt liv i dette samarbejde:

a. understreger, at Rusland og EU fortsat vil være vigtige økonomiske partnere; gør 
sig til fortaler for en genoptagelse af arbejdet med projektet "partnerskab for 
modernisering"

b. understreger, at det er i alle parters interesse at indgå langsigtede aftaler på 
energiområdet mellem EU, dets medlemsstater og Rusland til gavn for alle parter; 
understreger, at dette ikke kun omfatter handel med råstoffer, men også fremme af 
energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energiformer samt 
bekæmpelse af energifattigdom

c. understreger, at Nord Stream II-rørledningen ikke er i strid med målsætningen om 
at diversificere Europas gasforsyning, men er et projekt, der omfatter talrige 
transkontinentale rørledninger, som vil sikre forsyningssikkerheden for EU og 
dets medlemsstater, og som i modsætning til importen af flydende gas fra USA 
kan forhindre energifattigdom gennem en gasforsyning, der er til at betale

d. opfordrer til nye initiativer med henblik på at styrke direkte samarbejde mellem 
små og mellemstore virksomheder og videnskabelige og kulturelle institutioner i 
EU's medlemsstater og Rusland

e. opfordrer til flere mellemfolkelige kontakter med fokus på unge og på øget dialog 
og samarbejde mellem eksperter, forskere, civilsamfundsorganisationer og lokale 
myndigheder fra EU og Rusland samt til flere udvekslinger af studerende, 
erhvervspraktikanter og unge, navnlig inden for rammerne af Erasmus+; støtter i 
denne forbindelse en øget finansiering til det nye Erasmus+-program for 2021-
2027

f. opfordrer til en genoptagelse af forhandlingerne mellem EU og Rusland om 
visumliberalisering
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g. fremhæver betydningen af fortsat politisk og finansiel støtte til kontakter mellem 
civilsamfundsorganisationer i EU, dets medlemsstater og Rusland, navnlig 
mellem unge; anser det for vigtigt at fremme undervisning i russisk i EU for at 
lette kontakterne mellem borgere fra begge sider; opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte og styrke de velegnede udvekslingsprogrammer og yde tilskud;

21. kritiserer det forhold, at EU's medlemsstater i årtier ikke har gjort noget for at forhindre 
hvidvaskning af penge foretaget af – og korruption, der involverer – russiske oligarker i 
Europa; opfordrer indtrængende til en mere effektiv kontrol med finansielle 
transaktioner og en intensiveret indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge og 
korruption;

22. fordømmer på det kraftigste fraværet af seriøse foranstaltninger mod nyfascistiske og 
nynazistiske grupper i Europa, hvilket har muliggjort forekomsten af den aktuelle bølge 
af fremmedhad; er dybt bekymret over kontakterne og samarbejdet mellem 
nyfascistiske, racistiske og højreekstremistiske partier i EU og nationalistiske grupper i 
Rusland, som tolereres af den russiske ledelse; bemærker, at dette udgør en trussel mod 
demokratiet og det værdisystem, der understøtter retsstaten i såvel EU som Rusland; 
opfordrer i denne forbindelse EU's institutioner og medlemsstater til at skride til 
handling mod denne risiko for, at der opstår en "nationalistisk internationale";

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Or. en


