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VENEMAA

ELi ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik
annekteerimine Venemaa poolt, Ida-Ukraina mässuliste toetamine, Venemaa poliitika oma
naaberriikide suhtes ja riigi sisesündmused. 2016. aastal muutus Venemaa rahvusvaheline
hoiak jõulisemaks ja pinged teravnesid seoses Venemaa pommirünnakutega Süürias. EL
on 2014. aastast alates korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid piiranguid. Sellele
vaatamata on EL ja Venemaa endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ja EL rakendab
Venemaa suhtes nn valikulise koostöö poliitikat.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis: välistegevus

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206–207 (kaubandus) ning artiklid 216–219
(rahvusvahelised lepingud)

— partnerlus- ja koostöölepingud (kahepoolsed suhted)

OLUKORD RIIGIS

Kuni Ukraina kriisini loeti Venemaad ELi strateegiliseks partneriks. Selle suhte mitmetahuline
olemus avaldus paljudes koostöövaldkondades, sh kaubanduse ja energia valdkonnas ning
rahvusvahelistes küsimustes, nagu terrorismivastane võitlus, relvade leviku tõkestamine ja
Lähis-Ida rahuprotsess. Viimastel aastatel on ühise naabruse teema kujunenud ELi ja Venemaa
suhetes suurimaks erimeelsuste põhjustajaks. Krimmi ebaseaduslik annekteerimine Venemaa
poolt 2014. aasta märtsis ja tõendid selle kohta, et Venemaa toetab separatistidest võitlejaid
Ida-Ukrainas, vallandasid rahvusvahelise kriisi. EL vaatas läbi suhted Venemaaga, tühistas
kahepoolsed tippkohtumised ja peatas viisanõude kaotamise protsessi ning läbirääkimised ELi
ja Venemaa vahelise ajakohastatud raamlepingu üle. Praegu rakendab EL Venemaa suhtes
kahetasandilist lähenemisviisi, mis tähendab ühelt poolt järkjärguliste sanktsioonide poliitikat
ja teiselt poolt püüdlusi leida Ida-Ukraina konfliktile diplomaatiline lahendus.
2012. aasta presidendivalimistel, mis Euroopa Parlamendi hinnangul ei olnud vabad ega
ausad, anti Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja tema erakonnale Ühtne Venemaa
uus mandaat. Valimistele järgnenud protestides Venemaal tuli esile laialdane rahulolematus
ja need näitasid, et süsteem on Venemaa poliitiliselt aktiivsete ühiskonnarühmade silmis
seaduslikkuse kaotanud. Vastuseks protestidele on Venemaal alates 2012. aastast vastu võetud
opositsiooni ja kodanikuühiskonda piiravaid uusi õigusakte, mis käsitlevad valitsusväliste
organisatsioonide registreerimist, meeleavaldusi, internetikasutust, laimamist ja solvamist ning
riigireetmist. Nende õigusaktide valguses on Venemaa pühendumus demokraatlikele väärtustele
veelgi küsitavam. Lisaks on EL mures õigusriigi põhimõtete, sealhulgas korruptsiooni pärast
Venemaal ning probleemide pärast inimõiguste järgimisel. 2016. aasta septembris toimunud
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parlamendivalimised ei muutnud seda suundumust: kampaania oli loid, valimisaktiivsus madal
(47,88%) ja president Putini partei Ühtne Venemaa saavutas veelgi suurema võidu.
Venemaa liitus Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) 2012. aasta augustis pärast
18 aastat kestnud ühinemisläbirääkimisi. Riigi investeerimiskliima on siiski ebakindel ja
majandustulemused sõltuvad endiselt naftahindadest. EL on Venemaa tähtsaim ja Venemaa on
ELi tähtsuselt kolmas kaubanduspartner, kuid nende kaubandus- ja majandussuhteid segavad
arvukad vaidlused. EL nägi Venemaa ühinemises WTOga positiivset võimalust, kuna see andis
mitmepoolse reguleeritud raamistiku kaubandussuheteks ja vaidluste lahendamiseks.
Piiravad meetmed, mida EL on Venemaa suhtes rakendanud seoses Ukraina territoriaalse
terviklikkuse, suveräänsuse ja iseseisvuse õõnestamisega Venemaa poolt, hõlmavad varade
külmutamist ja reisikeeldu, mida praegu kohaldatakse kokku 149 isiku ja 38 üksuse suhtes.
Need meetmed kehtestati esimest korda 2014. aasta märtsis ja nende kohaldamisaega pikendati
viimati 14. septembril 2017 kuni 15. märtsini 2018. EL lisas 9. novembril 2016 piirangute
nimekirja kuus (samal aastal valitud) Venemaa Riigiduuma liiget, kes esindavad Krimmi. Lisaks
pikendas nõukogu 2017. aasta juuli lõpus Venemaa-vastaseid majanduspiiranguid kuni 31.
jaanuarini 2018, suunates piirangud finants-, energia- ja kaitsesektorile ning kahese kasutusega
kaupadele. Euroopa Ülemkogu nõustus märtsis 2015 siduma sanktsioonide kestuse Minski
kokkulepete täieliku rakendamisega, mis oli sel ajal ette nähtud 31. detsembriks 2015. Viimaks
pikendati 19. juunil 2017 piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule
annekteerimisele kuni 23. juunini 2018.
Venemaa on välja jäetud ka rühmitusest G8 ja riigi ühinemine OECD ning Rahvusvahelise
Energiaagentuuriga on peatatud. ELi ja Venemaa korrapärased tippkohtumised ja muud
kõrgetasemelised kohtumised on peatatud. Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee
(PACE) peatas 2014. aasta aprillis vastuseks Krimmi ebaseaduslikule annekteerimisele
Venemaa delegatsiooni hääletusõigused.
Alates augustist 2014 on Venemaa rakendanud vastumeetmeid sanktsioonidele, mida tema
suhtes on kehtestanud EL ja muud lääneriigid, nende seas USA, Kanada ja Austraalia, ning
kehtestanud vastusanktsioone põllumajandustoodete, toorme ja toiduainete suhtes, süüdistades
piirangute adressaate toiduohutusnormide rikkumises. Riik on kasutanud toiduembargot
võimalusena tugevdada impordi asendamise poliitikat põllumajandussektoris. Venemaa
kohaldab musta nimekirja, kuhu on kantud riigi tegevust kritiseerinud ELi ja USA kodanikke.
Erinevalt ELi reisikeelust ei ole inimesel sellesse nimekirja sattumisel mingit seaduslikku
edasikaebamise võimalust.
EL ja Venemaa on energia, kaubanduse, investeeringute jms valdkonnas endiselt tihedas
vastastikuses sõltuvuses. ELi välisasjade nõukogu avaldas 14. märtsil 2016 liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini sõnastatud viis juhtpõhimõtet
ELi suheteks Venemaaga: 1) Minski kokkuleppe rakendamine kui peamine tingimus ELi
seisukohtade muutmiseks Venemaa suhtes; 2) suhete tugevdamine ELi idapoolsete partnerite
ja muude naabermaadega, sealhulgas Kesk-Aasias; 3) ELi vastupanuvõime tugevdamine
(nt energiajulgeoleku, hübriidohtude ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas); 4)
valikulise koostöö võimalus Venemaaga ELile huvipakkuvates valdkondades; 5) vajadus luua
inimestevahelisi kontakte ja toetada Venemaa kodanikuühiskonda.
Venemaa koostöö E3+3 (tuntud ka kui P5+1) riikide rühmaga, mille tulemusel saavutati
2015. aasta juulis Iraaniga tuumakokkulepe, andis lootust laiemaks ülemaailmse tasandi
koostööks. Kuid Venemaa 2015. aasta septembris alanud ootamatu, tugev ja otsene sekkumine
president Bashar Al-Assadi toetuseks Süüria konfliktis on läänega uusi erimeelsusi põhjustanud.
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KEHTIVAD JA LÄBIRÄÄKIMISTE JÄRGUS LEPINGUD

ELi ja Venemaa praeguste suhete õiguslik alus on 1997. aasta partnerlus- ja koostööleping.
Partnerlus- ja koostööleping kehtis esialgu 10 aastat, kuid seda on hiljem igal aastal automaatselt
pikendatud. Lepinguga sätestatakse peamised ühised eesmärgid, kahepoolsete kontaktide
institutsiooniline raamistik (sealhulgas regulaarsed konsultatsioonid inimõiguste küsimustes ja
kaks korda aastas toimuvad tippkohtumised presidentide tasandil, mis on praegu külmutatud)
ning nähakse ette tegevus ja dialoog arvukates valdkondades.
Peterburi tippkohtumisel 2003. aasta mais tugevdasid EL ja Venemaa oma koostööd ja lõid
ühiste väärtuste ning jagatud huvide alusel neli ühisruumi: majandusruum, vabaduse, turvalisuse
ja õiguse ruum, välisjulgeoleku ruum ning teadus-, haridus- ja kultuuriruum. 2010. aastal algatati
moderniseerimispartnerlus. 2008. aasta juulis alustati läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks,
mis peaks hõlmama konkreetseid õiguslikult siduvaid kohustusi sellistes valdkondades nagu
poliitiline dialoog, õigus, vabadus, julgeolek, majanduskoostöö, teadus, haridus, kultuur,
kaubandus, investeeringud ja energia.
Ent Venemaa sekkumise tõttu Krimmis kõik need läbirääkimised peatati. Samuti on Venemaa
sekkumine Ida-Ukrainas nurjanud püüdlused allkirjastada ajakohastatud viisalihtsustusleping,
mille läbirääkimised viidi lõpule 2011. aastal. Viisanõude kaotamine eeldaks dokumentide
turvalisuse suurendamist, paremat piirihaldust, tagasivõtulepingu tõhusat rakendamist ning
Venemaa reforme inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete valdkonnas. Euroopa Ülemkogu otsustas
2014. aastal külmutada koostöö Venemaaga (välja arvatud piiriülene koostöö) ja riigile
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste kaudu antavad ELi rahalised vahendid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepingu kohaselt peab Euroopa Parlament andma mis tahes uue lepingu sõlmimiseks
oma nõusoleku, nii nagu ka eelmise partnerlus- ja koostöölepingu puhul. Konkreetsemad
lepingud (näiteks viisalihtsustusleping) eeldavad samuti Euroopa Parlamendi nõusolekut.
Kuigi Euroopa Parlament ei määratle otseselt strateegilisi vajadusi ega tegevuskavasid, on ta
nõukogu kaasseadusandjaks ELi finantsabi eesmärkide ja prioriteetide üle, sealhulgas Euroopa
naabruspoliitika rahastamisvahendi üle, mille kaudu rahastatakse ELi piirkondlikku koostööd
Venemaaga. Euroopa Parlamendil on lisaks õigus kontrollida Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahendi rakendamist suunavaid dokumente enne nende vastuvõtmist (seda menetlust
nimetatakse demokraatlikuks kontrolliks).
A. Vastuvõetud seisukohad (resolutsioonid)
Euroopa Parlament on vastu võtnud mitu resolutsiooni Ukraina kohta, milles mõistab selgelt
hukka Krimmi ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt ning Venemaa rolli Ukraina idaosa
destabiliseerimisel. 2015. aasta juunis võttis Euroopa Parlament vastu raporti ELi ja Venemaa
suhete hetkeseisu kohta.
Enne praegust kriisi toetas Euroopa Parlament uue ühistel väärtustel ja huvidel põhineva
ulatusliku lepingu sõlmimist Venemaaga. Mitmes algatusraportis on Euroopa Parlament
siiski väljendanud ka suurt muret inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukorra
pärast Venemaal. Selgeim näide selle kohta on seadused „LGBTI-propaganda“ vastu ja
väljastpoolt Venemaad rahalist toetust saavate valitsusväliste organisatsioonide vastu. Suureneb
opositsiooniliikmete represseerimine, sealhulgas nende avalik ähvardamine, ja sagenevad
opositsioonijuhtide mõrvad, mis jäävad lahendamata. Parlament võttis 2017. aasta aprillis vastu
resolutsiooni, milles mõistetakse hukka opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi vahistamine. Nii
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Venemaal kui ka väljaspool viiakse läbi võimsat väärinfo levitamise kampaaniat. 2016. aasta
veebruaris ja mais mõistis Euroopa Parlament teravalt hukka enneolematult arvukad inimõiguste
rikkumised Krimmi elanike, eelkõige tatarlaste vastu. 2017. aasta märtsis palus Euroopa
Parlament, et Venemaa vabastaks üle 30 Ukraina kodaniku, kes olid kas vangistatud või kelle
vabadust oli piiratud.
B. Koostöö Venemaa parlamendiga
Euroopa Parlamendi ja Venemaa parlamendi liikmed kohtusid varem igal aastal ELi ja Venemaa
parlamentaarses koostöökomisjonis, sh selle töörühmades, et vahetada arvamusi jooksvate
küsimuste üle. Viimane parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumine toimus 2014. aasta
jaanuaris. Sellest alates on niisugused kohtumised Venemaa parlamendiliikmetega peatatud.
Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi ja Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis jätkab
regulaarselt koosolekuid, et arutada aktuaalseid küsimusi teiste institutsioonide (nt komisjoni ja
Euroopa välisteenistuse) ning kodanikuühiskonna esindajatega.
C. Valimiste vaatlemine ja demokraatia edendamine
Venemaa ei ole kutsunud Euroopa Parlamenti valimisi vaatlema alates 1999. aastast ja Euroopa
Parlament ei ole selles valdkonnas Venemaal mingil moel tegutsenud.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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