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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών 
σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμοι τομείς στους οποίους η ΕΕ και η Ρωσία 
έχουν παρόμοια συμφέροντα και μπορούν να συνεργαστούν, όπως το βασισμένο σε 
κανόνες πολυμερές ανά την υφήλιο καθεστώς παγκόσμιας τάξης και εμπορίου, η 
διατήρηση και ενίσχυση του ελέγχου των εξοπλισμών και του καθεστώτος μη διάδοσης 
των πυρηνικών όπλων, η προστασία του περιβάλλοντος και της Αρκτικής, η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και η εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, οι προκλήσεις στην οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία που 
απορρέουν από την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και η ψηφιοποίηση στις διαδικασίες 
παραγωγής και επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, αφενός, όσο και η Ρωσική Ομοσπονδία, αφετέρου, έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας δεν 
είναι προς το συμφέρον των δύο εταίρων, των πολιτών και των οικονομιών τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαίρεση της ευρωπαϊκής ηπείρου θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
επειγόντως συγκεκριμένες προσπάθειες για να ξεπεραστεί η αντιπαράθεση αυτή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση και ο εξοπλιστικός ανταγωνισμός 
μεταξύ του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της Ρωσίας έχουν λάβει διαστάσεις που παραπέμπουν 
στην περίοδο της αντιπαράθεσης του ΝΑΤΟ με τις χώρες του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη της συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου 
βεληνεκούς (INF) καθιστά και την ΕΕ ενδεχόμενο πεδίο εξέλιξης κάποιας πιθανής 
πυρηνικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να καταβληθούν εντατικές κοινές προσπάθειες για την έναρξη 
διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η οποία θα καταστήσει δυνατή τη στρατιωτική 
αποκλιμάκωση, τη μείωση των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει 
στερεότυπα και από τις δύο πλευρές, και ότι η κλιμάκωση της ρητορικής έχει 
επικίνδυνες συνέπειες για τις κοινωνίες της ΕΕ και της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η διακοπή του πολιτικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του διακοινοβουλευτικού 
διαλόγου, οδήγησε σε βαθιά αδυναμία κατανόησης και δυσπιστία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ), έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν έχει 
εφαρμόσει περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να αναστείλει ορισμένα δικαιώματα των μελών 
της ρωσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος ψήφου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή έχει αποδειχθεί 
αντιπαραγωγική, καθώς περιορίζει τις δυνατότητες διαλόγου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες με τους ρώσους ομολόγους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αρθούν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμάχες, οι διαφορές απόψεων και η εκατέρωθεν κριτική 
μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ πρέπει να διατυπώνονται ανοικτά, χωρίς προηγουμένως 
να τίθενται όροι, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς απειλές, όπως η στρατιωτική 
αντιπαράθεση στα σύνορα μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας και στην περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας, τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, η 
συμμόρφωση με τη συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF), οι 
αντικρουόμενες αξιολογήσεις των εξελίξεων στην κοινή γειτονία, ο τερματισμός του 
πολέμου στη Συρία, η συμφιλίωση και η ανασυγκρότηση της χώρας, η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου, καθώς και η παρέμβαση στις πολιτικές συζητήσεις των κοινωνιών των 
δύο πλευρών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως δίαυλοι διαρθρωμένης και 
προσανατολισμένης στα αποτελέσματα επικοινωνίας με σκοπό την ανάπτυξη των 
προϋποθέσεων για νέα συμφωνία-πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τακτικό διάλογο και 
συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να βασίζεται στις αρχές 
του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου, στον αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και στην πολιτική βούληση 
για επίλυση των διαφορών και εποικοδομητική συνεργασία σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία και η ΕΕ λαμβάνουν θέση 
ανοιχτά ως αντίπαλοι που αδυνατούν και είναι απρόθυμοι να υπερβούν τις διαφορές 
μέσω του πολιτικού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων· ανησυχεί για την κλιμάκωση 
των πολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

2. σημειώνει ότι, δεδομένων των πολύπλοκων κρίσεων στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, 
ορισμένων κρατών μελών της και της Ρωσίας, καθώς και της βαθιάς αμοιβαίας 
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δυσπιστίας, καμία από τις πλευρές δεν θεωρεί πιθανή και επιθυμητή την οικοδόμηση 
σχέσεων στρατηγικής εταιρικής σχέσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη νέου 
νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη των σχέσεων· πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής τάξης ειρήνης που θα παρέχει σε 
όλους, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εντός της κοινής γειτονίας, την ασφάλεια 
για την υπέρβαση των εχθρικών στερεοτύπων, τη διευκόλυνση της οικοδόμησης 
σχέσεων στις επιμέρους κοινωνίες των πολιτών, καθώς και για την προαγωγή του 
εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας·

3. θεωρεί απαραίτητο για την ΕΕ να πλαισιώσει την κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης 
της Ρωσίας με μια αυτοκριτική ανάλυση των δικών της πολιτικών· τονίζει την ανάγκη 
να αντικατασταθεί η επίσημη επιμονή στην ενότητα των κρατών μελών έναντι της 
Ρωσίας από ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών της ΕΕ και 
από νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων·

4. απορρίπτει κατηγορηματικά πολιτικές της ΕΕ έναντι της Ρωσίας οι οποίες ακολουθούν 
τη λογική της αποτροπής, έννοιας που κατά τον τελευταίο αιώνα αποδείχθηκε ότι έφερε 
τον κόσμο στο χείλος της πυρηνικής σύγκρουσης·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον πόλεμο προπαγάνδας στις σχέσεις μεταξύ 
Ρωσίας, κρατών μελών της ΕΕ, Ουκρανίας και άλλων, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό 
του· υπενθυμίζει σε όλες τις πλευρές ότι η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και η 
ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αποτελούν βασικές αξίες της 
δημοκρατίας και ζητεί τον τερματισμό του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης 
και των μέσων ενημέρωσης· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι αντιφάσεις μεταξύ των 
εμπειριών που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τη Ρωσία και όσων 
πληροφορούνται από κρατικά και ιδιωτικά μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών της 
έχουν οδηγήσει σε βαθιά δυσπιστία των πολιτών όσο αφορά τις πληροφορίες από τα 
μέσα ενημέρωσης για τη Ρωσία·

6. είναι της άποψης ότι η πολιτική των κυρώσεων απέτυχε και πρέπει να διακοπεί, καθώς 
και ότι η συνέχιση της πολιτικής απομόνωσης της Ρωσίας είναι επιζήμια για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης, τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και 
τις οικονομίες αμφότερων των πλευρών·

7. προτρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας με θεμέλια τον 
αμοιβαίο σεβασμό, τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές 
δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις αμφότερων των εταίρων, την αναγνώριση και την 
εξέταση των ενίοτε αντικρουόμενων συμφερόντων του άλλου εταίρου, τον σεβασμό 
των τρίτων εταίρων, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές 
πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονται στις κοινωνίες των δύο πλευρών·

8. απορρίπτει κατηγορηματικά την παρουσία του ΝΑΤΟ στα κράτη μέλη της ΕΕ που 
συνορεύουν με τη Ρωσία και ζητεί την άμεση απόσυρσή του· εκφράζει σοβαρή 
ανησυχία για την ενισχυμένη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία και τη Γεωργία, 
και απορρίπτει τις περαιτέρω διευρύνσεις του ΝΑΤΟ· σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι, 
μετά την απόφαση αποχώρησης από τη συνθήκη για τον περιορισμό των συστημάτων 
αντιβαλλιστικών πυραύλων τον Ιούνιο του 2002, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν νέα 
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αμυντικά συστήματα βαλλιστικών πυραύλων στην Ανατολική Ευρώπη·

9. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόθεση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη 
συνθήκη INF και να αναστείλουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους· υπενθυμίζει ότι η εν 
λόγω ενέργεια θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και 
ειρήνη, και θα αυξήσει τον στρατιωτικό ανταγωνισμό και την επιδείνωση των σχέσεων 
μεταξύ κρατών με πυρηνικό εξοπλισμό· καλεί τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να ανανεώσουν 
τις προσπάθειές τους για την επίλυση των προβλημάτων συμμόρφωσης μέσω του 
μηχανισμού ελέγχου της συνθήκης και των διαπραγματεύσεων· καλεί επειγόντως και 
τις δύο πλευρές να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν τη συνθήκη INF μέσω της πλήρους 
και αυστηρής συμμόρφωσης·

10. καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να αρχίσουν συζητήσεις σχετικά με σύστημα συνεργασίας 
στην Ευρώπη το οποίο θα σέβεται τα συμφέροντα όλων και θα επιτρέπει τον εκτενή 
αφοπλισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν 
έχουν συζητήσει σοβαρά τις προτάσεις της Ρωσίας για κοινό σύστημα ασφαλείας και 
κοινό οικονομικό χώρο, ενώ επίσης έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε σχετικό 
διάλογο·

11. ζητεί, ως πρώτο βήμα, την επανάληψη διαρθρωμένου και προσανατολισμένου στα 
αποτελέσματα διαλόγου και στοχευμένων πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
με στόχο την αντιμετώπιση της αμοιβαίας δυσπιστίας και των παρερμηνειών· εμμένει 
στην άμεση αμοιβαία άρση των κυρώσεων εναντίον μελών του κοινοβουλίου και των 
δύο πλευρών, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος μεταξύ των κοινοβουλίων· 
υπογραμμίζει ότι ο διακοινοβουλευτικός διάλογος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης των συμφερόντων, των ανησυχιών, των εκτιμήσεων 
και των προσεγγίσεων της άλλης πλευράς·

12. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν 
στην κριτική που ασκήθηκε τόσο στη Ρωσική Ομοσπονδία όσο και στη διεθνή σκηνή 
όσον αφορά το νόμο περί ξένων πρακτόρων, αλλά αντιθέτως θέσπισαν νέα νομοθεσία η 
οποία περιορίζει τις δυνατότητες δράσης της κοινωνίας των πολιτών άσκηση των 
δημοκρατικών ελευθεριών της· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ατιμωρησία 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η Ρωσία, ως μέλος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και του ΟΗΕ, έχει δεσμευθεί για την τήρηση 
των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
προτρέπει τις ρωσικές αρχές να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των 
πολιτών τους και των πολιτών των γειτονικών χωρών·

13. πιστεύει ότι, αντί των επίμονων υπαινιγμών ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα 
πρέπει να γίνει έναρξη του διαλόγου με τη Ρωσία σχετικά με αυτά τα ζητήματα· ζητεί 
επειγόντως να δοθεί τέλος σε όλες τις επιχειρήσεις των μυστικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη, οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση των εντάσεων στις σχέσεις της 
Ρωσίας με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

14. επισημαίνει ότι οι εντάσεις μεταξύ της ΕΕ, ορισμένων κρατών μελών της και της 
Ρωσίας πηγάζουν από τις αντίρροπες εξελίξεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα στην 
κοινή γειτονία, καθώς και από τις αντίθετες εκτιμήσεις που υιοθετεί η κάθε πλευρά 
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σχετικά με αυτές τις εξελίξεις· επαναλαμβάνει ότι οι ανεπίλυτες συγκρούσεις στο 
εσωτερικό και με τη Μολδαβία, τη Γεωργία, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το 
Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και την Ουκρανία μπορούν να επιλυθούν μόνο με πολιτικές 
διαπραγματεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους·

15. ζητεί τη διεξαγωγή διαλόγου σε υψηλό επίπεδο μεταξύ της ΕΕ, της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ) και των χωρών με συμφωνίες σύνδεσης ή με σφαιρικές 
και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων εταίρων· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και το 
οργανωμένο έγκλημα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη διαλόγου υψηλού επιπέδου 
ΕΕ-ΕΟΕ-Κίνας-Κεντρικής Ασίας σχετικά με την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας 
Δρόμος» και τη συνδεσιμότητα·

16. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η εποικοδομητική εύρεση λύσεων για τα προβλήματα 
των ρωσόφωνων μειονοτήτων που ζουν στην ΕΕ, τα οποία παραμένουν ανεπίλυτα εδώ 
και δεκαετίες·

17. ανησυχεί βαθύτατα για τη στασιμότητα της διαδικασίας του Μινσκ και την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης στη Ρωσία και την Ουκρανία για την εξεύρεση λύσεων· καλεί τους 
εμπλεκόμενους στις διαπραγματεύσεις να αναζωογονήσουν τις διαπραγματεύσεις με 
νέες πρωτοβουλίες· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ενίσχυση του ρόλου του 
ΟΑΣΕ στην επίλυση των συγκρούσεων· επισημαίνει ότι η εφαρμογή των συμφωνιών 
του Μινσκ από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα στις 
σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Ρωσίας και Ουκρανίας·

18. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης 
μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεδομένης της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας στην 
Αζοφική Θάλασσα· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εγγυηθεί σε όλα τα πλοία το 
δικαίωμα διέλευσης μέσω του στενού Κερτς και την πρόσβαση στην Αζοφική 
Θάλασσα, και να εξασφαλίσει ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ουκρανικούς λιμένες· 
απορρίπτει τη σχεδιαζόμενη αποστολή του ΝΑΤΟ για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στον 
Εύξεινο Πόντο, η οποία θα αυξήσει τις εντάσεις μόνο·

19. επισημαίνει ότι, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, χρειάζεται εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, ιδίως για την επίλυση των διεθνών 
συγκρούσεων, τη διατήρηση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ), την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και όλων των 
μεταγενέστερων συμφωνιών και, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προστασία της Αρκτικής, των ωκεανών και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας, τη διατήρηση 
της ασφάλειας εφοδιασμού ενέργειας και πρώτων υλών, την προώθηση της μη 
διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, τον πυρηνικό αφοπλισμό, την εφαρμογή των 
ΣΒΑ του ΟΗΕ, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος·

20. τονίζει ότι υπάρχουν πολλοί τομείς για πρακτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
οικονομικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων παραγόντων 
της ΕΕ και της Ρωσίας, και ζητεί να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για την 
αναζωογόνηση της συνεργασίας αυτής:
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α. υπογραμμίζει ότι η Ρωσία και η ΕΕ θα παραμείνουν βασικοί οικονομικοί εταίροι· 
υποστηρίζει την εκ νέου έναρξη των εργασιών σχετικά με το σχέδιο εταιρικής 
σχέσης για τον εκσυγχρονισμό·

β. τονίζει ότι η σύναψη μακροπρόθεσμων και αμοιβαία επωφελών ενεργειακών 
συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μέλη της και της Ρωσίας είναι προς το 
συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών· τονίζει ότι αυτό δεν περιλαμβάνει 
μόνο το εμπόριο πρώτων υλών, αλλά και την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας·

γ. υπογραμμίζει ότι ο αγωγός Nord Stream II δεν έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο 
της διαφοροποίησης του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, αλλά είναι 
έργο πολλών διηπειρωτικών αγωγών που θα εγγυώνται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της ΕΕ και των κρατών μελών της και, σε αντίθεση με την εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, μπορεί να εμποδίσει την 
ενεργειακή πενία μέσω της οικονομικά προσιτής προμήθειας φυσικού αερίου·

δ. ζητεί να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της άμεσης 
συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιστημονικών και 
πολιτιστικών ιδρυμάτων των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας·

ε. ζητεί περισσότερες διαπροσωπικές επαφές με έμφαση στους νέους και αύξηση 
του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών από την ΕΕ και τη 
Ρωσία, καθώς και πιο εντατικές ανταλλαγές φοιτητών, ασκουμένων και νέων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· στηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την αύξηση της χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027·

στ. ζητεί την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων·

ζ. τονίζει τη σημασία της συνεχούς πολιτικής και οικονομικής στήριξης των επαφών 
ανάμεσα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ, τα κράτη μέλη της 
και τη Ρωσία, ιδιαίτερα δε ανάμεσα στους νέους ανθρώπους· θεωρεί σημαντικό 
να προωθηθεί η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας στην ΕΕ, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι επαφές μεταξύ των πολιτών αμφότερων των πλευρών· ζητεί 
από την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τα κατάλληλα προγράμματα 
ανταλλαγών και να παράσχει χρηματοδοτικά επιχορηγήσεις·

21. επικρίνει τα κράτη μέλη της ΕΕ για το γεγονός ότι παρακολουθούν αδρανή εδώ και 
δεκαετίες τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθορά 
ρώσων ολιγαρχών στην Ευρώπη· ζητεί επειγόντως αποτελεσματικότερο έλεγχο των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
διαφθοράς·

22. καταγγέλλει απερίφραστα την έλλειψη σοβαρής δράσης κατά των νεοφασιστικών και 
νεοναζιστικών ομάδων στην Ευρώπη, γεγονός που κατέστησε δυνατή την επέλευση της 
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σημερινής ανόδου της ξενοφοβίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επαφές και 
τη συνεργασία που ανέχεται η ρωσική ηγεσία μεταξύ των νεοφασιστικών, ρατσιστικών 
και ακροδεξιών κομμάτων στην ΕΕ και των εθνικιστικών δυνάμεων στη Ρωσία· 
σημειώνει ότι αυτό απειλεί τη δημοκρατία και το σύστημα αξιών που βρίσκεται στα 
θεμέλια του κράτους δικαίου, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Ρωσία· καλεί εν προκειμένω 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την απειλή του 
σχηματισμού «εθνικιστικής διεθνούς»·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.
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