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Předmět: Investice Kremlu do politických stran v EU

Z nedávno zveřejněné zprávy zpravodajských služeb ministerstva zahraničí USA vyplývá, že Kreml 
od roku 2014 investoval obrovské zdroje (300 milionů USD) do financování politických stran a politiků 
ve více než 20 zemích světa.

Zpráva dále ukazuje, že Moskva stále více investuje do oslabování evropských demokratických 
systémů a ovlivňování vnitrostátních politik. Vzhledem k nadcházejícím italským celostátním volbám, 
které se budou konat dne 25. září 2022, je strategie destabilizace, kterou Kreml uplatňuje, o to 
znepokojivější.

Existuje podezření, že ruské finanční prostředky obdrželo mnoho evropských politických stran. Vazby 
mezi některými evropskými politickými stranami a Kremlem jsou znepokojivé. Uvedená zpráva 
poukazuje na to, že Kreml se snaží stále více politicky vměšovat a šířit svůj vliv s cílem oslabit 
demokratickou odolnost v Evropě. Rusko již po nějakou dobu usiluje o posílení jím preferovaných 
kandidátů během vnitrostátních volebních kampaní a o získání vlivu uvnitř politických stran.

1. Je si Komise těchto skutečností vědoma?

2. Má v úmyslu zahájit další iniciativy k objasnění ruského vměšování do evropských 
demokratických systémů a voleb?

3. Jaké kroky hodlá Komise učinit, aby k takovémuto vměšování nedocházelo v budoucnosti?


