
 
Napjaté vztahy mezi EU a Ruskem: Co je jejich
příčinou?
 

Vojenský útok na Ukrajinu je jen jedním z nedávných zdrojů napětí ve vztazích mezi EU a
Ruskem. Více podrobností v článku.
 
Vztahy mezi EU a Ruskem se v posledním desetiletí stávají více a více napjatýmu. V
neposlední řadě za to může i vměšování Kremlu do záležitostí Ukrajiny po anexi Krymu v roce
2014. Podpora ze strany ruské vlády směřovaná separatistům na východní Ukrajině a ruská
vojenská intervence v Sýrii celou situaci ještě zhoršily. Mezi další zdroje napětí navíc patří i
ruské dezinformační kampaně a kybernetické útoky, stejně jako pokusy zasahovat do
západních demokratických procesů.
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Vojenské napětí na Ukrajině sílí.  ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/ukrajina
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/ukrajina
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/krize-v-syrii/20160930STO44539/poslanci-diskutovali-o-situaci-v-aleppu-a-roli-ruska-v-syrskem-konfliktu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/krize-v-syrii/20160930STO44539/poslanci-diskutovali-o-situaci-v-aleppu-a-roli-ruska-v-syrskem-konfliktu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/boj-s-dezinformacemi


Ukrajina 
 
Poté, co Rusko v prosinci 2021 a lednu 2022 shromáždilo podél ukrajiných hranic své vojáky,
přislíbila Evropská unie a další západní země Ukrajině svou podporu. V usnesení přijatém v
prosinci 2021 Evropský parlament vyzývá Rusko, aby své jednotky, které ohrožují Ukrajinu,
stáhlo. Poslanci zároveň uvedli, že jakákoliv agrese ze strany Moskvy přijde Rusko ekonomicky
i politicky draho.
 
 
Členové parlamentního zahraničního výboru a podvýboru pro bezpečnost a obranu se od 30.
ledna do 1. února 2022 vydali na Ukrajinu v rámci vyšetřovací mise.
 
 
Není to zdaleka poprvé, co se Parlament postavil proti ruskému vměšování do zálleřitostí
Ukrajiny a podpořil přání země udržovat s EU užší vztahy.
 
 
V hlasování ze dne 29. dubna 2021 Parlament vyjádřil vážné znepokojení nad nedávným
posilováním ruské armády na hranicích s Ukrajinou a na nelegálně okupovaném Krymu.
Poslanci varovali, že cena za případnou ruskou invazi na Ukrajinu by byla vysoká. Rovněž
odsoudili zapojení ruských zpravodajských služeb do výbuchu muničního skladu v Česku v roce
2014. Znovu také vyzvali k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Alexeje Navalného.
 
 
Parlament přijal 15. září 2021 usnesení, v němž uvádí, že EU musí potlačovat agresivní politiku
Ruska, ale zároveň by měla položit základy pro spolupráci s budoucím demokratickým Ruskem.
 
 
Poslanci vyzvali k jednotné reakci a vyjádřili podporu Ukrajině v rozpravě o vztazích mezi EU a
Ruskem, evropské bezpečnosti a vojenské hrozbě Ruska vůči Ukrajině 16. února 2022. K
situaci na Ukrajině rovněž vydala prohlášení předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová s lídry
politických skupin.
 
 
Vedoucí europoslanci 22. února důrazně odsoudili uznání Doněcké a Luhanské oblasti na
Ukrajině za nezávislé subjekty ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina.
 
 
O dva dny později předsedkyně Parlamentu Roberta Metsolová a lídři politických skupin
odsoudili ruský vojenský útok na Ukrajinu, a to během několika hodin od jeho uskutečnění, a na
1. března svolali mimořádné plenární zasedání.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220210IPR23007/vyhruzky-ruska-vuci-ukrajine-jsou-pro-evropu-varovnym-signalem-tvrdi-poslanci
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220210IPR23007/vyhruzky-ruska-vuci-ukrajine-jsou-pro-evropu-varovnym-signalem-tvrdi-poslanci
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220224IPR24001/prohlaseni-vedoucich-predstavitelu-evropskeho-parlamentu-k-ukrajine
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220224IPR24001/prohlaseni-vedoucich-predstavitelu-evropskeho-parlamentu-k-ukrajine


Zatčení Alexeje Navalného 
 
Poté, co se Alexej Navalnyj, vůdčí osobnost ruské opozice, v roce 2021 zotavil z téměř smrtelné
otravy, byl 17. ledna 2021 při svém návratu do Ruska zadržen.
 
 
Čtyři dny po zatčení Parlament odhlasoval požadavek na zavedaní výrazně přísnějších sankcí
EU vůči Rusku a také na okamžité a bezpodmínečné propuštění Alexeje Navalného a všech
zadržených v souvislosti s jeho návratem do Moskvy.
 
 
V prosinci 2021 udělil Evropský parlament Navalnému Sacharovovu cenu za svobodu myšlení,
a to za jeho boj proti korupci a porušování lidských práv Kremlem. Jménem svého uvězněného
otce převzala ocenění dcera Navalného Darja.
 
 
 
Sankce EU vůči Rusku 
 

Demonstrace na podporu Alexeje Navalného v centru Moskvy 23. ledna 2021. ©Irill KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/sacharovova-cena-2021/20211209STO19125/sacharovova-cena-2021-parlament-vyznamenal-alexeje-navalneho


Od anexe Krymu v roce 2014 se hospodářské sankce EU zaměřují na ruské finanční, obranné a
energetické odvětví. Rusko reagovalo protisankcemi a zakázalo zhruba polovinu svého
zemědělsko-potravinářského dovozu z bloku. Před Vánoci se vedoucí představitelé EU
jednomyslně rozhodli prodloužit sankce až do 31. července 2021. Opatření, která se obnovují
dvakrát ročně, zasáhla Rusko tvrdě: koncem roku 2018 se předpokládalo, že kvůli sankcím ze
strany EU a USA je ruská ekonomika až o 6 % menší.
 
 
EU rovněž uvalila sankce na ruské úředníky v reakci na otravu Navalného. V usnesení přijatém
v prosinci 2021 Parlament vyzval k dalším sankcím v případě ruské agrese proti Ukrajině. 
 
 
 
Nord Stream 2 
 
Dalším důležitým aspektem ve vztazích mezi EU a Ruskem je energetika. Kontroverze ohledně
nového plynovodu Nord Stream 2 zdůraznila, jaký vliv má Rusko jako hlavní dodavatel energie
pro Unii. V usnesení, které bylo přijaté 21. ledna 2021, vyzvali poslanci EU, aby okamžitě
zastavila práce na plynovodu, který by spojoval Německo přímo s Ruskem.
 
 
 
Rusko nadále není „strategický partner“ 
 
Stále existuje mnoho oblastí, v nichž EU i Rusko sdílí společné zájmy i obavy. Rusko kupříkladu
hrálo velmi konstruktivní roli při jednáních o íránské jaderné dohodě, EU i Rusko prosazují
dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu (tj. dva samostatné státy Izrael a Palestina) a
oba jsou signatáři Pařížské dohody o klimatu. EU je stále zdaleka největším obchodním a
investičním partnerem Moskvy (v roce 2019 představovala 42 % ruského vývozu).
 
 
Vzhledem ke krokům ruské vlády však Rusko již nelze považovat za „strategického partnera“,
jak bylo uvedeno v usnesení Evropského parlamentu v březnu 2019. Užší vztahy budou možné
pouze tehdy, bude-li Rusko plně spolupracovat na ukončení války na východě Ukrajiny a začne
respektovat mezinárodní právo, podotýká text.
 
Vztahy mezi EU a Ruskem
Chystá se Rusko zahájit novou válku na Ukrajině? (anglicky, prosinec 2021)
Co si myslí think tanky: EU a Rusko: Křehké sousedské vztahy (anglicky, prosinec 2021)
Laureát Sacharovovy ceny 2021: Alexej Navalnyj (anglicky, španělsky, německy, francouzsky,
italsky a polsky, prosinec 2021)
Factsheet
Tisková zpráva: Poslanci kritizují návštěvu šéfa zahraniční politiky EU v Moskvě (9. 2. 2021,
anglicky)
Tisková zpráva: Vztahy mezi EU a Ruskem: Poslanci odsuzují rozhodnutí ruských orgánů
vyhostit tři diplomaty EU (8. 2. 2021, anglicky)
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https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/10/15/use-of-chemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-six-individuals-and-one-entity/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/world/20200109STO69926/iran-muze-evropa-zmirnit-vyhrocenou-situaci
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/izrael-a-palestina
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-klimatu/20180404STO00910/casova-osa-jednani-o-ochrane-klimatu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document/EPRS_ATA(2021)698823
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document/EPRS_ATA(2021)698823
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats

