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B7-0431/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz 
nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról  
(2014/2699(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Oroszország és az Unió, az Egyesült Államok és a NATO közötti, a 
közelmúltban kiújult geopolitikai rivalizálás az Unió keleti szomszédságának országait 
abba a nehéz helyzetbe hozta, hogy választaniuk kell  közülük; mivel ez a geopolitikai 
rivalizálás meggátolta a régió befagyott konfliktusainak megoldását;

B. mivel a partnerségi megállapodásról és együttműködésről szóló, a különböző európai és 
nemzetközi fórumokon egy éve folytatott tárgyalások ellenére az Oroszországi 
Föderáció, az Unió és tagállamai, valamint az Egyesült Államok nem tudták félretenni a 
nemzetközi problémák, a politikai és gazdasági kilátások, illetve a demokrácia, a 
politikai, társadalmi és emberi jogi kérdések tekintetében fennálló nézetkülönbségeiket; 
mivel e kudarc következményeképpen az Unió, az Oroszországi Föderáció, a keleti és 
déli szomszédos országok és az Egyesült Államok polgárai most egy másik veszélyes és 
eszkalálódó, Oroszország és az Unió, a NATO és az Egyesült Államok közötti politikai 
és katonai feszültségnek vannak kitéve; 

C. mivel az Oroszország, a szomszédos országok, az Unió és tagállamai és az Egyesült 
Államok közötti kapcsolatok komoly problémáira az egyedüli megoldás a párbeszéd, és 
az, ha minden fél szigorúan betartja az ENSZ Alapokmányát és az egyéb nemzetközi 
jogi okmányokat; 

D. mivel a 2014. február 22-ét követő kijevi politikai változások nem eredményeztek 
valódi politikai irányváltást; mivel a Majdan-mozgalom társadalmi-gazdasági 
követeléseit az új kormány neoliberális programja váltotta fel; mivel a kormány 
hivatalos, a parlamentnek bemutatott cselekvési programja szükségesnek nyilvánítja a 
„népszerűtlen döntéseket” az árak és a díjak terén, emellett kinyilvánítja, hogy készen 
áll a Nemzetközi Valutaalaptól való hitelfelvétel minden feltételét elfogadni, beleértve 
az energia állami támogatása, a közfoglalkoztatás és a közszolgálati nyugdíjak jelentős 
csökkentését, valamint a szociális biztonsági ellátások drasztikus csökkentését, 

E. mivel az állam és a társadalom közötti kapcsolatok nagyon gyengék Ukrajnában; mivel 
az elmúlt 20 év során forgóajtó-jelenség alakult ki az üzleti szféra és a politikai között 
Ukrajnában; mivel olaj-és gázkereskedőkből miniszterek vagy fontos ukrajnai 
intézmények vezetői lettek; mivel ez a politikai rendszer az egyik legfőbb oka a 
jelenlegi politikai válságnak Ukrajnában; mivel a legfontosabb állami és demokratikus 
intézmények –  a parlament, a bírói kar és a kormány végrehajtó ága – nem töltik be 
alapvető funkciójukat, az ukrán társadalom érdekeinek megfelelő képviseletét, védelmét 
és irányítását;
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F. mivel a Majdan téri tüntetések Unió-párti demonstrációnak indultak, később azonban 
belföldi kérdések – korrupció, a gazdasági válság, politikai bizalmatlanság, Ukrajna 
politikai rendszeréből való kiábrándultság – felé tolódott el a hangsúly; mivel 
másrészről a Janukovics elnök politikáját ellenző ukrán oligarchák saját érdekeikre 
használták fel ezeket a tüntetéseket; mivel az ukrán oligarchák számos médiavállalatot 
és nem kormányzati szervezetet hoztak létre, azok tulajdonosai, és finanszírozzák 
azokat, beleértve a Hromadske.tv és a Channel 5 televíziós csatornákat és a Centre UA 
nem kormányzati szervezetet, amelyeket Oleh Ribacsuk alapított, és amelyek erősen 
befolyásolták a Majdan téren bekövetkezett folyamatokat; mivel külföldi szereplők, 
amerikai iparmágnások – mint például Soros és Omidyar – és külföldi alapítványok, 
mint például a Nemzeti Demokrácia Alapítvány is finanszírozták a tüntetéseket; mivel 
állami szereplőktől, például a holland nagykövetségtől is érkeztek adományok; mivel 
ezek a tények azt mutatják, hogy a Majdan téri tüntetések nem csupán a polgároknak az 
állami politikák és az országban uralkodó helyzet elleni tiltakozásának kifejezése 
voltak; 

G. mivel drámai módon ijesztő a szélsőséges jobboldali nacionalista és idegengyűlölő 
pártok képviselete az új ukrán kormányban; mivel az idegengyűlölő Szvoboda párt 
irányítja a miniszterelnök-helyettes, a védelmi, az ökológiai és a mezőgazdasági 
miniszter posztját, valamint a legfőbb ügyész hivatalát, és vezeti a nemzeti biztonsági és 
védelmi tanácsot; 

H. mivel az új kormány nem vizsgálta ki átlátható módon a Majdan téren történt tragikus 
eseményeket; mivel még mindig nem világos, kik követték el a gyilkosságokat a 
Majdan téren; 

I. mivel az új biztonsági tanács úgy határozott, hogy „nagyszabású terroristaellenes 
műveletbe” kezd az Ukrajna keleti részein tüntetők ellen; mivel a tüntetéseket Ukrajna 
elleni „orosz agressziónak” mutatják be; mivel az új kormánynak a tüntetésekre adott 
reakciója az előző kormánynak a Majdan téri tüntetésekre adott reakcióira emlékeztet;

J. mivel az új kormány nem tudja ellenőrzése alatt tartani a szélsőjobboldali félkatonai 
csoportokat; mivel különösen az ukrán parlament és más demokratikus intézmények 
olyan tagjai, akik az Ukrán Kommunista Párt tagjai, egyre gyakrabban válnak jobboldali 
támadások áldozataivá, amelyek során megzsarolják és megfélemlítik őket, 
vagyontárgyaikat elrabolják vagy tönkreteszik; mivel az Ukrán Kommunista Pártnak a 
párt tulajdonában lévő kijevi központi irodáját, illetve az épületben dolgozók 
vagyontárgyait és személyes tárgyait elvették, az épületet pedig felgyújtották; mivel a 
Kommunista Párt számos irodáját megtámadták és lerombolták valamennyi ukrán 
régióban; mivel még a parlamentben is az ellenzék elleni erőszakos támadásba 
torkollnak a politikai viták; 

K. mivel Ukrajna volt a második világháború egyik fő csatatere, és több millió ukrán vált e 
háború áldozatává; mivel nacionalista csoportok több száz olyan emlékművet romboltak 
le, amelyek az ukrán történelem e tragikus fejezetére emlékeznek; 

L. mivel az elterjedt szegénység továbbra is az egyik legégetőbb társadalmi-gazdasági 
probléma Ukrajnában; mivel egy közelmúltbeli ENSZ-jelentés szerint a szegénységi 
arány Ukrajnában körülbelül 25%-os, azaz 11 millió ember kap a helyi szociális normák 
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alatti munkabért; 

M. mivel a Világbank becslései szerint a fogyasztás és az állóeszköz-beruházások 
visszaesése, valamint az infláció következtében a folytatódó politikai és gazdasági 
válság a reál GDP 3%-os csökkenéséhez fog vezetni; mivel ez a válság súlyosan érinti 
az ukrán társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjait; mivel az új kormánynak az 
energia, a közfoglalkoztatás és a szociális biztonság terén a közelmúltban hozott 
határozatai tovább fogják súlyosbítani a helyzetet, és további, az átlagbér 10%-ának 
megfelelő anyagi terheket róhat a lakosságra;

N. mivel Ukrajna egy erősen központosított ország; mivel egy közelmúltbeli OECD-
jelentés szerint OECD-mércével magasak a régiók közötti egyenlőtlenségek, és tovább 
fognak női; mivel a humán fejlettségi mutató a legtöbb ukrajnai régióban visszaesett a 
2000–2010 közötti időszakban, és csak a lakosság 12%-a él olyan régióban, ahol a 
mutató növekedett; mivel a nemzeti szint alatti kormányzatok általában erősen függnek 
a központi utalásoktól, amelyek elosztása szerintük kiszámíthatatlan és a legkevésbé 
sem átlátható; mivel bizonyítottan jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak az alapvető 
szolgáltatásokhoz, különösen az oktatáshoz való hozzáférésben; mivel a minden szinten 
megmutatkozó jelentős korrupció a központi elosztás és a kijevi hatóságoktól való 
függés e rendszerében gyökerezik; mivel az új kormány semmiféle jelét nem mutatta 
még annak, hogy változtatni szándékozna ezen a helyzeten; 

O. mivel az elmúlt két évtized során az ukrán társadalom tiszteletben tartotta az etnikai és a 
nyelvi sokszínűséget, az Ukrajnában jelenleg zajló politikai, gazdasági és társadalmi 
válság azonban az ország etnikai és nyelvi megosztottságát létrehozó veszélyes 
folyamatot támogatja; mivel mind Oroszország, mind az Unió erősíti ezt a 
megosztottságot az ukrán társadalom eltérő csoportjainak támogatása révén; 

P. mivel Oroszország számos hadgyakorlatot tartott az elmúlt hónapok során az ukrán 
határ közelében, például a Dnyeszter-melléki területen is; mivel jelenleg bizonyítottan 
orosz csapatösszevonás zajlik az ukrán határ mentén;

Q. mivel az orosz katonai doktrína, amely kimondja, hogy „az Orosz Föderáció úgy tekinti, 
jogában áll haderőt és más csapatokat bevetni az Orosz Föderáció határain kívüli 
polgárai védelmének biztosítása érdekében, a nemzetközi jog és az Orosz Föderáció 
által aláírt nemzetközi megállapodások általánosan elismert elveivel és normáival 
összhangban”1, a szomszédos országok számára komoly aggodalom forrása;

R. mivel a NATO az Oroszországgal szembeni katonai konfrontáció logikája szerint 
cselekszik, és a jelenlegi helyzetet meglévő nemzetközi megállapodások megsértésével 
arra használja fel, hogy megerősítse jelenlétét Oroszország közvetlen szomszédságában; 
mivel a NATO rakétafelismerő rendszerének (AWACS) felderítő gépei Lengyelország 
és Románia felett szállnak át, és a NATO légtér-biztosítási céllal a Balti-államokban 
állomásozó harci gépeinek száma megkétszereződött; mivel a NATO felfüggesztette az 
együttműködést Oroszországgal; 

1 http://carnegieendowment.org/files/2010russia_military_doctrine.pdf
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S. mivel az IMF és az EU politikájának következményeképpen a háztartási fogyasztóknak 
kiszámlázott gázárak 2014. május 1-jén 50%-kal növekednek majd, és 2018-ig további 
emeléseket ütemeztek be;  mivel a távfűtő vállalatok számára kiszámlázott gázárak 
2014. július14-étől ugyancsak 40%-kal emelkednek majd; mivel a valós problémák 
tárgyalásos, az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodások alapján történő 
megoldása helyett mindkét fél kiélezi a gázvitát, ezáltal félelmeket és érzelmeket keltve 
az ukrán lakosságban; 

T. mivel Ukrajna ideiglenes elnöke aláírta az Unió és Ukrajna közötti társulási 
megállapodás politikai részét anélkül, hogy erről előzetesen kikérte volna az ukrán nép 
véleményét; 

U. mivel a Bizottság több, Ukrajnát támogató rövid- és hosszú távú konkrét intézkedést 
fogadott el, többek között egy legalább 11 milliárd euró értékű támogatáscsomagot, 
amelynek folyósítására az elkövetkező néhány év folyamán kerül sor, valamint egy 
támogató csoport felállítását, amelynek feladata az Ukrajnában kialakult törékeny 
politikai, gazdasági és politikai helyzet stabilizálásához, illetve a pénzügyi támogatás 
feltételeit képező reformok tervezéséhez és végrehajtásához hozzájáruló technikai 
segítségnyújtás azonosítása és összehangolása,  

V. mivel az USA, a NATO és az Unió különböző ülések elhalasztásával és együttműködési 
mechanizmusok felfüggesztésével reagált, valamint szankciókat vezetett be; mivel az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése úgy határozott, hogy 2014 végéig megvonja 
Oroszország 18-tagú küldöttségének szavazati jogát, valamint megszüntette 
Oroszország választás-megfigyelő küldöttségekben való részvételi jogát, és kizárta az 
orosz küldöttséget legrangosabb bizottságaiból;

1. komoly aggodalmának ad hangot az Unió és tagállamai, az USA és Oroszország közötti 
politikai és katonai konfrontáció miatt; figyelmeztet arra, hogy az eredményorientált 
párbeszéd megnyitásának esetleges kudarca veszélyes következményekkel járhat 
Európa és a világ békéjére és biztonságára nézve; 

2. felhívja Oroszországot és a NATO-t, hogy haladéktalanul vessenek gátat a katonai 
feszültség továbbgyűrűzésének, és csökkentsék katonai jelenlétüket a térségben; 

3. mély aggodalmát fejezi ki az Ukrajna keleti részeiben tüntetőkkel szembeni, 
úgynevezett „terroristaellenes művelet” megindítása miatt; mély sajnálatát fejezi ki a 
Luhansk régióbeli erőszak következményeképpen bekövetkezett halálesetek miatt; 
hangsúlyozza, hogy az ország egysége és területi integritása nem biztosítható erővel, 
hanem csakis a polgárok aggodalmaira választ adó konkrét fellépéssel; tudomásul veszi 
az Ukrajna jövőbeli alakulásáról tartandó népszavazásra, valamint a 2014. május 25-én 
tartandó elnökválasztásokra vonatkozó bejelentést, de az a véleménye, hogy a 
rendelkezésre álló idő túl szűk, mivel ilyen kérdés eldöntését átfogó és mélyreható 
nyilvános vitának kell megelőznie; 

4. mély aggodalmát fejezi ki az Oroszországgal folytatott párbeszéd fórumainak 
szétrombolása miatt; hangsúlyozza, hogy nincsen más alternatíva, csak párbeszédek és 
tárgyalás útján oldható meg a jelenlegi válság, és hidalhatók át a nézeteltérések;  
felszólít minden felet, hogy ragaszkodjanak a tárgyalások megkötésére vonatkozó 
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megállapodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza, hogy az Ukrajnában kialakult mély politikai válság nem oldható meg sem 
külföldi hatalmak beavatkozásával, sem erőszakkal, sem nemzeti hatóságok vagy 
intézmények határozataival, hanem mélyreható nemzeti vitára van szükség az ország 
jövőjéről;  hangsúlyozza, hogy fenntartható megoldásokat kizárólag Ukrajna népei 
találhatnak, és nekik külföldi befolyástól mentesen kell dönteniük a szükséges politikai 
és gazdasági reformokról – közöttük az állami és alkotmányos szerkezet reformjáról is –
, az ország geopolitikai irányultságáról, valamint arról, hogy Ukrajna mely nemzetközi 
megállapodásokhoz és közösségekhez csatlakozzon; 

6. felhívja az ukrán politikusokat és az Oroszországi Föderáció, az Unió tagállamai és az 
USA kormányait, hogy járuljanak hozzá az ország különböző részei közötti új, Ukrajna 
sokszínűségét az ukrán identitás rendkívül értékes elemeként elismerő társadalmi 
megegyezés létrejöttéhez, tartózkodjanak a nézeteltérések táplálásától, és fáradozzanak 
az ország területi integritásán és szuverenitásán;

7. ismételten kijelenti, hogy határozottan támogatja Ukrajna területi integritását és 
szuverenitását; hangsúlyozza, hogy az ukrán emberek szemében ugyanazok a 
problémák a legfontosabbak Ukrajnában: a korrupció, a gazdasági válság, a politikai 
bizalom hiánya és a politikai rendszerrel kapcsolatos illúzióvesztés; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy e problémák megoldása nem került fel a kormány vagy a parlament 
napirendjére; aggodalommal jegyzi meg, hogy a nemzetközi szereplők ugyancsak 
elhanyagolják ezeket a problémákat, és támogatásukat nem kötik azok megoldásához, 
ami tüntetésekhez vezet; 

8. mély aggodalmát fejezi ki a szélsőjobboldali nacionalista és idegengyűlölő politikai 
erők politikai szerepe miatt Ukrajnában; elítéli az ukrán parlamentben a Kommunista 
Párt képviselői elleni, valamint egyéb demokratikus intézményeket érő támadásokat és a 
II. világháborús emlékművek lerombolását; erős kritikával illeti, hogy a Bizottság, a 
Tanács és a tagállamok nem vesznek tudomást arról, hogy Ukrajnában a jelenlegi 
politikai döntéshozatal színterének legfőbb szereplői nacionalista, idegengyűlölő és 
újfasiszta ideológiákat képviselnek, amelyek ellentétesek az EU alapértékeivel, az EU 
Alapjogi Chartájával és Emberi Jogok Európai Egyezményével;

9. mély aggodalmát fejezi ki a fegyverek és lőszerek országban való terjedése miatt, 
valamint amiatt, hogy a hatóságoknak nem sikerült biztosítaniuk a polgárok biztonságát 
és a jogállamiságot; kéri az ukrán hatóságokat annak biztosítására, hogy minden 
illegális fegyver és lőszer leadásra kerüljön a Belügyminisztériumnak, és oszlassanak 
fel minden félkatonai szerveződést;  

10. mély aggodalmát fejezi ki az új kormány által az IMF és az Unió feltételeinek 
kinyilvánítását követően elhatározott politika következményei miatt; elítéli, hogy az 
ukrán oligarchák megadóztatása helyett Ukrajna népeinek kell megfizetniük a volt 
kormányok elhibázott politikájának árát; 

11. mély aggodalmát fejezi ki Ukrajna bizonytalan energiabiztonsági politikája, valamint 
ennek a polgárokat érintő következményei miatt; kéri Oroszországot és Ukrajnát, 
működjenek együtt egymással annak biztosítása érdekében, hogy az energiaárak 
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mindenki számára megfizethetők legyenek, és tartózkodjanak az energia politikai 
eszközként történő felhasználásától; 

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Ukrajna ideiglenes elnöke aláírta a társulási 
megállapodást az Unióval; véleménye szerint az ilyen kérdéseket, amelyek ennyire 
erőteljes hatást gyakorolnak egy ország helyzetének jövőbeni  alakulására, 
népszavazáson kell eldönteni, legalább a megerősítésüket megelőzően; úgy véli, hogy 
az olyan fontos kérdésekre vonatkozó döntéseket, mint az ország geopolitikai 
irányultságának meghatározása, az ország különböző politikai erői között kialakítandó, 
lehető legszélesebb politikai konszenzus, illetve a lakossággal való kiterjedt konzultáció 
alapján kell meghozni; 

13. megjegyzi, hogy a keleti szomszédságra irányuló szakpolitikát az Unió és Oroszország 
közötti kapcsolatok fejlesztésétől elválasztó politikai megközelítés kudarcot vallott; 
felszólítja az Uniót, hogy adjon új formát a keleti szomszédsági politikának azzal a 
céllal, hogy egyetlen országot sem kizáró, és egyetlen másik ország ellen sem irányuló 
regionális együttműködés alakuljon ki; kéri az orosz elnököt, az orosz kormányt és az 
orosz parlamentet, hogy proaktív módon vegyen részt ebben a folyamatban, és 
mutasson hajlandóságot a jószomszédi politikákban való részvételre; 

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
Ukrajna parlamentjének és kormányának, valamint az az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének.


