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KOLME ITÄISEN KUMPPANUUDEN NAAPURIMAATA:
UKRAINA, MOLDOVA JA VALKO-VENÄJÄ

EU:n vuonna 2009 käynnistämään itäisen kumppanuuden politiikkaan kuuluu kuusi
entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova
ja Ukraina. Sillä on tuettu näiden maiden poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia
uudistuspyrkimyksiä demokratian ja hyvän hallinnon, energian toimitusvarmuuden,
ympäristönsuojelun sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. Valko-Venäjää
lukuun ottamatta kaikki kumppanimaat kuuluvat Euronest-edustajakokoukseen.

UKRAINA

Ukrainan dramaattiset tapahtumat alkoivat marraskuussa 2013 EU:ta kannattavina
mielenosoituksina, joissa vastustettiin maan hallituksen vitkastelua EU:n kanssa tehdyn,
heinäkuussa 2012 parafoidun assosiaatiosopimuksen kanssa. Monet mielenosoittajat olivat
”EU-mielisiä” ja todennäköisesti pitivät sopimusta askeleena, joka johdattaisi maan lähemmäs
EU-jäsenyysprosessia. Liikehdintä johti hallituksen vaihtumiseen ja parlamenttivaaleihin
(lokakuussa 2014) ja toi EU- ja uudistusmieliset puolueet valtaan.
Näiden mullistusten aikaan Venäjä liitti maaliskuussa 2014 Krimin laittomasti alueeseensa
ja Ukrainan itäosa ajautui separatistiseen sotaan. YK:n mukaan konfliktin seurauksena yli
10 000 ihmistä on kuollut Ukrainassa konfliktin alun jälkeen. Kuolonuhreihin on laskettu myös
ne 298 ihmistä, jotka saivat surmansa 17. heinäkuuta 2014 Malaysian Airlinesin lennon MH17
alasampumisessa separatistien hallussa olevalla alueella.
Vaikka sotilaallinen konflikti on jossain määrin laantunut Minskissä tehdyn ja useaan otteeseen
uusitun tulitaukosopimuksen ansiosta, taistelut ovat edelleen leimahtaneet ajoittain herättäen
epäilyksiä aselevon kestävyydestä. Kesän 2016 taisteluita seurasi hauras tulitauko, josta sovittiin
1. syyskuuta 2016. EU on kytkenyt Venäjän-vastaiset taloudelliset pakotteensa siihen, että
Venäjä noudattaa täysimääräisesti Minskin sopimusta. Pakotteet ovat olleet siitä asti voimassa.
Maaliskuussa 2014 Euroopan komissio sopi Ukrainan tukitoimista, ja 27. kesäkuuta
2014 EU ja Ukraina allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen. Poliittista vuoropuhelua,
oikeutta, vapautta ja turvallisuutta sekä taloudellista, rahoituksellista ja alakohtaista
yhteistyötä koskevat sopimuksen luvut tulivat väliaikaisesti voimaan 1. marraskuuta 2014.
Assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevaa osaa alettiin soveltaa väliaikaisesti 1. tammikuuta
2016. Sopimuksen väliaikainen voimaantulo merkitsi myös Venäjän kanssa käytyjen
kolmikantaneuvottelujen kaatumista, ja Venäjä keskeytti Itsenäisten valtioiden yhteisön
vapaakauppasopimuksen mukaisten Ukrainan tullietuuksien soveltamisen 1. tammikuuta 2016
alkaen. Assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. syyskuuta 2017.
Ukrainan kansalaisilla on viisumivapaus Schengen-alueella lyhytaikaista oleskelua varten
enintään 90 päivän ajan. Asetus Ukrainan kansalaisten viisumivapaudesta tuli voimaan
11. kesäkuuta 2017.
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A. Euroopan parlamentin kanta
Euroopan parlamentti on antanut yhdeksän Ukrainaa koskevaa päätöslauselmaa. Viimeisin
niistä (ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta) annettiin 16. maaliskuuta
2017. Krimin tataarien johtaja Mustafa Džemilev nimettiin vuoden 2016 Saharov-
palkintoehdokkaaksi 11. lokakuuta 2016.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin Verhovna Radan välisiä suhteita
säätelee EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, ja niistä vastaa EU:n ja
Ukrainan välinen parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta. Ensimmäinen EU:n ja Ukrainan
välisen assosiaatiovaliokunnan kokous pidettiin Brysselissä 24. ja 25. helmikuuta
2015. Parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kuudes kokous pidettiin syyskuussa 2017.
Euroopan parlamentti ja Ukrainan parlamentti allekirjoittivat Kiovassa 3. heinäkuuta 2015
yhteisymmärryspöytäkirjan parlamentaarista tukea ja valmiuksien kehittämistä koskevista
yhteisistä järjestelyistä. Tarvekartoituksen jälkeen Brysselissä 29. helmikuuta – 2. maaliskuuta
2016 järjestetyn Ukraina-viikon aikana esitettiin raportti, johon sisältyy tarkkoja suosituksia.
Euroopan parlamentti jatkaa välitys- ja vuoropuheluprosessia Verhovna Radan puhemiehen ja
poliittisten ryhmien johtajien kanssa. Ranskalaisen valtiomiehen Jean Monnet’n historiallisessa
kotitalossa pidetyn ensimmäisen kokouksen jälkeen Jean Monnet -vuoropuheluksi nimetty
prosessi on keskittynyt Ukrainan parlamentin institutionaaliseen uudistamiseen.
C. Vaalitarkkailu
Parlamentti on kutsuttu tarkkailemaan Ukrainan valtakunnallisia vaaleja. Vuonna 2014
kansainväliseen vaalitarkkailuvaltuuskuntaan kuuluivat Euroopan parlamentin jäsenistä
muodostuva vaalitarkkailijoiden ryhmä sekä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja
ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR), Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen, Euroopan
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Naton parlamentaarisen yleiskokouksen
valtuuskunnat.
Kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan lokakuun 2014 parlamenttivaalit olivat asianmukaisesti
järjestetyt, avoimet ja demokraattiset, ja niissä noudatettiin pitkälti kansainvälisiä vaatimuksia.
Vaalien nähtiin vahvistaneen maassa aiemmin pidettyjen presidentinvaalien yhteydessä
tunnustusta saaneita myönteisiä vaalikäytäntöjä. Joitakin sääntöjenvastaisuuksia kuitenkin
havaittiin edelleen. Suurin osa niistä (90 %) liittyi eteläisten yhden edustajan vaalipiirien
ehdokkaisiin.
Ukrainan itäosissa järjestettiin 2. marraskuuta 2014 ”presidentin- ja parlamenttivaalit”. EU ei
tunnustanut vaaleja ja piti niitä laittomina ja Minskin tulitaukopöytäkirjan kirjaimen ja hengen
vastaisina. Venäjän parlamentin, duuman, vaalit järjestettiin Krimin alueella 18. syyskuuta 2016
mutta Etyjin ODIHR-toimisto ei seurannut niitä. Se seurasi niitä kuitenkin Venäjän federaation
alueella.

MOLDOVA

EU ja Moldova allekirjoittivat 27. kesäkuuta 2014 assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy
pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti
syyskuusta 2014. Huhtikuussa 2014 Moldovasta tuli ensimmäinen EU:n itäinen kumppani,
joka hyötyy viisumivapaudesta. Myös Moldovan EU:n naapuruusvälineestä saama tuki on
lisääntynyt merkittävästi eli 40 miljoonasta eurosta 131 miljoonaan euroon vuosien 2007 ja
2014 välillä. Vuoden 2014 pankkipetosskandaalin jälkeen EU:n tuki keskeytettiin väliaikaisesti.
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Naapuruusvälineestä annettava kahdenvälinen tuki Moldovalle on arviolta 335–410 miljoonaa
euroa kaudella 2014–2017. Tilintarkastustuomioistuimen joulukuussa 2016 julkaiseman
kriittisen kertomuksen jälkeen vain rajoitettu määrä tukea on maksettu, ja keskeisten suositusten
täytäntöönpano on kesken.
Kun Moldovan kansalliskokous oli ratifioinut EU:n kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen,
Venäjä otti välittömästi käyttöön joukon toimenpiteitä, jotka koskivat Moldovasta peräisin
olevaa tuontia, ja perui maalle Itsenäisten valtioiden yhteisön vapaakauppasopimuksen
osapuolena myönnetyt tullietuudet.
Moldovan 30. marraskuuta 2014 pidettyjä parlamenttivaaleja edeltäneessä suhteellisen
rauhallisessa vaalikampanjassa keskityttiin lähinnä geopoliittisiin asioihin (EU vastaan
Euraasian talousunioni). Vaalien jälkeen muodostettiin EU- ja uudistusmielinen liberaali
enemmistökoalitio, vaikkakin Venäjä-mielinen sosialistipuolue sai 21,37 prosenttia äänistä.
Paikallisvaalit pidettiin 14. kesäkuuta 2015, ja EU-mieliset puolueet voittivat niissä niukasti
Venäjä-mieliset. Suuret korruptioskandaalit johtivat katumielenosoituksiin, joihin osallistui
tuhansia ihmisiä. Vaalien jälkeen maassa on ollut jo neljä hallitusta, mikä kertoo maan
poliittisesta epävakaudesta.
Moldovan perustuslakituomioistuin palautti 4. maaliskuuta 2016 kansanvaalin presidentin
valitsemiseen ja kumosi heinäkuussa 2000 annetun lain, jossa oli otettu käyttöön presidentin
valitseminen parlamentissa. Niiden ensimmäinen kierros järjestettiin 30. lokakuuta 2016,
ja 13. marraskuuta 2016 järjestetyllä toisella kierroksella olivat vastakkain Venäjä-mielinen
sosialistipuolueen ehdokas Igor Dodon ja EU-mielinen liberaalidemokraattisen puolueen
ehdokas Maia Sandu. Igor Dodon voitti vaalit.
Suurin haaste Moldovalle on yhä siitä irtautunut Transnistrian alue, joka on julistautunut
yksipuolisesti itsenäiseksi. Viralliset neuvottelut konfliktin ratkaisemiseksi aloitettiin uudelleen
marraskuussa 2011. Vuonna 2014 pidettiin kaksi kokousta ja vuonna 2015 samoin kuin
vuonna 2016 yksi kokous, mutta tulokset ovat olleet toistaiseksi vähäisiä. Kahdenvälisen
pöytäkirjan ansiosta pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ulotettiin koskemaan
Transnistriaa 1. tammikuuta 2016 alkaen.
Syksyllä 2016 ilmeni poliittisia jännitteitä Chișinăun ja Gagauzian pääkaupungin Comratin
välillä. Ne johtuivat Gagauzian erityisasemaa koskevan vuoden 1994 lain tulkinnasta ja
muista poliittisista tapahtumista (muun muassa neljän Gagauziasta olevan kansanedustajan
pidätysmääräyksistä). Tämä poliittinen selkkaus saatiin ratkaistua Etyjin sekä Yhdysvaltojen ja
EU:n suurlähettiläiden välityksellä.
A. Euroopan parlamentin kanta
Parlamentti hyväksyi EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen 13. marraskuuta 2014.
Aiemmin samana vuonna se oli hyväksynyt maata koskevan viisumivapauden käyttöönoton.
Parlamentti on myös kiinnittänyt huomiota Transnistrian lukkiutuneeseen tilanteeseen ja
korostanut useaan otteeseen poliittisen ratkaisun löytämisen tärkeyttä.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen vuonna 2014 virallisti EU:n ja Moldovan suhteet.
EU:n ja Moldovan assosiaationeuvoston ensimmäinen kokous pidettiin 16. maaliskuuta 2015,
ja neljäs parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kokous pidettiin Chișinăussa 22. toukokuuta
2017.
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C. Vaalitarkkailu
Parlamentti on kutsuttu tarkkailemaan Moldovan kaikkia viimeaikaisia parlamenttivaaleja.
Etyjin ODIHR-toimiston pitkäaikaisen tarkkailuvaltuuskunnan kansainväliset tarkkailijat
arvioivat 30. marraskuuta 2014 pidettyjä parlamenttivaaleja suhteellisen myönteisesti.
Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunta seurasi 8. lokakuuta 2016 järjestettyjä
parlamenttivaaleja yhdessä Etyjin ODIHR-toimiston, Euroopan neuvoston parlamentaarisen
yleiskokouksen ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa. Myös Igor Soltesin (Vihreät/
EVA, Slovenia) johtama Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunta seurasi vuoden 2016
presidentinvaaleja. Valtuuskunta piti keskusvaalilautakunnan toimintaa kiitettävänä ja piti
myönteisenä naispuolisten ehdokkaiden suurta määrää. Valtuuskunta tuomitsi kuitenkin
hallintoresurssien väärinkäytön, avoimuuden puutteen kampanjan rahoituksessa ja ehdokkaiden
epätasapuolisen käsittelyn tiedotusvälineissä.

VALKO-VENÄJÄ

EU on sitoutunut harjoittamaan ”kriittistä lähentymispolitiikkaa” Valko-Venäjän suhteen.
Osapuolten viimeaikainen lähentyminen sai EU:n lieventämään 25. helmikuuta 2016 maahan
kohdistamiaan pakotteita, joita ovat varojen jäädyttäminen, matkustuskiellot sekä kaupan
ja rahoituksen alan rajoitukset. Neuvosto päätti 25. helmikuuta 2016, että rajoittavien
toimenpiteiden voimassaoloa ei jatketa niiden 170 henkilön ja kolmen yrityksen osalta, joiden
merkitseminen luetteloon oli keskeytetty. Se jatkoi kuitenkin muita toimenpiteitä, mukaan
lukien aseidenvientikielto sekä niihin neljään henkilöön kohdistuva varojen jäädyttäminen
ja matkustusrajoitukset, jotka on merkitty luetteloon kahden oppositiopoliitikon, yhden
liikemiehen ja yhden toimittajan selvittämättä olevien katoamisten johdosta.
EU on tarjonnut Valko-Venäjälle myös lisäkannusteita: Riiassa toukokuussa 2015
pidetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen päätelmissä pantiin merkille edistyminen
viisuminsaannin helpottamista ja takaisinottoa koskevassa vuoropuhelussa ja näytettiin vihreää
valoa EU:n ja Valko-Venäjän välisen ihmisoikeusvuoropuhelun uudelleen käynnistämiselle.
Tämä vuosina 2012 ja 2013 käyty vuoropuhelu muodostui näkemysten vaihdosta EU:n ja
Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä. Vuonna 2014 vuoropuhelu korvattiin
hankkeella, jossa keskityttiin ehdotettujen uudistusten toteuttamiseen.
EU ja Valko-Venäjä aloittivat vuonna 2014 neuvottelut viisumikäytäntöjen helpottamista
ja takaisinottoa koskevista sopimuksista, ja vuonna 2015 aloitettiin neuvottelut
liikkuvuuskumppanuudesta. Myös yhteistyötä maahanmuuton alalla kehitetään tulevina
vuosina. Valko-Venäjä ei neuvottele assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa.
A. Euroopan parlamentin kanta
Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joissa arvostellaan Valko-Venäjää poliittisten
vankien, lehdistönvapauden ja kansalaisyhteiskunnan rajoittamisen, ihmisoikeuksien
loukkauksien ja vilpillisten parlamenttivaalien vuoksi. Syyskuussa 2013 parlamentti antoi
suosituksen EU:n Valko-Venäjää koskevan kokonaisstrategian tarkistamisesta ja vaati kaikkien
poliittisten vankien vapauttamista ja heidän asemansa palauttamista. Strategian perusperiaatteet
ovat yhä voimassa, ja ne ovat välittyneet jokaisessa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa /
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevässä vuosikertomuksessa, mutta Valko-
Venäjän rakentava rooli alueen politiikassa on myös pantu merkille. Parlamentti hyväksyi
6. huhtikuuta 2017 kiireellisen päätöslauselman Valko-Venäjän tilanteesta, jossa tuomittiin
rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttaminen helmikuussa ja maaliskuussa 2017 eri
puolilla maata.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//FI
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B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Valko-Venäjän vaalien toteuttamistavan vuoksi Euroopan parlamentti ei tunnusta Valko-Venäjän
kansalliskokousta. Siksi parlamentti ei ylläpidä kahdenvälisiä suhteita siihen. Sen sijaan
parlamentin suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta tapaa säännöllisesti Valko-Venäjän
opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ja keskustelee maan poliittisesta ja taloudellisesta
kehityksestä.
EU:n ja Valko-Venäjän viimeaikaisen lähentymisen seurauksena Euroopan parlamentin
valtuuskunta kävi maassa kesäkuussa 2015 ja heinäkuussa 2017.
C. Vaalitarkkailu
Valko-Venäjä ei ole kutsunut Euroopan parlamenttia tarkkailemaan vaalejaan vuoden 2001
jälkeen. Viimeisimmät parlamenttivaalit järjestettiin 11. syyskuuta 2016, ja niitä
tarkkailivat Etyjin ODIHR-toimiston ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen
valtuuskunnat.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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