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KOLM IDAPARTNERLUSES OSALEVAT
NAABERRIIKI: UKRAINA, MOLDOVA JA VALGEVENE

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut
endist Nõukogude liiduvabariiki – Armeeniat, Aserbaidžaani, Valgevenet, Gruusiat,
Moldovat ja Ukrainat. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nende riikide
poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme, eesmärgiga edendada demokraatiat ja
head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja
sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalevad riigid peale Valgevene osalevad ka
Euronesti parlamentaarses assamblees.

UKRAINA

Ukrainas 2013. aasta novembrist saadik hargnenud dramaatilised sündmused said
alguse ELi pooldajate meeleavaldustest Ukraina tollase presidendi Viktor Janukovitši
otsuse vastu mitte sõlmida assotsieerimislepingut ELiga, milleks oli 2012. aasta
märtsist saadik ettevalmistusi tehtud. See liikumine päädis valitsuse vahetumise ja
2014. aasta oktoobris toimunud parlamendivalimistega, mille tagajärjel said võimule
Euroopa- ja reformimeelsed parteid.
Reaktsioonina Euromaidani liikumisele annekteeris Venemaa 2014. aasta märtsis
ebaseaduslikult Krimmi ning Ukraina idaosas puhkes relvakonflikt, mida õhutasid
Venemaa toetatud separatistid. ÜRO andmetel oli Ukrainas 2020. aasta veebruariks
konflikti puhkemisest saadik hukkunud enam kui 13 000 inimest, sealhulgas 3350
tsiviilisikut. Nende hulka loetakse ka 298 lennureisijat, kes olid 17. juulil 2014.
aastal separatistide kontrollitaval alal alla tulistatud Malaysian Airlines’i lennuki (lend
MH17) pardal. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) andmetel on
tsiviilohvrite arv alates 2017. aastast vähenenud.
Hoolimata 2015. aastal vahendatud Minski kokkulepetest ning sellistest uutest
läbirääkimismudelitest nagu kolmepoolne kontaktrühm (OSCE, Venemaa ja Ukraina)
ja Normandia formaat (Venemaa, Ukraina, Saksamaa ja Prantsusmaa), seavad hooti
puhkevad relvakokkupõrked vaherahu püsimise kahtluse alla. EL on sidunud oma
Venemaale kehtestatud majandussanktsioonid nõudega, et Moskva peab Minski
kokkulepetest täielikult kinni pidama. Sanktsioone on perioodiliselt uuendatud ja need
on seniajani jõus.
Alates 11. juunist 2017 on biomeetriliste passidega Ukraina kodanikel võimalik kuni
90 päevaks viisavabalt ELi reisida, kuna Ukraina on täitnud viisanõude kaotamise
tegevuskava nõuded. Selle lühiajalise viisavabaduse eesmärk on hõlbustada
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inimestevahelisi kontakte ning tihendada ELi ja Ukraina sotsiaalseid, äri- ja
kultuurisidemeid.
Assotsieerimisleping, mida ajutiselt ja osaliselt kohaldati alates 1. novembrist
2014, jõustus 1. septembril 2017. Üks lepingu nurgakive, põhjalik ja laiaulatuslik
vabakaubanduspiirkond, hakkas täiel määral toimima 1. jaanuaril 2016.
Assotsieerimisleping avab nii ELile kui ka Ukrainale uusi majanduslikke võimalusi. ELi
positsioon Ukraina tähtsaima kaubanduspartnerina on tugevnenud. 2019. aastal oli
kahepoolse kaubanduse maht 43,3 miljardit eurot ja ELi arvele langes üle 40% Ukraina
kaubanduse kogumahust.
Presidendivalimistel 2019. aasta aprillis sai president Porošenko lüüa uustulnukalt
Volodõmõr Zelenskõilt. President Zelenskõi saatis parlamendi laiali ja kuulutas 2019.
aasta juuliks välja erakorralised valimised. Nendel parlamendivalimistel saavutas tema
erakond „Rahva Teener“ ülekaaluka võidu ning 254 mandaadiga 424 võimalikust
absoluutse enamuse parlamendis. Selle tulemusena läksid nii parlamendi esimehe
(Dmõtro Razumkov) kui ka peaministri (Oleksi Gontšaruk) ametikohad „Rahva Teenri“
liikmetele. Hoolimata kindlast parlamendienamusest võttis Zelenskõi 2020. aasta
märtsis ette suurema valitsusremondi. Peaministriks sai Denõss Šmõgal. COVID-19
pandeemia ja president Zelenskõi soovi tõttu reforme ühtlases tempos jätkata järgnes
2021. aastal veel mitmeid valitsuse ümberkorraldusi. Näiteks tugevdas Zelenskõi 2021.
aastal Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu rolli ning hakkas oluliste otsuste
ja poliitiliste algatuste tegemisel üha enam sellele institutsioonile tuginema. Ukraina
seadusandjad vahetasid välja ka parlamendi esimehe Razumkovi, pärast seda, kui oli
tekkinud lahkarvamus seoses nn oligarhiavastase seaduseelnõu vastuvõtmisega, mille
president lõpuks 2021. aasta novembri alguses seadusena allkirjastas.
Lisaks poliitilisele toetusele on EL ja selle finantseerimisasutused alates 2014.
aastast andnud Ukraina reformiprotsessi toetamiseks rohkem kui 15 miljardi euro
ulatuses toetusi ja laene. Nende hulgas on ELi ülekanded Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahendi (1,365 miljardit eurot), välispoliitika vahendite talituse (116 miljonit
eurot) ja Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformi toetava ELi nõuandemissiooni (EUAM
Ukraine, 116 miljonit eurot) kaudu, samuti suured Euroopa Investeerimispanga laenud
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga investeeringud (kumbki üle 4 miljardi
euro) ja investeeringud ELi välisinvesteeringute kava raames, mis on ELi üks peamisi
algatusi finantsriskide leevendamiseks ELi tagatisfondiga (1,5 miljardit eurot), ning
ELi toetused kombineerituna ELi finantseerimisasutuste laenudega naabruspoliitika
investeerimisplatvormi kaudu.
Ühiselt välja töötatud reformikava kohaselt jälgib EL hoolikalt, millist edu
saavutatakse sellistes esmatähtsates valdkondades nagu korruptsioonivastane võitlus,
kohtusüsteemi reform, põhiseaduse ja valimissüsteemi reformimine, ärikeskkonna ja
energiatõhususe parandamine ning avaliku halduse reformimine. Makromajandusliku
finantsabi kolmanda ja viimase, 600 miljoni euro suuruse osamakse ülekandmine
tühistati 1. jaanuaril 2018, kuna Ukraina ei olnud seatud tingimusi täitnud. 2018. aasta
juulis kiitis EL siiski heaks uue 1 miljardi euro suuruse makromajandusliku finantsabi
programmi. Selle paketi esimene osamakse (500 miljonit eurot) maksti välja 2018.
aasta novembris pärast seda, kui Ukraina oli täitnud ELiga kokkulepitud poliitilised
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kohustused. Teise 500 miljoni euro suuruse osamakse neljanda makromajandusliku
finantsabi programmi raames maksis EL välja 10. juunil 2020. ELi alates 2014. aastast
Ukrainale antud makromajandusliku finantsabi koguväärtus tõusis sellega 3,8 miljardi
euroni (kokku lubatud 4,4 miljardist eurost), mis on suurim ühele partnerriigile suunatud
abisumma. Lisaks on EL Ukrainale võimaldanud kuni 1,2 miljardi euro ulatuses
makromajandusliku finantsabi laene, et aidata leevendada COVID-19 pandeemia
majanduslikku mõju. Esimene osamakse tehti 9. detsembril 2020. Teine ja viimane
osamakse tehti 25. oktoobril 2021 ning seega viidi programm edukalt lõpule.
Euroopa Komisjonis loodi 2014. aasta sügisel Ukraina toetusrühm, kuhu kuuluvad ELi
institutsioonide ja liikmesriikide eksperdid, kes koordineerivad ja nõustavad Ukraina
ametivõime peamistes reformivaldkondades.
2014. aasta detsembris Ukrainas tegevust alustanud ELi nõuandemissioon Ukraina
tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) koordineerib tsiviiljulgeoleku
sektorile antavat rahvusvahelist abi ning tegeleb jooksvate ülesannete kõrval
Ukraina ametivõimude strateegilise nõustamise ja koolitamisega õigusriiki tugevdavate
kestlike, vastutustundlike ja tõhusate julgeolekuteenistuste loomise küsimustes.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht
Euroopa Parlament võttis oma kaheksanda koosseisu ametiaja jooksul (2014–
2019) vastu 19 Ukraina-teemalist resolutsiooni, sealhulgas 2018. aastal resolutsiooni
Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu rakendamise kohta. 11. veebruaril 2021
võttis parlament vastu olulise resolutsiooni assotsieerimislepingu rakendamise kohta,
rõhuasetusega käimasolevale reformiprotsessile ja korruptsioonivastase tegevuse
korraldusele.
2018. aastal andis parlament Sahharovi mõttevabaduse auhinna Ukraina
filmirežissöörile Oleg Sentsovile, kes oli Venemaal 20 aastaks vangi mõistetud selle
eest, et avaldas protesti Krimmi ebaseadusliku okupeerimise vastu Venemaa poolt.
Sentsov vabastati vanglast 2019. aasta septembris ning sai auhinna kätte sama aasta
novembris Strasbourgis.
B. Parlamentidevaheline koostöö
Ukrainas demokraatiat toetava tegevuse raames viib Euroopa Parlament ellu
ulatuslikku Ukraina parlamendi (Ülemraada) suutlikkuse tõstmise programmi. Selle
tegevuse aluseks on Euroopa Parlamendi endise presidendi Pat Coxi juhatusel
2016. aasta septembrist kuni 2017. aasta veebruarini toimunud vajaduste hindamise
missiooni käigus koostatud soovitused.
Lisaks koordineerib Euroopa Parlament nn Jean Monnet’ dialoogi – vahendusprotsessi
Ülemraada esimehe ja fraktsioonide juhtide vahel, et nimetatud soovituste rakendamist
jälgida.
Euroopa Parlamendi abi ja suutlikkuse tõstmise programmi õigusraamistiku
moodustavad 3. juulil 2015. aastal koos Ülemraadaga allkirjastatud (ja EP
uue koosseisu ametiajaks uuendatud) vastastikuse mõistmise memorandum ning
halduskoostöö leping, mille mõlema parlamendi peasekretärid allkirjastasid 2016.
aasta märtsis.
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ELi ja Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee kümnes kohtumine toimus
2019. aasta detsembris Strasbourgis; 7. detsembril 2020 ja 10. novembril 2021
peeti videokonverentsi vormis kaugkoosolekud. Mõlemal korral kinnitas komitee
oma tugevat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele
rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning tegi kokkuvõtte käimasolevatest reformidest
ja õigusloomekavast ja assotsieerimislepingu rakendamisest. Komitee rõhutas ka,
et kogu reformiprotsessi edukaks kulgemiseks on väga tähtis tulemuslik võitlus
korruptsiooni vastu ning selle kõrval kohtusüsteemi ambitsioonika ja usaldusväärse
reformi jätkamine.
C. Valimiste vaatlemine
Euroopa Parlament saatis oma valimisvaatlusmissioonid Ukrainasse aastatel 2014–
2015 presidendi-, parlamendi- ja kohalikele valimistele ning 2019. aastal presidendi-
ja parlamendivalimistele.
Viimased Venemaa Riigiduuma valimised toimusid 17.–19. septembril 2021,
sealhulgas kogu Krimmi territooriumil. Oma 20. septembri 2021. aasta avalduses
väljendas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja ELi kahetsust OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo
(OSCE ODIHR) järelevalvemissiooni puudumise üle, võttis teadmiseks sõltumatud ja
usaldusväärsed allikad, kes teatasid tõsistest valimisrikkumistest, ning väljendas veel
kord ELi sügavat muret opositsiooni, kodanikuühiskonna ja sõltumatute esindajate
tegutsemisruumi pideva kahanemise pärast kogu Venemaal. Avalduses rõhutati, et
EL ei tunnusta okupeeritud Krimmi poolsaarel toimunud nn valimisi, ning märgiti, et
Venemaa Föderatsiooni otsus kaasata valitsuse kontrolli alt välja jäävate Ukraina
Donetski ja Luganski oblasti territooriumide elanikud Riigiduuma ning piirkondlikesse
ja kohalikesse valimistesse on vastuolus Minski kokkulepete mõtte ja eesmärkidega.

MOLDOVA

EL ja Moldova allkirjastasid 27. juunil 2014 assotsieerimislepingu, sealhulgas
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu, mis jõustus 2016. aasta juulis.
Assotsieerimisleping tugevdas Moldova poliitilisi ja majandussidemeid ELiga. Selles
nähti ette hea valitsemistava ja majandusarengu jaoks oluliste valdkondade
reformimise kava ning koostöö tihendamine mitmes valdkonnas. Lepingut
allkirjastades kohustus Moldova oma sisepoliitika valdkondi ELi õiguse ja tavade
kohaselt reformima. Assotsieerimislepingu täitmise tegevuskava määrati kindlaks
2017. aasta augustis vastu võetud muudetud assotsieerimiskavas aastateks 2017–
2019. Selles oli 13 suurt prioriteeti, mida komisjon hindas viimati 2021. aasta oktoobris.
Uus 2021.–2027. aasta assotsieerimiskava on praegu valmimas. Ambitsioonika
tegevuskava elluviimiseks saab Moldova ELilt märkimisväärset toetust. EL on
ülekaalukalt Moldova peamine kaubanduspartner ja liidu arvele langeb 56% Moldova
kaubanduse kogumahust. EL on ka riigi suurim investor.
Alates viisanõude kaotamisest lühiajaliste külastuste puhul 2014. aasta aprillis on
rohkem kui 2,5 miljonit biomeetrilise passiga Moldova kodanikku reisinud Schengeni
alale ilma viisata, mis on soodustanud turismi, ärisuhteid ja inimestevahelisi kontakte.
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Viimastel aastatel Moldovas toimunud demokraatia standardite halvenemine (eelkõige
2017. aasta juuli valitsusreform, mis võeti vastu OSCE ODIHRi ja Veneetsia komisjoni
soovitusi arvestamata, 2018. aasta juunis Chişinăus toimunud linnapeavalimiste
põhjendamatu kehtetuks tunnistamine, edusammude puudumine 2014. aasta 1 miljardi
USA dollari suuruse pangapettuse eest vastutavate isikute vastutusele võtmisel ja
inimõiguste rikkumiste kohta esitatud teadete arvu suurenemine) sundis ELi 2018.
aastal makromajandusliku finantsabi väljamaksmise peatama.
Seejärel otsustas EL eelarvetoetuse taastada ja maksis 2019. aastal
makromajandusliku finantsabina välja esimese 30 miljoni euro suuruse osamakse,
pärast seda kui Moldova oli uuesti kinnitanud kohustust reformida kohtusüsteemi ja
järgida õigusriigi põhimõtet. Sellegipoolest kohaldatakse makromajandusliku finantsabi
teise osamakse väljamaksmise suhtes rangeid tingimuslikkuse kriteeriume.
ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu viies kohtumine toimus 30. septembril 2019.
Sel ajal oli peaminister Maia Sandu, nüüdne Moldova president. Osalejad rõhutasid,
et see on ELi ja Moldova ajalooline võimalus uuendada oma suhteid ja võtta
ette tõelised struktuurimuudatused, mis võimaldaksid stabiilsust ja majanduskasvu.
Assotsiatsiooninõukogu võttis teadmiseks Moldova ühtlustamispüüdlused (rohkem
kui 25 000 ELi tehnilist standardit on juba riigi õigusaktidesse ja eeskirjadesse üle
võetud) ning kutsus üles tegema täiendavaid pingutusi kohtureformi, viisavabaduse
ning korruptsiooni ja rahapesu vastase võitluse valdkonnas. Samuti käsitleti põhjaliku
ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames tehtud edusamme, keskendudes
valdkondlikule koostööle, sealhulgas energeetika valdkonnas. Kohtumisel arutati
ka poliitilist assotsieerimist, sealhulgas koostööd ja lähenemist ühise välis- ja
julgeolekupoliitika valdkonnas.
2. juunil 2021 avaldas komisjon ELi majanduse taastamise kava Moldova jaoks,
mille alusel on eraldatud 600 miljonit eurot, et toetada riigi COVID-19 järgset
sotsiaal-majanduslikku taastumist, edendada rohe- ja digipööret ning vallandada riigi
kasutamata majanduslik potentsiaal.
ELi-meelse presidendi Maia Sandu erakond PAS võitis 11. juulil 2021 ülekaalukalt
ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis lõpetas mitu kuud kestnud poliitilise ja
põhiseadusliku ebastabiilsuse. Seejärel kinnitas PASi enamusega parlament 6.
augustil peaministriks Natalia Gavrilița ja kiitis heaks tema ambitsioonika programmi
postsovetliku riigi väljajuhtimiseks pikaleveninud poliitilisest ja majanduskriisist.
Gavrilița programmi eesmärk ja ühtlasi tema peamine välispoliitiline prioriteet on tuua
Moldova ELile lähemale, rakendades täielikult ELi ja Moldova assotsieerimislepingut.
Pärast neid positiivseid sündmusi teatas komisjon peaminister Gavrilița 27.–28.
septembril toimunud visiidil Brüsselisse ELi makromajandusliku finantsabi 50 miljoni
euro suuruse teise osamakse väljamaksmisest oktoobri alguses ning 36,4 miljoni euro
suuruse toetuse viivitamata väljamaksmisest Moldovale, et toetada riigi politseireformi
ja võitlust COVID-19 vastu.
ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu kuues kohtumine toimus 28. oktoobril 2021.
Endiselt suur probleem Moldova jaoks on separatistlik Transnistria piirkond, mis
kuulutas end 1990. aastal ühepoolselt sõltumatuks. EL osaleb vaatlejana 5+2
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formaadis läbirääkimistel Transnistria konflikti lahendamiseks ning toetab jätkuvalt
konflikti terviklikku rahumeelset lahendamist, mille aluseks oleks Moldova suveräänsus
ja territoriaalne terviklikkus koos Transnistriale eristaatuse andmisega. Aeg-ajalt
lahvatavad poliitilised pinged ka Chișinău ja Comrati, st Moldova keskvõimu ja
Gagauusia autonoomse piirkonna vahel.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht
4. juulil 2017 võttis Euroopa Parlament vastu Euroopa Komisjoni ettepanekut toetava
arvamuse anda Moldovale kuni 100 miljoni euro ulatuses makromajanduslikku
finantsabi. Kahjuks ei olnud selle kolmandat ja viimast osamakset võimalik välja
maksta, sest Moldova ei olnud täitnud kõiki kokkulepitud tingimusi lepingus sätestatud
tähtajaks, 2020. aasta juuliks. 2020. aastal lepiti kokku uues ELi makromajandusliku
finantsabi paketis Moldovale.
Oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis ELi ja Moldova assotsieerimislepingu
rakendamise kohta väljendas Euroopa Parlament sügavat muret demokraatlike
standardite tagasilanguse ja riigi oligarhiliste huvide haardesse sattumise pärast.
Parlamendi samateemalises 20. oktoobri 2020. aasta resolutsioonis tunnistatakse
siiski Moldovas tehtud edusamme, korratakse aga üleskutset ametivõimudele
jätkata korruptsioonivastaseid pingutusi ning tagada kohtusüsteemi sõltumatus
ja erapooletus. Moldova 2020. aasta novembri presidendivalimisi nimetatakse
resolutsioonis demokraatia ja õigusriigi proovilepanekuks.
Euroopa Parlament ei saanud neid valimisi COVID-19st tingitud piirangute tõttu
vaadelda.
B. Parlamentidevaheline koostöö
ELi ja Moldova assotsieerimislepingu artikliga 440 loodi parlamentaarne
assotsieerimiskomitee. Selle esimene koosolek toimus 16. oktoobril 2014 ja üheksas
koosolek toimus kaugkoosolekuna 22. märtsil 2021. Oma lõppavalduses ja soovitustes
tõdes komitee COVID-19 pandeemia põhjustatud inimlikke kannatusi ning nõudis
kogu elanikkonna kiiret vaktsineerimist 2021. aasta jooksul. Assotsieerimiskomitees
tervitati ELi valdkonnapõhist eelarvetoetust ja makromajanduslikku toetust ning
väljendati lootust majanduse taaselustamiseks, pöörates erilist tähelepanu noortele.
Assotsieerimiskomitee nõudis, et võetaks vastu uus assotsieerimiskava. Komitee
väljendas muret 2014. aasta ulatusliku panganduspettusega seotud kohtumenetluste
aeglase tempo pärast ning tuletas meelde, et Moldova väljavaated Euroopa Liiduga
ühinemiseks peavad eelkõige põhinema ELi aluseks olevate väärtuste ja põhimõtete
järgimisel. Samuti kutsus komitee Moldovat üles vähendama äärmuslikku poliitilist
polariseerumist, mille all riik kannatab.
C. Valimiste vaatlemine
Euroopa Parlamenti on kutsutud vaatlema kõiki Moldova viimase aja valimisi.
2019. aasta veebruaris vaatles Euroopa Parlament Moldova parlamendivalimisi
ning teatas, et hääletamisel ei esinenud suuremaid vahejuhtumeid ning need olid
üldiselt hästi korraldatud. Muret tekitasid aga teated, et kodanikele oli makstud,
et nad hääletaksid teatavate parteide poolt, ja Transnistriast toodi hääletajaid
organiseeritult bussidega kohale. Pandeemia tõttu ei saanud Euroopa Parlament
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saata valimisvaatlusmissiooni 2020. aasta novembris toimunud presidendivalimistele,
kuid OSCE ODIHRi (vähendatud) missiooni järeldustes tõdeti, et valijatel oli
võimalik valida eri poliitiliste jõudude vahel ning austati põhiõigusi – kogunemis-
ja väljendusvabadust, hoolimata negatiivsest ja lõhestavast kampaaniast ja
polariseerivast meediakajastusest.
Kuna epidemioloogiline olukord oli Moldovas sel ajal stabiilne, saatis
Euroopa Parlament delegatsiooni OSCE-ODIHRi juhitud rahvusvahelisse
valimisvaatlusmissiooni, mis jälgis 11. juuli 2021. aasta parlamendivalimisi. Vaatlejad
märkisid, et need valimised olid üldiselt hästi korraldatud, vabad ja konkurentsile
rajatud, vaatamata mõningatele allesjäänud puudustele, mis tuleb järgmiste valimiste
ajaks kõrvaldada. Hiljuti moodustatud parlament ja valitsus on saanud Moldova
kodanikelt tugeva mandaadi viia ellu ambitsioonikaid reforme ja tuua riik ELile
lähemale.

VALGEVENE

Pidevate inim- ja kodanikuõiguste rikkumiste tõttu Valgevenes on ELi ja
Valgevene suhted viimastel kümnenditel ajuti olnud rasked. Aastatel 2014–
2020 oli Valgevene hoiak ELi ja idapartnerluse suhtes väliselt avatum. Suhted
lääneriikidega paranesid mõneti. Valgevene oli Ukraina kriisi lahendamiseks peetud
kõneluste võõrustaja, etendades sellega tähtsat osa nende ELi vahendatud
kõneluste korraldamisel. Vastuseks sellele kohustus EL rakendama Valgevene suhtes
„kaalutletud poliitikat“ (critical engagement), nagu on märgitud nõukogu 15. veebruari
2016. aasta järeldustes. Selle kohaselt jäävad ELi edaspidise Valgevene-poliitika
kujundamisel olulisteks kriteeriumideks Valgevene poolt põhivabaduste, õigusriigi
põhimõtte, inimõiguste (sh sõna-, väljendus- ja meediavabaduse) ning töötajate õiguste
tagamiseks võetud konkreetsed meetmed.
25. veebruaril 2016 otsustas nõukogu mitte pikendada piiravaid meetmeid 170 isikule
ja kolmele ettevõttele, kelle suhtes oli nende meetmete kohaldamine juba 2015. aasta
oktoobris peatatud. Nõukogu pikendas aga muid varem kehtestatud meetmeid, sh
relvaembargot, samuti varade külmutamist ja reisikeeldu nende nelja isiku suhtes,
kes on musta nimekirja kantud seoses kahe opositsioonipoliitiku, ühe ärimehe ja ühe
ajakirjaniku seni lahendamata kadumisega. Nõukogu pikendas neid piiravaid meetmeid
kuni 28. veebruarini 2020.
2016. aastal taastati Valgevene algatusel ELi ja Valgevene inimõigustealane dialoog,
mille kuues voor peeti 2019. aasta juunis. Aastal 2016 moodustati ELi-Valgevene
koordineerimisrühm – poliitilise dialoogi foorum juhtivate ekspertide tasandil. Selle
organi peaeesmärk on ELi ja Valgevene koostöö suunamine ja suhete edasise arengu
jälgimine. 2019. aasta detsembris toimus koordineerimisrühma kaheksas kohtumine.
ELi delegatsioon Valgevenes kinnitas valmidust jätkata ELi ja Valgevene suhete
arendamist Valgevene inimeste hüvanguks, Valgevene ühiskonna vastupanuvõime
tugevdamiseks ning Valgevene suveräänsuse ja sõltumatuse toetamiseks, kuid
rõhutas taas ka vajadust põhjalikult reformida valimisseadust, tõstatas mitmeid
küsimusi seoses põhivabadustega, eelkõige seoses meediavabaduse, väljendus- ja
kogunemisvabadusega, ning tuletas meelde oma kindlat vastuseisu surmanuhtlusele.
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Valgevene osales proaktiivselt idapartnerluse kahe- ja mitmepoolsetes
koostöövormides. 2017. aastal viidi lõpule liikuvuspartnerlust käsitlevad läbirääkimised
ning 1. juulil 2020 jõustusid viisalihtsustus- ja tagasivõtulepped, mille eesmärk on
soodustada inimestevahelisi kontakte. Mõlemad pooled peavad praegu läbirääkimisi
partnerluse prioriteetide üle, mis moodustavad ELi ja Valgevene lähiaastate koostöö
raamistiku.
Ülimalt kahetsusväärne on see, et vaatamata inimõiguste tegevuskava vastuvõtmisele
aastateks 2016–2019 ei ole Valgevene täitnud oma kohustusi inimõiguste valdkonnas.
Valgevene on ainus Euroopa riik, kus ikka veel kohaldatakse surmanuhtlust, mille tõttu
ta ei saa de jure olla Euroopa Nõukogu liikmesriik. Surmanuhtluse moratooriumi ja
võimaliku kaotamise teemal korraldatakse küll regulaarselt arutelusid, kuid need näivad
olevat vaid suitsukate, sest tegelikke samme ei ole seni astutud.
EL mõistis otsustavalt hukka rahumeelsete meeleavaldajate vastu vägivalla
kasutamise 2017. aasta veebruaris ja märtsis. 18. novembri 2019. aasta
ennetähtaegseid parlamendivalimisi varjutasid mitmed kuritarvitused ja puudused,
mille tagajärjel jäid opositsiooni esindajad parlamendi koosseisust välja. 9. augustil
2020 toimunud presidendivalimisi ei pidanud rahvusvaheline üldsus vabaks ega
õiglaseks. Enne valimisi kiusati süstemaatiliselt taga opositsiooni liikmeid ning
pärastpoole hakati jõhkralt ja Valgevene ajaloos ennenägematus ulatuses maha
suruma rahumeelseid meeleavaldajaid, opositsiooni esindajaid ja ajakirjanikke.
Vastuseks sellele kehtestas EL neli sanktsioonide paketti (viimase neist 2021. aasta
juunis) 88 isiku ja seitsme üksuse suhtes, kes vastutavad valimispettuse ja vägivaldsete
repressioonide eest või on neis kaasosalised, ning teatas oma valmisolekust võtta
uusi piiravaid meetmeid Valgevene režiimi üksuste ja kõrgete ametiisikute, sealhulgas
Aljaksandr Lukašenka suhtes, keda ei tunnustata enam Valgevene seadusliku
presidendina. Lisaks on EL piiranud kahepoolset koostööd Valgevene kesktasandi
ametivõimudega, suurendanud toetust Valgevene rahvale ja kodanikuühiskonnale ning
sellele vastavalt ümber korraldanud oma kahepoolse rahalise abi.
Kättemaksuks on Valgevene režiim ametlikult peatanud osalemise idapartnerluse
poliitikas ning olemasolevates struktuurides, nagu ELi ja Valgevene inimõigustealane
dialoog ning ELi-Valgevene koordinatsioonirühm.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht
Euroopa Parlament on vastu võtnud mitu resolutsiooni, milles kritiseeritakse
Valgevenet poliitvangide, meediavabaduse ja kodanikuühiskonna tegevuse
piiramise, inimõiguste rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse säilitamise, ning
parlamendivalimiste puudulikkuse pärast. 19. aprilli 2018. aasta resolutsioonis
väljendas Euroopa Parlament toetust ELi kaalutletud poliitikale Valgevene suhtes,
mis eeldab konkreetseid samme demokratiseerimise suunas ning põhivabaduste
ja inimõiguste austamist Valgevene poolt. Eelkõige kutsuti selles Valgevenet üles
ühinema surmanuhtluse ülemaailmse moratooriumiga, mis oleks esimene samm
Valgevenes surmanuhtluse täieliku kaotamise suunas. Parlamendi 4. oktoobri 2018.
aasta resolutsioonis mõisteti taas hukka ajakirjanike ja sõltumatu meedia ahistamine
ja vahistamised ning korrati üleskutset paremini järgida demokraatlikke põhimõtteid,
õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ja põhivabadusi.
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Vastuseks 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimistele, mida iseloomustas
valimispettus, ja sellele järgnenud opositsiooniliikmete, sõltumatu meedia ja
rahumeelsete meeleavaldajate jõhkrale mahasurumisele võttis Euroopa Parlament
17. septembril 2020 ja 26. novembril 2020 vastu resolutsioonid Valgevene olukorra
kohta. Nendes resolutsioonides märgitakse, et valimised viidi läbi kõiki rahvusvaheliselt
tunnustatud norme jämedalt rikkudes ning et enamiku Valgevene elanike arvates võitis
valimised ühendatud opositsiooni kandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja. Nõutakse,
et EL kehtestaks viivitamata sanktsioonid valimispettuste ja -repressioonide eest
vastutavate ametiisikute, sealhulgas endise presidendi Aljaksandr Lukašenka
vastu. Resolutsioonides avaldatakse toetust Svjatlana Tsihhanovskaja asutatud
koordinatsiooninõukogule – demokraatlikke muutusi nõudvate inimeste ajutisele
esindusele. Parlament kordas neid põhimõttelisi seisukohti oma 21. oktoobri 2020.
aasta soovituses, mis käsitleb suhteid Valgevenega.
Lisaks on Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks ja Valgevene
alaline raportöör teinud mitu ühisavaldust, milles nad taunivad inimõiguste olukorra
jätkuvat halvenemist riigis ja kestvat võimu usurpeerimist Lukašenka poolt. 2020.
aasta detsembris korraldas Euroopa Parlament Valgevenes teabekogumismissiooni,
et hinnata sealsete demokraatlike jõudude vajadusi ja seda, kuidas Euroopa
Parlament saaks neid toetada nii haldus- kui ka poliitilisel tasandil. See lähetus
langes sümboolselt kokku nädalaga, mil anti üle 2020. aasta Sahharovi auhind,
millega tunnustati Valgevene demokraatlikku opositsiooni. Selle tulemusena on
Euroopa Parlament inimõiguste allkomisjoni egiidi all ning koostöös väliskomisjoni
ja Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooniga käivitanud
platvormi karistamatuse vastu inimõiguste rikkumiste eest Valgevenes. Lisaks
on demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühm teinud ettepaneku
mitmesuguste demokraatia toetamise meetmete kohta, mis on kohandatud Valgevene
demokraatlike aktivistide vajadustega. Oma 10. juuni 2021. aasta resolutsioonis
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja selle tagajärgede kohta Euroopa
julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
mõistis Euroopa Parlament hukka ulatuslikud inimõiguste rikkumised Valgevenes ja
ebaseadusliku rände pahatahtliku ärakasutamise Aljaksandr Lukašenka režiimi poolt,
et ELi destabiliseerida.
B. Parlamentidevaheline koostöö
Euroopa Parlamendil ei ole Valgevene parlamendiga ametlikke suhteid, kuna
Valgevenes ei ole korduvalt korraldatud vabasid ja õiglasi valimisi ega järgitud
demokraatia ja õigusriigi rahvusvahelisi norme, mida tõendasid ka uued protestilained
ja ulatuslikud repressioonid pärast valimispettusi 18. novembril 2019 toimunud
parlamendi- ja 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimistel. Valgevene parlamendi
liikmeid ei ole ka kutsutud Euronesti parlamentaarsesse assambleesse, kuna selle
eeltingimus on OSCE valimisnormide järgimine.
Siiski peab Euroopa Parlament aktiivset ja tihedat dialoogi Valgevene poliitiliste
jõudude, sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna
esindajatega, kes on alates viimastest presidendivalimistest esindatud Valgevene
koordineerimisnõukogus. Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi
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delegatsiooni korralised koosolekud toimuvad Brüsselis ja Strasbourgis ning COVID-19
pandeemia ajal kaugkoosoleku vormis. Neil arutatakse ELi ja Valgevene suhete
arengut ning hinnatakse Valgevene poliitilist ja majanduslikku olukorda, samuti
demokraatia, inimõiguste rikkumise ja õigusriigiga seonduvaid muutusi. 2015. aasta
juunis ja 2017. aasta juulis külastas delegatsioon Minskit, 2018. aasta oktoobris ja
2020. aasta veebruaris viibis seal delegatsiooni juhatus.
C. Valimiste vaatlemine
Valgevene ei ole 2001. aastast alates kutsunud Euroopa Parlamenti oma valimisi
vaatlema. Nagu sellistel juhtudel tavaks, tugineb Euroopa Parlament hinnangule, mille
annavad Valgevene kohta Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja OSCE
ODIHR. Kahjuks ei kutsutud ka neid rahvusvahelisi vaatlejaid vaatlema 9. augustil 2020
toimunud presidendivalimisi, kuigi Valgevene režiim oli eelnevalt lubanud neid kutsuda.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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