
Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 1

VENÄJÄ

Vuodesta 2014 alkaen Krimin laiton liittäminen Venäjään, Venäjän tuki kapinallisille Itä-
Ukrainassa sekä sen naapurialueillaan harjoittama toiminta ja sisäiset tapahtumat ovat
kiristäneet EU:n ja Venäjän suhteita. Vuonna 2016 Venäjän asenteet muuttuivat tiukemmiksi
kansainvälisissä kysymyksissä ja sen pommitukset Syyriassa nostattivat vastalauseita.
Vuodesta 2014 EU on säännöllisesti uusinut rajoittavat toimenpiteensä Venäjää vastaan. EU
ja Venäjä ovat kuitenkin edelleenkin hyvin riippuvaisia toisistaan ja EU soveltaa ”valikoivan
sitoutumisen” toimintatapaa.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto: ulkoinen toiminta

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla (kauppa) sekä
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet)

TILANNE MAASSA

Ukrainan kriisiin asti Venäjää pidettiin EU:n ”strategisena kumppanina”, ja EU:n ja Venäjän
suhteiden monitahoisuutta ilmensi yhteistyö monilla eri aloilla, kuten kauppa- ja energia-
asioissa sekä sellaisissa kansainvälisissä asioissa kuin terrorismin torjunta, ydinaseiden
leviämisen estäminen ja Lähi-idän rauhanprosessi. Viime vuosina yhteisistä naapurimaista on
tullut asia, joka aiheuttaa merkittävää kitkaa EU:n ja Venäjän välillä. Krimin laiton liittäminen
Venäjään maaliskuussa 2014 ja todisteet siitä, että Venäjä tuki Itä-Ukrainassa taistelevia
separatisteja, aiheuttivat kansainvälisen kriisin. EU tarkasteli uudelleen kahdenvälisiä suhteita,
perui EU:n ja Venäjän väliset huippukokoukset ja keskeytti viisumivapauteen tähtäävät
menettelyt sekä neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä ajantasaistetusta puitesopimuksesta. EU:n
nykyisissä Venäjää koskevissa toimissa yhdistyvät asteittaiset pakotteet ja pyrkimykset löytää
diplomaattinen ratkaisu Itä-Ukrainan konfliktiin.
Vuoden 2012 presidentinvaaleissa, joita Euroopan parlamentti ei pitänyt vapaina ja
oikeudenmukaisina, jatkettiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen puolueensa,
Yhtenäisen Venäjän, valtakautta. Vaalien jälkeiset protestit Venäjällä toivat esiin laajalle
levinneen tyytymättömyyden ja osoittivat järjestelmän menettäneen hyväksyttävyyttään
Venäjän yhteiskunnan poliittisesti aktiivisten ryhmien keskuudessa. Vastauksena näihin
protesteihin Venäjällä vuodesta 2012 alkaen annetulla lainsäädännöllä on puututtu
opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan uusilla kansalaisjärjestöjen rekisteröintiä,
mielenosoituksia, internetin käyttöä, kunnianloukkauksia ja herjausta sekä maanpetosta
koskevilla laeilla. Tällainen lainsäädäntö on tehnyt Venäjän sitoutumisesta demokraattisiin
arvoihin yhä kyseenalaisempaa. EU on myös huolissaan oikeusvaltioperiaatteesta, muun
muassa korruptiosta, sekä maan heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta. Syyskuussa 2016
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pidetyt parlamenttivaalit eivät muuttaneet tätä kehitystä: laimea vaalikampanja, alhainen
äänestysprosentti (47,88) ja aiempaa suurempi vaalivoitto presidentti Putinin Yhtenäinen Venäjä
-puolueelle.
Venäjä liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO) 18 vuotta kestäneiden
liittymisneuvottelujen jälkeen. Maan investointi-ilmapiiri on kuitenkin epävarma ja
talouskehitys on yhä riippuvainen öljyn hinnasta. EU on Venäjän merkittävin ja Venäjä EU:n
kolmanneksi merkittävin kauppakumppani, mutta kauppaa ja taloussuhteita hankaloittavat useat
kiistat. EU piti Venäjän liittymistä WTO:hon positiivisena mahdollisuutena, koska se tarjosi
monenkeskiset, sääntöperusteiset puitteet kauppasuhteille ja riitojen ratkaisulle.
EU:n rajoittavat toimenpiteet Venäjää vastaan liittyvät Ukrainan alueellisen
koskemattomuuden, suvereniteetin ja itsenäisyyden loukkaamiseen, ja niihin kuuluvat varojen
jäädyttäminen ja matkustuskielto, joita sovelletaan tällä hetkellä yhteensä 149 henkilöön
ja 38 yhteisöön. Ne otettiin alun perin käyttöön maaliskuussa 2014 ja niitä jatkettiin
viimeksi 14. syyskuuta 2017 15. maaliskuuta 2018 saakka. EU lisäsi 9. marraskuuta 2016
sanktioluetteloon kuusi (sinä vuonna valittua) Venäjän duuman krimiläistä jäsentä.
Lisäksi heinäkuun lopulla 2017 neuvosto jatkoi taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan
31. tammikuuta 2018 asti. Pakotteet kohdistuvat rahoitus-, energia- ja puolustusalaan sekä
kaksikäyttötuotteisiin. Maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvosto teki päätöksen, jonka mukaan
näiden pakotteiden keston olisi oltava sidoksissa Minskin sopimusten täysimääräiseen
täytäntöönpanoon, jonka oli määrä tapahtua 31. joulukuuta 2015 mennessä. Krimin ja
Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetettuja rajoittavia toimenpiteitä päätettiin
19. kesäkuuta 2017 jatkaa 23. kesäkuuta 2018 saakka.
Venäjä on myös suljettu G8:n ulkopuolelle, ja sen liittyminen OECD:hen ja Kansainväliseen
energiajärjestöön on keskeytynyt. Säännölliset EU:n ja Venäjän huippukokoukset sekä muut
korkean tason kokoukset on lakkautettu toistaiseksi. Euroopan neuvoston parlamentaarinen
yleiskokous (PACE) jäädytti Venäjän valtuuskunnan äänioikeudet huhtikuussa 2014 Krimin
laittoman Venäjään liittämisen johdosta.
Elokuusta 2014 lähtien Venäjä on vastannut toimillaan EU:n ja länsimaiden kuten
Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian asettamiin pakotteisiin. Se on asettanut vastapakotteita
maataloustuotteille, raaka-aineille ja elintarvikkeille väittäen elintarviketurvallisuusvaatimuksia
rikotun. Venäjä on käyttänyt elintarvikkeiden tuontikieltoa hyväkseen tehostaakseen tuonnin
korvaamistoimiaan maatalouden alalla. Venäjällä on musta lista unionin ja Yhdysvaltojen
kansalaisista, jotka ovat arvostelleet sen toimintaa. Jos henkilö päätyy tälle mustalle listalle,
hänellä ei ole keinoja valittaa asiasta laillisesti, toisin kuin EU:n asettamasta matkustuskiellosta.
EU ja Venäjä ovat edelleen erittäin riippuvaisia toisistaan muun muassa energian, kaupan
ja investointien aloilla. EU:n ulkoasiainneuvosto hahmotteli 14. maaliskuuta 2016 seuraavat
viisi perusperiaatetta, jotka ovat EU:n ja Venäjän suhteiden perustana ja jotka unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini esitti: 1) Minskin
sopimuksen täytäntöönpano on avainedellytys merkittäville muutoksille EU:n suhtautumisessa
Venäjään. 2) EU:n suhteita itäisiin kumppaneihin muihin naapurimaihin myös Keski-
Aasiassa vahvistetaan. 3) EU:n selviytymiskykyä vahvistetaan (esimerkiksi energiaturvallisuus,
hybridiuhat tai strateginen viestintä). 4) Valikoitu sitoutuminen on mahdollista suhteissa
Venäjään EU:lle tärkeissä aiheissa. 5) On luotava ihmisten välisiä yhteyksiä ja tuettava Venäjän
kansalaisyhteiskuntaa.
Venäjän yhteistyö E3+3-ryhmän (tunnetaan myös nimellä P5+1) kanssa heinäkuussa 2015
tehdyn Iranin ydinsopimuksen yhteydessä nostatti toiveita paremmasta yhteistyöstä
maailmanlaajuisissa kysymyksissä. Syyskuussa 2015 yhtäkkiä alkanut Venäjän voimakas
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suora sotilaallinen toiminta Syyrian konfliktissa presidentti Bashar al-Assadin tukemiseksi on
kuitenkin lisännyt erimielisyyksiä lännen kanssa.

VOIMASSA OLEVAT JA NEUVOTELTAVAT SOPIMUKSET

Nykyisten EU:n ja Venäjän suhteiden oikeusperusta on vuoden 1997 kumppanuus-
ja yhteistyösopimus. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus oli alun perin voimassa
kymmenen vuotta, mutta se on sittemmin uusittu automaattisesti vuodeksi kerrallaan.
Sopimuksessa on määritetty tärkeimmät yhteiset tavoitteet ja institutionaalinen kehys
kahdenväliselle yhteydenpidolle (muun muassa säännölliset keskustelut ihmisoikeustilanteesta
ja puolivuosittaiset presidenttitasoiset huippukokoukset, jotka on tällä hetkellä jäädytetty).
Lisäksi siinä kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä ja käymään vuoropuhelua monilla aloilla.
Pietarissa toukokuussa 2003 pidetyssä huippukokouksessa EU ja Venäjä sopivat edistävänsä
yhteistyötä perustamalla neljä yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvaa yhteistä aluetta:
talouden alue, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ulkoisen turvallisuuden alue sekä
tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue. Vuonna 2010 käynnistettiin nykyaikaistamista
koskeva kumppanuus. Heinäkuussa 2008 aloitettiin neuvottelut uudesta sopimuksesta, johon
oli määrä tulla konkreettisia ja oikeudellisesti velvoittavia sitoumuksia muun muassa poliittisen
vuoropuhelun, oikeuden, vapauden, turvallisuuden, taloudellisen yhteistyön, tutkimuksen,
koulutuksen, kulttuurin, kaupan, investointien ja energian aloilla.
Venäjän toimet Krimillä johtivat kuitenkin kaikkien näiden neuvottelujen keskeyttämiseen.
Venäjän väliintulo Itä-Ukrainassa on keskeyttänyt myös työn viisumikäytäntöjen helpottamista
koskevan uudistetun sopimuksen allekirjoittamiseksi, jota koskevat neuvottelut saatiin
päätökseen vuonna 2011. Viisumivapauden toteuttaminen vaatisi parannuksia asiakirjojen
turvallisuuteen ja rajavalvontaan, takaisinottosopimuksen tosiasiallista täytäntöönpanoa sekä
Venäjän toteuttamia uudistuksia ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla. Eurooppa-neuvosto
päätti vuonna 2014 jäädyttää Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön (rajatylittävää yhteistyötä
lukuun ottamatta) ja kansainvälisten rahoituslaitosten kautta annettavan EU:n rahoituksen
Venäjälle.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentin on annettava hyväksyntänsä
jokaiselle uudelle sopimukselle, kuten se hyväksyi aiemman kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksen. Yksityiskohtaisemmatkin sopimukset (esimerkiksi sopimus
viisumikäytäntöjen helpottamisesta) vaativat parlamentin hyväksynnän. Vaikka parlamentti
ei määrittele suoraan strategisia tarpeita tai toimintaohjelmia, se säätää yhdessä neuvoston
kanssa EU:n taloudellisen avun tavoitteista ja painopisteistä, mikä koskee myös Euroopan
naapuruusvälinettä (ENI), jonka kautta rahoitetaan EU:n alueellista yhteistyötä Venäjän kanssa.
Parlamentilla on myös oikeus tutkia ENI-asetuksen täytäntöönpanoa ohjaavat asiakirjat ennen
niiden hyväksymistä (demokraattinen valvonta).
A. Hyväksytyt kannat (päätöslauselmat)
Parlamentti on antanut useita Ukrainaa koskevia päätöslauselmia, joissa on tuomittu
yksiselitteisesti Krimin laiton liittäminen Venäjään ja Venäjän rooli Ukrainan itäisen osan
vakauden horjuttamisessa. Kesäkuussa 2015 se hyväksyi mietinnön EU:n ja Venäjän suhteiden
tilasta.
Ennen nykyistä kriisiä parlamentti kannatti yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvaa kattavaa
uutta sopimusta Venäjän kanssa. Useissa valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä parlamentti
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on esittänyt kuitenkin myös syvän huolensa ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian
tilasta Venäjällä. ”Hlbtq-propagandan” vastaiset lait sekä Venäjän ulkopuolisista lähteistä
rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen vastaiset lait ovat tästä hyviä esimerkkejä. Opposition
edustajien vainoaminen, mukaan lukien julkiset uhkailut ja johtajien selvittämättömät murhat,
on lisääntymässä. Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2017 päätöslauselman, jossa tuomittiin
oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pidättäminen. Parhaillaan on menossa voimakas väärien
tietojen levittämiskampanja sekä Venäjällä että sen ulkopuolella. Parlamentti tuomitsi
jyrkästi huhti- ja toukokuussa 2016 Krimin asukkaisiin, ennen kaikkea tataareihin, kohdistuneet
ennenkuulumattoman laajat ihmisoikeusloukkaukset. Parlamentti pyysi maaliskuussa 2017
Venäjää vapauttamaan yli 30 Ukrainan kansalaista, jotka olivat vangittuina tai ehdonalaisessa
vapaudessa.
B. Yhteistyö Venäjän parlamentin kanssa
Euroopan parlamentin ja Venäjän parlamentin jäsenet kokoontuivat aiemmin vuosittain
keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa
yhteistyövaliokunnassa ja myös työryhmissä. Viimeisin yhteistyövaliokunnan kokous oli
tammikuussa 2014. Sen jälkeen tällaista yhdessä Venäjän parlamentin kanssa järjestettyä
toimintaa ei ole ollut.
Euroopan parlamentin valtuuskunta tässä yhteistyövaliokunnassa kokoontuu edelleen
säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista muiden elinten (kuten komission ja
Euroopan ulkosuhdehallinnon) sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.
C. Vaalitarkkailu ja demokratian edistäminen
Venäjä ei ole kutsunut parlamenttia vaalitarkkailijaksi vuoden 1999 jälkeen eikä parlamentilla
ole muitakaan asiaan liittyviä tehtäviä maassa.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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