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KOLM IDAPARTNERLUSES OSALEVAT
NAABERRIIKI: UKRAINA, MOLDOVA JA VALGEVENE

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut kunagist
Nõukogude Liidu liiduvabariiki – Armeeniat, Aserbaidžaani, Valgevenet, Gruusiat,
Moldovat ja Ukrainat. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide poliitilisi,
sotsiaalseid ja majandusreforme, eesmärgiga edendada demokraatiat ja head valitsemistava,
energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõik
partnerluses osalejad peale Valgevene kuuluvad Euronesti parlamentaarsesse assambleesse.

UKRAINA

Pöördelised sündmused Ukrainas algasid 2013. aasta novembris ELi-meelsete
meeleavaldustega, kuna valitsus ei tegutsenud 2012. aasta juulis ELiga alustatud
assotsieerimislepingu sõlmimise läbirääkimistel piisavalt tulemuslikult. Paljud meeleavaldajad
jagasid ELi pooldavaid seisukohti ja tõenäoliselt pidasid lepingut sammuks liiduga ühinemise
suunas. See liikumine päädis valitsuse vahetumise ja parlamendivalimistega (2014. aasta
oktoobris), mille tagajärjel said võimule Euroopa- ja reformimeelsed parteid.
Sellel rahutul ajal, 2014. aasta märtsis, annekteeris Venemaa ebaseaduslikult Krimmi ning
Ukraina idaosas puhkes sõda separatistidega. ÜRO andmetel on Ukrainas konflikti puhkemise
algusest peale hukkunud üle 10 000 inimese. Nende hulka on arvatud ka 298 lennureisijat, kes
olid 17. juulil 2014. aastal separatistide kontrollitaval alal alla kukkunud Malaysian Airlines’i
lennuki (lend MH17) pardal.
Kuigi sõjaline konflikt on tänu Minskis sõlmitud ja mitu korda uuendatud vaherahulepingule
mõnevõrra vaibunud, seavad hooti puhkevad relvakokkupõrked vaherahu püsimise kahtluse
alla. 2016. aasta suvel toimunud kokkupõrgete järel sõlmiti 1. septembril 2016 habras vaherahu.
EL on sidunud oma Venemaale kehtestatud majandussanktsioonid nõudega, et Moskva peab
Minski lepingust täielikult kinni pidama. Sanktsioonid on seniajani jõus.
2014. aasta märtsis kiitis komisjon heaks Ukraina toetamise meetmed ning 27. juunil 2014.
aastal kirjutasid EL ja Ukraina alla assotsieerimislepingule. Poliitilise dialoogi, õiguskaitse,
vabaduse ja julgeoleku ning majandus-, rahandus- ja sektoripõhise koostöö peatükid jõustusid
provisoorselt 1. novembril 2014. aastal. Kõik ELi liikmesriigid hakkasid alates 1. jaanuarist
2016 provisoorselt kohaldama ka assotsieerimislepingu kaubandust käsitlevat osa, kuigi
lepingut ei ole veel kõikides liikmesriikides ratifitseeritud. Samuti tähistas lepingu provisoorne
jõustumine Venemaaga toimunud kolmepoolsete kaubandusläbirääkimiste lõppu ning Venemaa
peatas alates 1. jaanuarist 2016 Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) vabakaubanduslepingus
Ukrainale ette nähtud kaubandussoodustused. Assotsieerimisleping jõustus 1. septembril 2017.
Ukraina kodanikele kehtib Schengeni alal viisavaba režiim, mis lubab neil seal lühiajaliselt,
kuni 90 päeva, kohal viibida. Määruse, millega kaotatakse viisanõue Ukraina kodanike jaoks,
jõustus 11. juunil 2017.
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A. Euroopa Parlamendi seisukoht
Euroopa Parlament on Ukrainaga seoses vastu võtnud üheksa resolutsiooni. Neist viimane
on 16. märtsil 2017 vastu võetud resolutsioon Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra
kohta Krimmis. Krimmitatarlaste juht Mustafa Džemilev arvati 11. oktoobril 2016 selle aasta
Sahharovi auhinna nominentide hulka.
B. Parlamentidevaheline koostöö
Euroopa Parlamendi ja Ukraina parlamendi (Ülemraada) suhteid edendatakse ELi ja
Ukraina assotsieerimislepingu raames ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees.
ELi-Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee esimene kohtumine toimus Brüsselis 24.–
25. veebruaril 2015. Kuues kohtumine toimus 2017. aasta septembris. 3. juulil 2015 kirjutasid
Euroopa Parlament ja Ülemraada Kiievis alla vastastikuse mõistmise memorandumile, milles
käsitletakse parlamentaarse toetuse ja suutlikkuse suurendamise ühist raamistikku. Pärast
vajaduste hindamise missiooni tutvustati Brüsselis 29. veebruarist 2. märtsini 2016 toimunud
Ukraina nädalal aruannet, milles antakse konkreetseid soovitusi.
Euroopa Parlament jätkab vahendus- ja dialoogiprotsessi Ülemraada esimehe ning fraktsioonide
juhtidega. Pärast esimest kohtumist selle dialoogi raames, mis toimus 2016. aasta oktoobris
Prantsuse riigimehele Jean Monnet’le kuulunud ajaloolises majas, nimetatakse seda dialoogi
Jean Monnet’ dialoogiks.
C. Valimiste vaatlemine
Euroopa Parlamenti on kutsutud vaatlema Ukraina valimisi. 2014. aastal korraldatud
rahvusvahelisel valimisvaatlusmissioonil osales rühm vaatlejaid Euroopa Parlamendist ning
delegatsioonid Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide
ja inimõiguste büroost (OSCE ODIHR), OSCE parlamentaarsest assambleest, Euroopa
Nõukogu parlamentaarsest assambleest ja NATO parlamentaarsest assambleest.
Rahvusvaheliste vaatlejate sõnul olid 2014. aasta oktoobris toimunud parlamendivalimised
hästi korraldatud, läbipaistvad, demokraatlikud ning üldiselt kooskõlas rahvusvaheliste
standarditega. Vaatlejad olid seisukohal, et valimised tugevdasid varem riigi
presidendivalimistel järgitud häid valimistavasid. Sellele vaatamata esines mõningaid
õigusnormide rikkumisi, enamasti (90% juhtudest) seoses lõunapoolsete piirkondade
ühemandaadiliste valimisringkondade kandidaatidega.
2. novembril 2014 toimusid nn presidendi- ja parlamendivalimised riigi idapoolsetes
piirkondades. EL neid valimisi ei tunnustanud, vaid pidas neid ebaseaduslikeks ning Minski
rahulepingu sätete ja mõtte vastasteks. 18. septembril 2016 Krimmi territooriumil toimunud
Venemaa Riigiduuma valimisi OSCE ODIHR ei jälginud. Venemaa Föderatsiooni territooriumil
olid OSCE ODIHRi vaatlejad aga kohal.

MOLDOVA

27. juunil 2014 allkirjastasid EL ja Moldova assotsieerimislepingu, sealhulgas põhjaliku
ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu, mida on provisoorselt kohaldatud 2014. aasta
septembrist. Esimese idapartnerluses osaleva riigina sai Moldova juba 2014. aasta
aprillis viisavabaduse Euroopa Liiduga. Samuti on märkimisväärselt suurenenud Euroopa
naabruspoliitika rahastamisvahendist Moldovale eraldatav ELi abi, mis oli 2007. aastal 40
miljonit eurot ning 2014. aastal 131 miljonit eurot. Pärast 2014. aasta pangapettuse skandaali oli
ELi abi ajutiselt peatatud. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kaudu Moldovale antav
kahepoolne abi on ajavahemikus 2014–2017 eeldatavasti 335 kuni 410 miljonit eurot. Pärast
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kontrollikoja 2016. aasta detsembris avaldatud kriitilist aruannet on toetust antud vaid piiratud
mahus ning oluliste soovituste täitmisega veel tegeletakse.
Niipea kui Moldova Rahvuskogu oli ratifitseerinud ELiga sõlmitud assotsieerimislepingu,
võttis Venemaa tarvitusele rea meetmeid, millega piirati importi Moldovast ning kaotati SRÜ
vabakaubanduslepingus Moldovale ette nähtud kaubandussoodustused.
Pärast suhteliselt rahulikult kulgenud valimiskampaaniat, kus keskenduti peamiselt
geopoliitilistele probleemidele (EL vs. Euraasia Majandusliit), tuli 30. novembri 2014.
aasta parlamendivalimistega Moldovas võimule euroopa- ja reformimeelne liberaalne
enamuskoalitsioon, kuigi venemeelne sotsialistlik partei sai 21,37% häältest. 14. juunil 2015
toimusid kohalikud valimised, kus euroopameelsed parteid saavutasid napi võidu venemeelsete
üle. Suurtele korruptsiooniskandaalidele järgnesid tuhandete inimeste meeleavaldused. Pärast
valimisi on Moldoval olnud juba neli valitsust, mis näitab riigi poliitilist ebastabiilsust.
4. märtsil 2016 taaskehtestas Moldova konstitutsioonikohus vabariigi presidendi otsevalimistel
valimise korra ning tühistas 2000. aasta juuli seaduse, mille kohaselt presidendi valis parlament.
30. oktoobril 2016 toimus presidendivalimiste esimene voor, kust pääsesid edasi venemeelne
sotsialistliku partei kandidaat Igor Dodon ja ELi suuna pooldaja, liberaaldemokraatliku partei
kandidaat Maia Sandu. Teine voor peeti 13. novembril 2016. Valimised võitis Igor Dodon.
Moldova jaoks on jätkuvalt suur probleem end ühepoolselt sõltumatuks kuulutanud ja
lahku löönud Transnistria piirkonna küsimus. Kuigi 2011. aasta novembris alustati konflikti
lahendamiseks uuesti ametlikke kõnelusi, on senised kohtumised (2014. aastal kaks korda, 2015.
aastal üks kord ja 2016. aastal üks kord) andnud tagasihoidlikke tulemusi. Tänu kahepoolsele
protokollile laiendati põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut alates 1. jaanuarist
2016 ka Transnistriale.
Peale selle tõusid 2016. aasta sügisel pinged Chișinău ja Comrati (Gagauusia autonoomse
piirkonna pealinn) vahel, tingituna Gagauusia eristaatust käsitleva 1994. aasta seaduse
tõlgendusest ja teistest poliitilistest asjaoludest (sh nelja Gagauusia rahvasaadiku
vahistamismäärus). Tänu OSCE ning USA ja ELi suursaadikute vahendustegevusele on
poliitiline konflikt siiski lahendatud.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht
13. novembril 2014 kiitis Euroopa Parlament heaks ELi ja Moldova assotsieerimislepingu. Juba
varem samal aastal oli parlament heaks kiitnud viisavabaduse kehtestamise Moldovale.
Parlament on juhtinud tähelepanu Transnistria küsimusega seotud ummikseisule ja rõhutanud
mitmel korral, et tähtis on leida poliitiline lahendus.
B. Parlamentidevaheline koostöö
ELi ja Moldova suhted vormistati ametlikult 2014. aastal, kui kirjutati alla
assotsieerimislepingule. ELi-Moldova assotsiatsiooninõukogu esimene kohtumine toimus 16.
märtsil 2015 ning ELi-Moldova parlamentaarse assotsieerimiskomitee teine kohtumine toimus
22. mail 2016 Chișinăus.
C. Valimiste vaatlemine
Euroopa Parlamenti on kutsutud vaatlema kõiki Moldova viimaseid parlamendivalimisi. OSCE
ODIHRi pikaajalise vaatlusmissiooni rahvusvahelised vaatlejad andsid 30. novembri 2014.
aasta parlamendivalimistele suhteliselt positiivse hinnangu. 8. oktoobri 2016. aasta valimiste
vaatlemisel osales koos OSCE ODIHRi, Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee ja OSCE
parlamentaarse assambleega ka Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioon. Parlamendi
delegatsioon, mida juhtis Igor Soltes (Rohelised/EVF, Sloveenia), jälgis ka Moldova 2016. aasta
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presidendivalimisi. Delegatsioon tunnustas keskvalimiskomisjoni tööd ja naiskandidaatide
suurt hulka, kritiseeris aga haldusressursside kuritarvitamist, valimiskampaania rahastamise
puudulikku läbipaistvust ja tasakaalustamata meediakajastust.

VALGEVENE

EL järgib Valgevene puhul kaalutletud poliitikat. ELi ja Valgevene suhete hiljutise paranemise
tulemusena leevendas EL 25. veebruaril 2016 Valgevenele kehtestatud sanktsioone, mille
hulka kuuluvad varade külmutamine, reisikeelud ning kaubandus- ja finantspiirangud. Nõukogu
otsustas 25. veebruaril 2016 mitte pikendada piiravaid meetmeid 170 isiku ja kolme ettevõtte
puhul, kelle suhtes oli piiravate meetmete kohaldamine juba peatatud. Sellegipoolest pikendas
nõukogu teisi sanktsioone, sh relvaembargot ning varade külmutamist ja reisikeeldu nende nelja
isiku suhtes, kes on musta nimekirja kantud seoses kahe opositsioonipoliitiku, ühe ärimehe ja
ühe ajakirjaniku seni lahendamata kadumisega.
EL on Valgevenele andnud ka positiivseid signaale: 2015. aasta mais Riias toimunud
idapartnerluse tippkohtumise järeldustes märgitakse viisalihtsustuse vallas ja tagasivõtmist
käsitlevas dialoogis tehtud edusamme, mis võimaldavad uuesti alustada ELi ja Valgevene
inimõigustealast dialoogi. 2012. ja 2013. aastal aset leidnud dialoog seisnes arvamuste vahetuses
ELi ja Valgevene kodanikuühiskonna esindajatega. 2014. aastal asendati dialoog projektiga,
milles keskendutakse kavandatud reformide elluviimisele.
2014. aastal alustasid EL ja Valgevene läbirääkimisi viisalihtsustuse ja tagasivõtulepingute üle
ning 2015. aastal liikuvuspartnerluse üle. Lähiaastatel arendatakse edasi ka koostööd rände
valdkonnas. Valgevene ei pea ELiga läbirääkimisi assotsieerimislepingu üle.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht
Euroopa Parlament on vastu võtnud mitu resolutsiooni, milles kritiseeritakse Valgevene
poliitvangide, meediavabaduse ja kodanikuühiskonna tegevuse piirangute, inimõiguste
rikkumise ning parlamendivalimiste puudulikkuse probleeme. 2013. aasta septembris võttis
Euroopa Parlament vastu soovituse, milles käsitletakse ELi üldist strateegiat Valgevene
suhtes ning nõutakse kõigi poliitvangide vabastamist ja rehabiliteerimist. Selle strateegia
aluspõhimõtted on küll endiselt kehtivad ja kajastuvad igas ühise välis- ja julgeolekupoliitika
ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aastaaruandes, kuid teisalt tunnustatakse ka Valgevene
konstruktiivset rolli regionaalpoliitikas. 6. aprillil 2017 võttis parlament vastu kiireloomulise
resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka veebruaris ja märtsis 2017
kogu riigis aset leidnud repressioonid rahumeelsete meeleavaldajate vastu.
B. Parlamentidevaheline koostöö
Valgevene valimiste korraldamise viisi tõttu ei tunnista Euroopa Parlament Valgevene
Rahvuskogu. Sellest tulenevalt puuduvad Euroopa Parlamendil Valgevene Rahvuskoguga
ka kahepoolsed suhted. Selle asemel kohtub Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa
Parlamendi delegatsioon korrapäraselt Valgevene opositsiooni liikmete ja kodanikuühiskonna
esindajatega, et arutada riigi poliitilisi ja majanduslikke suundumusi.
ELi ja Valgevene suhete hiljutise paranemise järel lähetas Euroopa Parlament 2015. aasta juunis
ja 2017. aasta juulis Valgevenesse delegatsiooni.
C. Valimiste vaatlemine
Valgevene ei ole 2001. aastast alates kutsunud Euroopa Parlamenti oma valimisi vaatlema.
Viimased parlamendivalimised toimusid 11. septembril 2016 ning valimisvaatlusmissioonil
osalesid OSCE ODIHR ja Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//ET
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