
 
EU-Rusland relatie onder druk: wat zijn de
oorzaken?
 
De Russische militaire aanval op Oekraïne is slechts één van de meest recente
aanleidingen tot spanning in hun betrekkingen met de EU. Lees er meer over.
 

De betrekkingen tussen de EU en Rusland zijn het afgelopen decennium steeds meer onder
druk gekomen, in de eerste plaats vanwege de annexatie van de Krim in 2014. De steun van de
Russische regering aan separatisten in Oost-Oekraïne en de militaire interventie van Rusland in
Syrië hebben de zaken alleen maar verergerd. Een andere bron van spanningen zijn de
Russische desinformatiecampagnes en cyberaanvallen, evenals pogingen om zich te mengen
in westerse democratische processen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/oekraine
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/conflict-syrie/20160930STO44539/hel-op-aarde-leden-in-debat-over-betrokkenheid-rusland-bij-syrische-conflict
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/conflict-syrie/20160930STO44539/hel-op-aarde-leden-in-debat-over-betrokkenheid-rusland-bij-syrische-conflict
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/desinformatie


Oekraïne 
De EU en verschillende westerse landen hebben hun steun aan Oekraïne betuigd nadat de
Russische troepen verzamelden aan de landsgrenzen in december 2021 en in januari 2022. In
een resolutie die in december 2021 werd goedgekeurd, riep het Europees Parlement Rusland
op om zijn bedreigende troepen tegen Oekraïne terug te trekken, en ze zeiden dat alle agressie
uit Moskou hoge economische en politieke kosten zou meebrengen.
 
Parlementsleden van de commissie buitenlandse zaken en de subcommissie veiligheid en
defensie gingen van 30 januari tot 1 februari 2022 op een verkennende missie naar Oekraïne.
 
Dit is verre van de eerste keer dat het Parlement zich verzet tegen Russische inmenging in het
land en dat Parlementariërs bovendien de wens van Oekraïne steunen voor nauwere
betrekkingen met de EU.
 
In een stemming op 29 april 2021 uitte het Parlement zijn ernstige bezorgdheid over de grote
Russische militaire concentratie aan de grens met Oekraïne en in de illegaal bezette Krim.
Europarlementariërs waarschuwden dat de prijs voor een Russische invasie van Oekraïne hoog
zou zijn. Ze veroordeelden ook de betrokkenheid van Russische inlichtingendiensten bij de
explosie van een munitiedepot in Tsjechië in 2014, en herhaalden opnieuw hun oproep tot de
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny.
 
Op 15 september 2021, keurde het Parlement een resolutie goed waarin staat dat de EU zich
moet verzetten tegen agressief beleid, en tegelijkertijd aan de fundamenten werkt voor de
samenwerking met een toekomstig democratisch Rusland.
 
Europarlementsleden riepen op tot een verenigde respons en betuigden hun steun aan
Oekraïne in een debat op 16 februari 2022 over de betrekkingen tussen de EU en Rusland,
Europese veiligheid en de Russische militaire dreiging tegen Oekraïne. Parlementsvoorzitter
Roberta Metsola en de fractieleiders legden ook een verklaring af over de situatie in Oekraïne.
 
Op 22 februari veroordeelden de leidinggevende EP-leden ten strengste de erkenning van de
niet-gouvernementele gecontroleerde grondgebieden Donetsk en Luhansk als onafhankelijk
door de Russische President Vladimir Poetin.
 
Twee dagen later veroordeelden Parlementsvoorzitter Roberta Metsola en de politieke
fractieleiders de Russische militaire aanval op Oekraïne binnen enkele uren, en kondigden ze
een bijzondere plenaire sessie aan op 1 maart.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02623/russia-meps-deplore-military-build-up-attack-in-czechia-and-jailing-of-navalny
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23007/russia-s-threats-against-ukraine-are-a-wake-up-call-for-europe-meps-say
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220224IPR24001/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220224IPR24001/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders


De arrestatie van Alexei Navalny 
Nadat hij in 2020 hersteld was van een bijna fatale vergiftiging, werd Alexei Navalny op 17
januari 2021 aangehouden na zijn terugkeer naar Rusland.
 
 
 
Vier dagen na de arrestatie riep het Parlement bij stemming op tot aanzienlijk strengere
sancties van de EU tegen Rusland, alsook tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating
van Alexei Navalny en van al degenen die in verband met zijn terugkeer naar Moskou
vastzaten.
 
In december 2021, ontving hij de Sacharovprijs voor de Vrijheid van het Denken van het
Europees Parlement voor zijn strijd tegen corruptie en de schendingen van mensenrechten
door het Kremlin. Zijn dochter Daria Navalnaya nam de prijs in ontvangst in naam van haar
vader die in de gevangenis zit.
 
 
 

Demonstranten botsen met politie tijdens bijeenkomst ter ondersteuning van oppositieleider Navalny in Moskou. © 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/news/nl/press-room/20210119IPR95904/parlement-eist-aanzienlijk-striktere-eu-sancties-tegen-rusland
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sakharov-2021/20211209STO19125/sakharov-prize-2021-parliament-honours-alexei-navalny


EU-sancties tegen Rusland 
Sinds de annexatie van de Krim in 2014 zijn economische sancties van de EU gericht tegen de
financiële, defensie- en energiesector van Rusland. Rusland heeft gereageerd met
tegensancties en heeft ongeveer de helft van zijn invoer van landbouwproducten uit het blok
verboden. Vóór Kerstmis besloten de EU-leiders unaniem om de sancties te verlengen tot 31
juli 2021. De maatregelen, die twee keer per jaar worden verlengd, hebben Rusland hard
getroffen: eind 2018 werd aangenomen dat de economie 6 procent gekrompen was als gevolg
van sancties van de EU en de VS.
 
 
 
De EU heeft ook sancties opgelegd aan Russische functionarissen als reactie op de vergiftiging
van Navalny. In een resolutie die in december 2021 werd goedgekeurd, riep het Parlement op
tot verdere sancties in geval van Russische agressie tegen Oekraïne.
 
 
 
Nord Stream 2 
Een ander aspect van de betrekkingen tussen de EU en Rusland is energie en de controverse
over de nieuwe Nord Stream 2-pijpleiding heeft de invloed van het land als de belangrijkste
energieleverancier van de EU versterkt. In een resolutie die in januari 2021 goedgekeurd werd,
riepen de Parlementsleden de EU op om onmiddellijk te stoppen met werken aan de
controversiële pijplijn, die Duitsland rechtstreeks met Rusland zou verbinden.
 
 
 
Niet langer een ‘strategische partner’ 
Er zijn ondanks de spanningen, veel gebieden waarin zowel de EU als Rusland
gemeenschappelijke belangen en zorgen hebben. Rusland speelde bijvoorbeeld een
constructieve rol bij de onderhandelingen over de nucleaire deal met Iran, zowel de EU als
Rusland pleiten voor een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en beide
hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarnaast is de EU nog steeds verreweg
de grootste handels- en investeringspartner van Moskou (goed voor 42 procent van de
Russische export in 2019).
 
Gezien de acties van de Russische regering, kan het land niet langer beschouwd worden als
een “strategische partner” volgens een resolutie van het Europees Parlement in maart 2019. In
de tekst staat dat nauwere banden alleen mogelijk zijn als Rusland volledig samenwerkt om de
oorlog in Oost-Oekraïne te beëindigen en het internationaal recht respecteert.
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https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/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/nl/headlines/world/20200109STO69926/iran-kan-de-eu-helpen-om-de-situatie-te-bedaren
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/israel-en-palestina
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180404STO00910/infografiek-geschiedenis-van-de-onderhandelingen-over-klimaatverandering


De EU-Rusland relatie
Plant Rusland een nieuw conflict in Oekraïne? (december 2021)
De EU en Rusland: een breekbaar nabuurschap (wat denken denktanken) (december 2021)
Factsheet
EP-leden veroordelen besluit van Russische autoriteiten om drie EU-diplomaten uit te zetten (8
februari 2021)
EP-leden bekritiseren bezoek van hoofd van het buitenlands beleid van de EU aan Moskou (9
februari 2021)
Briefing
2021 winnaar van de Sacharovprijs: Alexei Navalny (december 2021)
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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/factsheets/en/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210204IPR97118/ep-leden-uiten-kritiek-op-bezoek-eu-buitenlandchef-borrell-aan-moskou
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210204IPR97118/ep-leden-uiten-kritiek-op-bezoek-eu-buitenlandchef-borrell-aan-moskou
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)698823

