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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 osallistuvat
Euronest-edustajakokoukseen.

UKRAINA

Ukrainassa marraskuusta 2013 lähtien käynnissä olleet dramaattiset tapahtumat
alkoivat EU:ta kannattavina mielenosoituksina, joissa vastustettiin maan tuolloisen
presidentin Viktor Janukovytšin päätöstä olla allekirjoittamatta EU:n kanssa tehtyä,
maaliskuussa 2012 parafoitua assosiaatiosopimusta. Liikehdintä johti hallituksen
vaihtumiseen ja parlamenttivaaleihin lokakuussa 2014 ja toi EU- ja uudistusmieliset
puolueet valtaan.
Euromaidan-liikehdinnän jälkeen Venäjä liitti maaliskuussa 2014 Krimin laittomasti
alueeseensa ja Ukrainan itäosa ajautui aseelliseen konfliktiin, jota Venäjän tukemat
separatistit ovat lietsoneet. YK:n mukaan helmikuuhun 2020 mennessä konfliktin
seurauksena Ukrainassa oli kuollut yli 13 000 ihmistä (joista vähintään 3 350
oli siviilejä). Kuolonuhreihin on laskettu myös ne 298 ihmistä, jotka saivat
surmansa 17. heinäkuuta 2014 Malaysian Airlinesin lennon MH17 alas ampumisessa
separatistien hallussa olevalla alueella. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön
(Etyj) mukaan siviiliuhrien määrä on vähentynyt vuodesta 2017.
Vuonna 2015 neuvotelluista Minskin sopimuksista ja erilaisten neuvotteluformaattien,
kuten kolmen osapuolen (Ety-järjestö, Venäjä ja Ukraina) kontaktiryhmän ja
Normandian kokoonpanon (Venäjä, Ukraina, Saksa ja Ranska), käyttöön ottamisesta
huolimatta taistelut ovat edelleen leimahtaneet ajoittain herättäen epäilyksiä aselevon
kestävyydestä. EU on kytkenyt Venäjän-vastaiset taloudelliset pakotteensa siihen, että
Venäjä noudattaa täysimääräisesti Minskin sopimuksia. Pakotteet ovat olleet siitä asti
voimassa ja niitä on uusittu säännöllisin väliajoin.
Viisumivapaus tuli voimaan 11. kesäkuuta 2017, koska Ukraina oli täyttänyt
viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman arviointiperusteet, ja Ukrainan
kansalaiset, joilla on biometrinen passi, voivat matkustaa EU:n alueelle ilman viisumia
90 päiväksi. Lyhytkestoisen oleskelun viisumivapausjärjestelyllä pyritään helpottamaan
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ihmisten välistä kanssakäymistä ja vahvistamaan EU:n ja Ukrainan välisiä liikesuhteita,
sosiaalisia siteitä ja kulttuurisuhteita.
Assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. syyskuuta 2017, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti
ja osittain 1. marraskuuta 2014 alkaen. Yksi sopimuksen kulmakivistä, pitkälle menevä
ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA), aloitti täysimääräisesti toimintansa
1. tammikuuta 2016.
Assosiaatiosopimus tarjoaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia sekä EU:lle että
Ukrainalle. EU on vahvistanut asemaansa Ukrainan tärkeimpänä kauppakumppanina.
Vuonna 2019 kahdenvälisen kaupan arvo oli 43,3 miljardia euroa, ja EU:n osuus
Ukrainan kokonaiskaupasta oli yli 40 prosenttia.
Presidentti Porošenko hävisi huhtikuun 2019 presidentinvaaleissa uudelle tulokkaalle
Volodymyr Zelenskyille. Presidentti Zelenskyi hajotti parlamentin ja määräsi
ennenaikaiset vaalit heinäkuussa ˆˆˆˆˆ2019. Näissä parlamenttivaaleissa hänen
puolueensa ”Kansan palvelija” sai maanvyörymävoiton ja ehdottoman enemmistön
parlamentissa: 254 paikkaa valittavina olleista 424:sta. Tämän seurauksena sekä
parlamentin puhemieheksi (Dmytro Razumkov) että pääministeriksi (Oleksi Hontšaruk)
valittiin Kansan palvelija -puolueen jäsenet. Vaikka presidentti Zelenskyillä oli vahva
parlamentin enemmistö, hän käynnisti maaliskuussa 2020 merkittävän hallitusremontin
(Denys Šmyhalista tuli pääministeri). Vuonna 2021 seurasi useita uusia
hallituksen muutoksia, jotka johtuivat covid-19-pandemiasta ja presidentti Zelenskyin
halukkuudesta jatkaa uudistuksia tasaiseen tahtiin. Vuonna 2021 presidentti Zelenskyi
myös vahvisti Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston roolia ja
alkoi käyttää sitä yhä enemmän keskeisissä päätöksissä ja poliittisissa aloitteissa.
Ukrainan parlamentti myös erotti puhemies Razumkovin oligarkkien valtaa rajoittavaa
lakiehdotusta koskevan kiistan jälkeen. Presidentti vahvisti lopulta lain marraskuun
alussa 2021.
Poliittisen tuen lisäksi EU ja sen rahoituslaitokset ovat vuodesta 2014 lähtien
antaneet yli 15 miljardia euroa avustuksina ja lainoina Ukrainan uudistusprosessin
tukemiseksi. Tähän sisältyvät Euroopan naapuruusvälineen (1 365 miljoonaa euroa),
ulkopolitiikan välineiden hallinnon (116 miljoonaa euroa) ja siviiliturvallisuusalan
uudistamista koskevan EU:n neuvontaoperaation Ukrainassa (EUAM Ukraina, 116
miljoonaa euroa) kautta siirretty EU:n rahoitus sekä Euroopan investointipankin
myöntämät erittäin merkittävät lainat ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin
investoinnit (molemmat yli 4 miljardia euroa) ja EU:n ulkoinen investointiohjelma, joka
on keskeinen EU:n aloite, jolla lievennetään rahoitusriskejä EU:n takuurahaston kanssa
(1,5 miljardia euroa) ja yhdistetään EU:n avustuksia EU:n rahoituslaitosten lainoihin
naapuruuspolitiikan investointijärjestelyn avulla.
Yhteisesti määritellyn uudistusohjelman mukaisesti EU seuraa tiiviisti
edistymistä useilla ensisijaisilla aloilla: korruption torjunta, oikeuslaitoksen
uudistaminen, perustuslaki- ja vaaliuudistukset, liiketoimintaympäristön parantaminen,
energiatehokkuus sekä julkisen hallinnon uudistaminen. Makrotaloudellisen
rahoitusavun kolmas ja viimeinen 600 miljoonan euron lainaerä peruutettiin
18. tammikuuta 2018, koska Ukraina ei täyttänyt asetettuja ehtoja. EU
sopi kuitenkin heinäkuussa 2018 uudesta miljardin euron makrotaloudellisesta
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rahoitusapuohjelmasta. Ohjelmapaketin ensimmäinen erä (500 miljoonaa euroa)
maksettiin marraskuussa 2018 sen jälkeen, kun Ukraina oli täyttänyt EU:n
kanssa sovitut poliittiset sitoumuksensa. EU maksoi neljännen makrotaloudellisen
rahoitusapuohjelman toisen 500 miljoonan euron erän 10. kesäkuuta 2020.
Tämän myötä EU:n vuodesta 2014 lähtien Ukrainalle siirtämän makrotaloudellisen
rahoitusavun kokonaismäärä nousi 3,8 miljardiin euroon (4,4 miljardin euron
sitoumuksista), mikä on suurin yksittäiselle kumppanimaalle koskaan suunnattu
rahoitusapu. Lisäksi EU on myöntänyt Ukrainalle enintään 1,2 miljardia euroa
makrotaloudellista rahoitusapua covid-19-pandemian taloudellisten vaikutusten
rajoittamiseksi. Ensimmäinen erä maksettiin 9. joulukuuta 2020. Toinen ja viimeinen
erä maksettiin 25. lokakuuta 2021, joten ohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen.
Syksyllä 2014 komissio perusti Ukrainan tukiryhmän, johon kuuluu EU:n toimielinten
ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita, jotka tarjoavat koordinointia ja neuvoja Ukrainan
viranomaisille keskeisillä uudistettavilla aloilla.
Joulukuussa 2014 Ukrainassa työnsä aloittanut siviiliturvallisuusalan uudistamista
Ukrainassa koskeva EU:n neuvontaoperaatio (EUAM) koordinoi siviiliturvallisuusalan
kansainvälistä tukea ja tarjoaa operatiivisten toimien lisäksi strategista neuvontaa
ja koulutusta Ukrainan viranomaisille siitä, miten kehitetään kestäviä, vastuullisia ja
tehokkaita turvallisuusyksiköitä, jotka vahvistavat oikeusvaltioperiaatetta.
A. Euroopan parlamentin kanta
Kahdeksannella vaalikaudella (2014–2019) Euroopan parlamentti hyväksyi 19
Ukrainaa koskevaa päätöslauselmaa, joista yksi koski Ukrainan kanssa tehdyn
assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa vuonna 2018. Euroopan parlamentti hyväksyi
11. helmikuuta 2021 assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa koskevan keskeisen
päätöslauselman, jossa keskitytään erityisesti käynnissä olevaan uudistusprosessiin ja
korruptiontorjuntarakenteeseen.
Vuonna 2018 parlamentti myönsi lisäksi Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon
ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville, joka oli tuomittu Venäjällä
20 vuodeksi vankeuteen Venäjän suorittaman Krimin laittoman miehityksen
vastustamisesta. Sentsov vapautettiin vankilasta syyskuussa 2019, ja hän pääsi
ottamaan vastaan palkinnon Strasbourgissa saman vuoden marraskuussa.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Euroopan parlamentin demokratiatukitoimintaan Ukrainassa kuuluu myös laaja
valmiuksienkehittämisohjelma Ukrainan parlamentille (Verhovna Rada). Nämä toimet
perustuvat suosituksiin, jotka on laadittu osana Euroopan parlamentin entisen
puhemiehen Pat Coxin syyskuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana tekemää
tarvekartoitusta.
Euroopan parlamentti myös ohjaa sovittelumenettelyä, Jean Monnet -vuoropuhelua,
joka tuo yhteen Verhovna Radan puhemiehen ja poliittisten ryhmien johtajat
seuraamaan näiden suositusten täytäntöönpanoa.
Oikeudellinen kehys Euroopan parlamentin tuelle ja valmiuksien kehittämiselle
on yhteisymmärryspöytäkirja, joka allekirjoitettiin Ukrainan parlamentin kanssa
3. heinäkuuta 2015 ja uusittiin uudeksi vaalikaudeksi, ja hallinnollista yhteistyötä
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koskeva sopimus, jonka molempien parlamenttien pääsihteerit allekirjoittivat
maaliskuussa 2016.
EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kymmenes kokous
pidettiin joulukuussa 2019 Strasbourgissa, ja videoneuvotteluna järjestetyt
etäkokoukset pidettiin 7. joulukuuta 2020 ja 10. marraskuuta 2021. Valiokunta on
toistanut säännöllisesti tukevansa voimakkaasti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista
koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja tarkasteli
käynnissä olevia uudistuksia ja lainsäädäntöohjelmaa sekä assosiaatiosopimuksen
täytäntöönpanoa. Se myös korosti, että tehokas korruption torjunta on erittäin
tärkeää koko uudistusprosessin onnistumisen kannalta sen ohella, että pyritään
oikeuslaitoksen kunnianhimoiseen ja uskottavaan uudistamiseen.
C. Vaalitarkkailu
Euroopan parlamentti lähetti vaalitarkkailuvaltuuskuntia vuosina 2014 ja 2015
presidentinvaaleihin, parlamenttivaaleihin ja paikallisvaaleihin sekä vuoden 2019
presidentinvaaleihin ja parlamenttivaaleihin.
Venäjän duuman viimeisimmät vaalit pidettiin 17.–19. päivänä syyskuuta 2021,
myös koko Krimin alueella. Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ilmaisi 20. syyskuuta 2021 antamassaan
julkilausumassa EU:n pahoittelun Etyjin demokraattisten instituutioiden ja
ihmisoikeuksien toimiston (Etyj ODIHR) tarkkailuvaltuuskunnan puuttumisesta,
pani merkille riippumattomien ja luotettavien lähteiden raportoinnin vakavista
vaalirikkomuksista, ja toisti EU:n syvän huolen opposition, kansalaisyhteiskunnan
ja riippumattomien äänien jatkuvasta kaventumisesta kaikkialla Venäjällä.
Julkilausumassa korostettiin, että EU ei tunnusta miehitetyllä Krimin niemimaalla
pidettyjä niin sanottuja vaaleja, ja todettiin, että Venäjän päätös ottaa Ukrainan
Donetskin ja Luhanskin alueiden muiden kuin hallituksen valvomien osien asukkaat
mukaan vaaleihin oli Minskin sopimusten hengen ja tavoitteiden vastaista.

MOLDOVA

EU ja Moldova allekirjoittivat 27. kesäkuuta 2014 assosiaatiosopimuksen, johon
sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus, joka tuli voimaan
heinäkuussa 2016. Sopimuksella lujitettiin Moldovan poliittisia ja taloudellisia
siteitä EU:hun. Siinä esitettiin hyvän hallintotavan ja taloudellisen kehityksen
kannalta erittäin tärkeä uudistussuunnitelma ja vahvistettiin yhteistyötä useilla aloilla.
Allekirjoittamalla sopimuksen Moldova sitoutui uudistamaan kansallista politiikkaansa
EU:n lainsäädännön ja käytännön pohjalta. Assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva etenemissuunnitelma määriteltiin tarkistetussa assosiaatio-ohjelmassa 2017–
2019, johon sisältyy 13 keskeistä painopistettä, joita komissio arvioi viimeksi
lokakuussa 2021. Uutta assosiaatio-ohjelmaa vuosiksi 2021–2027 viimeistellään
parhaillaan. Tämän kunnianhimoisen ohjelman toteuttamiseksi maalle myönnetään
huomattavaa EU:n tukea. EU on Moldovan ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani, ja
sen osuus sen kokonaiskaupasta on 56 prosenttia. Se on myös maan suurin sijoittaja.
Sen jälkeen, kun viisumipakon poistaminen lyhytaikaista oleskelua varten tuli voimaan
huhtikuussa 2014, yli 2,5 miljoonaa Moldovan kansalaista, joilla on biometrinen
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passi, on matkustanut Schengen-alueelle ilman viisumia, mikä on edistänyt matkailua,
liikesuhteita ja ihmisten välisiä yhteyksiä.
Demokratian normien heikkeneminen Moldovassa viime vuosina (erityisesti
heinäkuussa 2017 toteutettu vaaliuudistus, joka hyväksyttiin Etyjin demokraattisten
instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston ja Venetsian komission suositusten
vastaisesti, kesäkuussa 2018 pidettyjen Chişinăun pormestarinvaalien perusteeton
mitätöinti, vuoden 2014 miljardin dollarin pankkipetoksista vastuussa olevien
syytteeseen asettamattomuus ja ihmisoikeusrikkomuksia koskevien ilmoitusten
lisääntyminen) johti siihen, että EU keskeytti makrotaloudellisen rahoitusapunsa
maksamisen vuonna 2018.
Tämän jälkeen EU päätti jatkaa budjettitukeaan ja maksoi ensimmäisen 30
miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusapuerän vuonna 2019, koska Moldova oli
sitoutunut uudistamaan oikeusjärjestelmänsä ja ylläpitämään oikeusvaltioperiaatetta.
Makrotaloudellisen rahoitusavun toisen erän maksamiseen sovelletaan kuitenkin
tiukkoja ehtoja.
EU ja Moldova pitivät 30. syyskuuta 2019 assosiaationeuvoston viidennen kokouksen.
Moldovan nykyinen presidentti Maia Sandu toimi tuolloin pääministerinä.
Osallistujat korostivat, että tämä tarjosi EU:lle ja Moldovalle historiallisen
tilaisuuden uudistaa suhteensa ja ryhtyä todellisiin rakenteellisiin muutoksiin,
jotka mahdollistaisivat vakauden ja kasvun. Assosiaationeuvosto pani merkille
Moldovan yhdenmukaistamispyrkimykset (yli 25 000 EU:n teknistä standardia on jo
saatettu osaksi maan kansallista lainsäädäntöä ja sääntöjä) ja kehotti toteuttamaan
lisätoimia, jotka koskevat oikeuslaitoksen uudistamista, viisumivapausjärjestelmää
sekä korruption ja rahanpesun torjuntaa. Se käsitteli myös pitkälle menevän ja laaja-
alaisen vapaakauppa-alueen puitteissa saavutettua edistystä ja keskittyi alakohtaiseen
yhteistyöhön, esimerkiksi energia-alalla. Lisäksi osapuolet keskustelivat poliittisesta
assosiaatiosta, muun muassa yhteistyöstä ja lähentymisestä yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan alalla.
Komissio julkaisi 2. kesäkuuta 2021 unionin Moldovan talouden elvytyssuunnitelman,
jossa varataan 600 miljoonaa euroa maan sosioekonomisen elpymisen tukemiseen
covid-19:n jälkeen, edistetään vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää ja otetaan
käyttöön maan hyödyntämätöntä taloudellista potentiaalia.
EU-mielisen presidentin Maia Sandun toiminta- ja solidaarisuuspuolue (PAS) voitti
selvästi 11. heinäkuuta 2021 pidetyt ennenaikaiset parlamenttivaalit, ja sen myötä
useiden kuukausien poliittinen ja perustuslaillinen kuohunta rauhoittui. PAS:n
hallitsema parlamentti vahvisti 6. elokuuta Natalia Gavrilițan nimityksen pääministeriksi
ja hyväksyi hänen kunnianhimoisen ohjelmansa, jolla pyritään saamaan tämä entinen
neuvostotasavalta ulos pitkittyneestä poliittisesta ja taloudellisesta kriisistään. Hänen
ohjelmansa tavoitteena on myös tuoda Moldova lähemmäs EU:ta – sen tärkein
ulkopoliittinen painopiste – panemalla täysimääräisesti täytäntöön EU:n ja Moldovan
assosiaatiosopimus.
Näiden myönteisten tapahtumien jälkeen komissio ilmoitti pääministeri Gavriliţan 27.
ja 28. syyskuuta Brysseliin tekemän vierailun aikana, että EU:n makrotaloudellisen
rahoitusavun toinen erä, määrältään 50 miljoonaa euroa, maksetaan lokakuun alussa
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ja että Moldovalle maksetaan välittömästi 36,4 miljoonan euron avustus, jolla tuetaan
edelleen sen poliisivoimien uudistamista ja covid-19:n torjuntaa.
EU–Moldova-assosiaationeuvoston kuudes kokous järjestettiin 28. lokakuuta 2021.
Irtautunut Transnistrian alue, joka julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi vuonna 1990,
on edelleen suuri haaste Moldovalle. EU osallistuu tarkkailijana Transnistrian konfliktin
ratkaisua koskevaan 5+2-menettelyyn ja tukee edelleen kattavaa ja rauhanomaista
ratkaisua, joka perustuu Moldovan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen
siten, että Transnistrialla on erityisasema. Lisäksi Moldovan ja Gagauzian autonomisen
alueen välillä on ollut ajoittain poliittisia jännitteitä.
A. Euroopan parlamentin kanta
Euroopan parlamentti antoi 4. heinäkuuta 2017 myönteisen kannanottonsa komission
ehdotukseen myöntää enintään 100 miljoonaa euroa makrotaloudellista rahoitusapua
Moldovalle. Valitettavasti sen kolmatta ja viimeistä erää ei voitu maksaa, koska Moldova
ei ollut täyttänyt kaikkia sovittuja ehtoja ennen sopimuksen mukaista määräaikaa
heinäkuussa 2020. Moldovalle annettavaa EU:n makrotaloudellista rahoitusapua
koskevasta uudesta hätäpaketista sovittiin vuonna 2020.
EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta 14. marraskuuta 2018
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti ilmaisi olevansa erittäin
huolissaan demokraattisten normien taantumisesta maassa ja siitä, että Moldovasta
on tullut oligarkkisten eturyhmien valtaama valtio. Samasta aiheesta 20. lokakuuta
2020 annetussa päätöslauselmassa todettiin kuitenkin, että maassa on tapahtunut
parannuksia, mutta toistettiin viranomaisille esitetty kehotus jatkaa korruption vastaisia
toimia ja taata oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus. Siinä myös
katsottiin marraskuussa 2020 järjestettyjen presidentinvaalien olevan testi maan
demokratialle ja oikeusvaltiolle.
Euroopan parlamentti ei pystynyt tarkkailemaan vaaleja covid-19-pandemiaan liittyvien
rajoitusten vuoksi,
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen 440 artiklalla perustettiin parlamentaarinen
assosiaatiovaliokunta. Parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan ensimmäinen
kokous pidettiin 16. lokakuuta 2014, ja yhdeksäs kokous pidettiin etänä 22.
maaliskuuta 2021. Lopullisessa lausunnossaan ja suosituksissaan parlamentaarinen
assosiaatiovaliokunta pani merkille covid-19-pandemian aiheuttaman inhimillisen
kärsimyksen ja kehotti jakamaan rokotteita nopeasti koko väestölle vuonna 2021.
Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta suhtautui myönteisesti EU:n antamaan
alakohtaiseen talousarvioapuun ja makrotaloudelliseen tukeen ja ilmaisi
toiveensa talouden uudelleenkäynnistämisestä kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin.
Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta kehotti hyväksymään uuden assosiaatio-
ohjelman. Se ilmaisi myös huolensa vuoden 2014 laajamittaista pankkipetosta
koskevien oikeudenkäyntien hitaudesta ja muistutti, että Moldovan EU-näkymien
on perustuttava ennen kaikkea EU:n perustana olevien arvojen ja periaatteiden
noudattamiseen. Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta kehotti myös liennyttämään
Moldovan äärimmäistä poliittista polarisoitumista.
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C. Vaalitarkkailu
Euroopan parlamentti on kutsuttu tarkkailemaan Moldovan kaikkia viimeaikaisia
vaaleja. Helmikuussa 2019 Euroopan parlamentti tarkkaili Moldovan
parlamenttivaaleja ja totesi, että äänestys oli sujunut ilman merkittäviä välikohtauksia
ja yleisesti ottaen vaalit oli hoidettu hyvin. Huolta aiheuttivat kuitenkin raportit, joiden
mukaan kansalaisille oli maksettu tiettyjen puolueiden äänestämisestä Transnistriasta
järjestetyillä äänestäjien linja-autokuljetuksilla. Pandemian vuoksi Euroopan
parlamentti ei voinut lähettää vaalitarkkailuvaltuuskuntaa marraskuussa 2020
pidettyihin presidentinvaaleihin, mutta Etyjin demokraattisten instituutioiden ja
ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) (supistetun) valtuuskunnan päätelmissä todettiin,
että äänestäjillä oli mahdollisuus valita poliittisten vaihtoehtojen välillä ja että
kokoontumis- ja ilmaisunvapautta oli kunnioitettu negatiivisesta ja vastakkainasettelua
aiheuttavasta kampanjoinnista ja tiedotusvälineiden polarisoivasta uutisoinnista
huolimatta.
Koska Moldovan epidemiologinen tilanne oli tuolloin vakaa, Euroopan parlamentti
lähetti oman valtuuskuntansa Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimiston johtamaan kansainväliseen vaalitarkkailuvaltuuskuntaan, joka seurasi 11.
heinäkuuta 2021 pidettyjä parlamenttivaaleja. Tarkkailijat totesivat, että nämä vaalit
olivat yleisesti ottaen hyvin järjestetyt, vapaat ja kilpailuun perustuvat huolimatta
joistakin jäljellä olevista puutteista, jotka on korjattava tulevia vaaleja varten. Vasta
muodostettu parlamentti ja hallitus ovat saaneet Moldovan kansalaisilta vahvan
valtuutuksen toteuttaa kunnianhimoisia uudistuksia ja lähentää maata EU:hun.

VALKO-VENÄJÄ

Viime vuosikymmeninä EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa on ollut ajoittain vaikeuksia,
jotka johtuvat jatkuvista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien loukkauksista maassa.
Vuosina 2014–2020 Valko-Venäjä näytti kuitenkin osoittavan avoimempaa asennetta
EU:ta ja itäisen kumppanuuden politiikkaa kohtaan. Maan suhteet länsimaihin
olivat kohentuneet jonkin verran, ja sillä oli tärkeä rooli isäntänä EU:n välityksellä
käydyissä Ukrainan kriisiä koskeneissa neuvotteluissa. Tämän seurauksena EU
sitoutui harjoittamaan ”kriittistä lähentymispolitiikkaa” Valko-Venäjän suhteen, kuten
esitettiin 15. helmikuuta 2016 annetuissa neuvoston päätelmissä, joiden mukaan
perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan
lukien sanan- ja ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja työntekijöiden oikeudet,
koskevat Valko-Venäjän käytännön toimet ovat kuitenkin jatkossakin perusedellytyksiä
laadittaessa Valko-Venäjää koskevaa unionin politiikkaa.
Neuvosto päätti 25. helmikuuta 2016, että rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa ei
jatketa niiden 170 henkilön ja kolmen yrityksen osalta, joiden kohdalla ne oli keskeytetty
jo lokakuussa 2015. Se jatkoi kuitenkin muita aiempia 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 yhteydessä.
Neuvosto jatkoi rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28. helmikuuta 2020 asti.
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EU:n ja Valko-Venäjän välinen ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin uudelleen Valko-
Venäjän aloitteesta vuonna 2016, ja kuudes kierros käytiin kesäkuussa 2019.
Foorumiksi poliittiselle vuoropuhelulle johtavien asiantuntijoiden tasolla perustettiin
EU:n ja Valko-Venäjän koordinointiryhmä vuonna 2016. Sen päätavoitteena on ohjata
EU:n ja Valko-Venäjän välistä yhteistyötä ja seurata EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden
kehittämistä edelleen. Joulukuussa 2019 ryhmä kokoontui kahdeksannen kerran. EU:n
Valko-Venäjän-edustusto vahvisti suhtautuvansa avoimesti EU:n ja Valko-Venäjän
suhteiden edelleen kehittämiseen Valko-Venäjän kansalaisten hyväksi, Valko-Venäjän
yhteiskunnan selviytymiskyvyn vahvistamiseksi ja Valko-Venäjän suvereniteetin ja
riippumattomuuden tukemiseksi, mutta muistutti myös vaalilainsäädännön kattavan
uudistuksen tarpeesta, toi esiin useita huolenaiheita, jotka liittyvät perusvapauksiin,
erityisesti tiedotusvälineiden vapauteen, sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen,
ja muistutti vastustavansa jyrkästi kuolemanrangaistusta.
Valko-Venäjä osallistui aktiivisesti itäisen kumppanuuden kahdenvälisiin ja
monenvälisiin kokoonpanoihin. Neuvottelut liikkuvuuskumppanuudesta saatiin
päätökseen vuonna 2017, ja viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa
koskevat sopimukset tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2020. Tavoitteena oli
edistää ihmisten välisiä yhteyksiä. Molemmat osapuolet neuvottelevat parhaillaan
kumppanuuden painopisteistä, jotka muodostavat kehyksen EU:n ja Valko-Venäjän
yhteistyölle tulevina vuosina.
On hyvin valitettavaa, että ihmisoikeuksia koskevan vuosien 2016–2019
toimintasuunnitelman hyväksymisestä huolimatta Valko-Venäjä ei ole täyttänyt
ihmisoikeuksia koskevia sitoumuksiaan. Se on edelleen ainoa Euroopan maa, jossa
kuolemanrangaistus on yhä käytössä, mikä sulkee sen oikeudellisesti pois Euroopan
neuvostosta. Keskusteluja kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä
askeleena kohti niiden mahdollista lakkauttamista käydään säännöllisesti, mutta
keskustelut vaikuttavat hämäykseltä, sillä toistaiseksi mitään konkreettisia toimia ei ole
toteutettu.
EU tuomitsi jyrkästi rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen
helmi-maaliskuussa 2017. Marraskuun 18. päivänä 2019 pidettyjä ennenaikaisia
parlamenttivaaleja varjostivat useat väärinkäytökset ja puutteet, joiden tuloksena
oppositio jäi ilman edustusta parlamentissa. Kansainvälinen yhteisö ei pitänyt 9.
elokuuta 2020 pidettyjä presidentinvaaleja vapaina eikä oikeudenmukaisina, ja niitä
edelsi opposition jäsenten järjestelmällinen vaino, ja vaalien jälkeen käynnistyivät maan
historiassa ennennäkemättömän laajat raa’at tukahduttamistoimet rauhanomaisia
mielenosoittajia, opposition edustajia ja toimittajia vastaan. Tämän vuoksi EU on
määrännyt pakotteita neljään otteeseen (viimeksi kesäkuussa 2021) 88 henkilölle
ja seitsemälle yhteisölle, jotka ovat vastuussa vaalipetoksista ja väkivaltaisista
tukahduttamistoimista tai ovat osallistuneet niihin, ja se on ilmoittanut olevansa
valmis toteuttamaan uusia rajoittavia toimenpiteitä hallinnon elimiä ja korkea-
arvoisia virkamiehiä vastaan, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka, jota ei enää
tunnusteta Valko-Venäjän lailliseksi presidentiksi. Lisäksi EU on vähentänyt asteittain
kahdenvälistä yhteistyötä Valko-Venäjän viranomaisten kanssa keskushallinnon
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tasolla, lisännyt tukeaan Valko-Venäjän kansalle ja kansalaisyhteiskunnalle ja
vastaavasti mitoittanut uudelleen antamaansa kahdenvälistä rahoitustukea.
Vastatoimena Valko-Venäjän hallinto on virallisesti keskeyttänyt osallistumisensa
itäisen kumppanuuden politiikkaan sekä olemassa oleviin rakenteisiin, kuten
EU:n ja Valko-Venäjän ihmisoikeusvuoropuheluun ja EU:n ja Valko-Venäjän
koordinointiryhmään.
A. Euroopan parlamentin kanta
Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joissa arvostellaan Valko-Venäjää
poliittisten vankien, lehdistönvapauden ja kansalaisyhteiskunnan rajoittamisen,
ihmisoikeuksien loukkauksien, myös kuolemanrangaistuksen säilyttämisen, ja
vilpillisten parlamenttivaalien vuoksi. Euroopan parlamentti ilmaisi 19. huhtikuuta
2018 antamassaan päätöslauselmassa tukensa EU:n kriittiselle lähentymispolitiikalle
Valko-Venäjän kanssa niin kauan kuin sen ehtona ovat käytännön toimet kohti
demokratisointia sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Erityisesti
parlamentti kehotti Valko-Venäjää liittymään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon
maailmanlaajuiseen moratorioon ensimmäisenä askeleena kohti sen lopullista
lakkauttamista. Euroopan parlamentti tuomitsi jälleen kerran 4. lokakuuta 2018
antamassaan päätöslauselmassa riippumattomien tiedotusvälineiden häirinnän ja
toimittajien pidätykset ja toisti kehotuksensa vahvistaa demokratian periaatteiden,
oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.
Euroopan parlamentti hyväksyi Valko-Venäjän tilannetta koskevat päätöslauselmat
Valko-Venäjän tilanteesta 17. syyskuuta 2020 ja uudelleen 26. marraskuuta
2020 vastauksena 9. elokuuta 2020 järjestettyihin vilpillisiin presidentinvaaleihin
ja opposition jäseniin, riippumattomiin tiedotusvälineisiin ja rauhanomaisiin
mielenosoittajiin vaalien jälkeen kohdistettuihin raakoihin tukahduttamistoimiin. Näissä
päätöslauselmissa parlamentin jäsenet totesivat, että vaaleissa rikottiin räikeästi
kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja että suurin osa valkovenäläisistä piti
yhtenäisen opposition ehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa Valko-Venäjän todellisena
presidenttinä. He vaativat EU:ta kohdistamaan nopeasti pakotteita vaaleihin liittyvistä
petoksista ja sortotoimista vastuussa oleviin virkamiehiin, myös entiseen presidenttiin
Aljaksandr Lukašenkaan. He ilmaisivat tukevansa Tsihanouskajan perustamaa
koordinointineuvostoa demokraattista muutosta vaativien ihmisten väliaikaisena
edustajana. Parlamentin jäsenet toistivat nämä periaatteelliset kannat 21. lokakuuta
2020 antamassaan suosituksessa suhteista Valko-Venäjään.
Suhteista Valko-Venäjään vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan
puheenjohtaja ja Valko-Venäjää käsittelevä pysyvä esittelijä ovat myös antaneet
useita yhteisiä julkilausumia, joissa he ovat paheksuneet maan ihmisoikeustilanteen
jatkuvaa huononemista ja arvostelleet Lukašenkan jatkuvaa vallan anastamista.
Joulukuussa 2020 Euroopan parlamentti lähetti tiedonhankintavaltuuskunnan Valko-
Venäjälle arvioidakseen Valko-Venäjän demokraattisten voimien tarpeita ja sitä, miten
Euroopan parlamentti voisi tukea niitä sekä hallinnollisella että poliittisella tasolla.
Vierailu osui symbolisesti samalle viikolle kuin vuoden 2020 Saharov-palkinto, joka
jaettiin Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle. Tämän seurauksena Euroopan
parlamentti on perustanut ihmisoikeuksien alivaliokunnan alaisuudessa ja yhteistyössä
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ulkoasiainvaliokunnan ja suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan kanssa
Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksia koskevan rankaisemattomuuden vastaisen
foorumin. Lisäksi demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmä on ehdottanut monenlaisia
Valko-Venäjän demokraattisille aktivisteille räätälöityjä demokratiaa tukevia toimia.
Lisäksi 10. kesäkuuta 2021 antamassaan päätöslauselmassa järjestelmällisistä
tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä ja niiden seurauksista EU:n turvallisuudelle
Valko-Venäjän viranomaisten pysäyttämän EU:n siviililentokoneen sieppauksen
jälkeen Euroopan parlamentti tuomitsi laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset Valko-
Venäjällä ja Aljaksandr Lukašenkan hallinnon harjoittaman laittoman muuttoliikkeen
törkeän välineellistämisen EU:n vakauden horjuttamiseksi.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Euroopan parlamentilla ei ole virallisia suhteita Valko-Venäjän parlamenttiin, koska
maa on toistuvasti laiminlyönyt vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämisen sekä
demokratiaa ja oikeusvaltiota koskevien kansainvälisten normien noudattamisen, mistä
ovat osoituksena uudet mielenosoitusaallot ja laajamittainen sorto 18. marraskuuta
2019 pidettyjen parlamenttivaalien ja myöskään ole vielä kutsuttu Euronestin
parlamentaariseen edustajakokoukseen, koska Etyjin vaalinormien noudattaminen on
ennakkoedellytys liittymiselle.
Euroopan parlamentti käy kuitenkin aktiivista ja tiivistä vuoropuhelua maan poliittisten
voimien edustajien, riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden kanssa, jotka ovat olleet edustettuina koordinointineuvostossa edellisten
presidentinvaalien jälkeen. Brysselissä ja Strasbourgissa – ja covid-19-pandemian
aikana etäyhteyden kautta – pidetään suhteista Valko-Venäjään vastaavan
valtuuskunnan säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan EU:n ja Valko-Venäjän
suhteiden kehityksestä ja arvioidaan maan poliittista ja taloudellista tilannetta sekä
demokratiaa, ihmisoikeusloukkauksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia viimeisimpiä
tapahtumia. Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta myös matkusti Minskiin
kesäkuussa 2015 ja heinäkuussa 2017, samoin kuin sen puheenjohtajisto
lokakuussa 2018 ja helmikuussa 2020.
C. Vaalitarkkailu
Valko-Venäjä ei ole kutsunut Euroopan parlamenttia tarkkailemaan vaalejaan
vuoden 2001 jälkeen. Kuten tällaisissa tapauksissa on tapana, Euroopan
parlamentti tukeutuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, Etyjin
parlamentaarisen yleiskokouksen ja ODIHRin maassa tekemiin arviointeihin.
Valitettavasti näitäkään kansainvälisiä tarkkailijoita ei kutsuttu tarkkailemaan 9.
elokuuta 2020 pidettyjä presidentinvaaleja, vaikka Valko-Venäjän hallinto oli aiemmin
sitoutunut kutsumaan heidät.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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