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VENÄJÄ

Vuodesta 2014 alkaen Krimin laiton liittäminen Venäjään, Venäjän tuki
kapinallisryhmille Itä-Ukrainassa sekä sen naapurialueillaan harjoittama toiminta,
disinformaatio- ja vaikuttamiskampanjat sekä maan sisäiset ihmisoikeusloukkaukset
ovat kiristäneet EU:n ja Venäjän suhteita. Venäjän sekaantuminen Syyrian, Libyan
ja Saharan eteläpuolisen Afrikan tilanteeseen on myös kiristänyt jännitteitä.
Vuodesta 2014 EU on säännöllisesti uusinut Venäjän vastaiset pakotteet. EU
ja Venäjä ovat edelleen hyvin riippuvaisia toisistaan ja EU soveltaa ”valikoivan
kanssakäymisen” toimintatapaa.

OIKEUSPERUSTA

— SEU:n V osasto: ulkoinen toiminta

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

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet).

EU:N JA VENÄJÄN SUHTEET

Ukrainan kriisin puhkeamiseen asti EU ja Venäjä olivat kehittäneet strategista
kumppanuutta, joka kattaa muun muassa talouden, kaupan, energian,
ilmastonmuutoksen, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja turvallisuuden, mukaan
lukien terrorismin torjunta, ydinaseiden leviämisen estäminen ja Lähi-idän
konfliktin ratkaiseminen. EU tuki vankkumatta Venäjän liittymistä Maailman
kauppajärjestöön (WTO) (se saatettiin päätökseen vuonna 2012). Viime vuosina
yhteisistä naapurimaista on kuitenkin tullut asia, joka aiheuttaa merkittävää
kitkaa. Krimin laiton liittäminen Venäjään maaliskuussa 2014, todisteet siitä, että
Venäjä tukee kapinallistaistelijoita Itä-Ukrainassa, sekä sen pyrkimykset häiritä
pääsyä Asovanmerelle aiheuttivat kansainvälisen kriisin. EU tarkasteli uudelleen
kahdenvälisiä suhteitaan Venäjän kanssa, perui säännölliset huippukokoukset ja
keskeytti vuoropuhelun viisumivapaudesta sekä neuvottelut uudesta kahdenvälisestä
sopimuksesta, joka korvaisi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen. EU:n nykyisissä
toimissa yhdistyvät asteittaiset pakotteet ja pyrkimykset löytää diplomaattisia ratkaisuja
Itä-Ukrainan konfliktiin. Venäjän osallistuminen E3+3-maaryhmän työskentelyyn, joka
huipentui vuonna 2015 tehtyyn ydinsopimukseen Iranin kanssa, nostatti toiveita
paremmasta yhteistyöstä maailmanlaajuisissa kysymyksissä. Venäjän puuttuminen
Syyrian sisällissotaan ja myöhemmin sen väliintulot Libyassa ja useissa Saharan
eteläpuolisen Afrikan konflikteissa sekä sen disinformaatiokampanjat ja sen
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pyrkimykset vaikuttaa vaaleihin EU:ssa ja muissa länsimaissa aiheuttavat niin ikään
vakavia jännitteitä.
Vuoden 2018 vaaleissa Vladimir Putin valittiin neljännen kerran presidentiksi.
Putinin johdolla vuonna 2020 hyväksytyt perustuslain muutokset mahdollistavat
hänen vallassa pysymisensä senkin jälkeen, kun hänen nykyinen toimikautensa
päättyy vuonna 2024. Muita huolestuttavia perustuslaillisia muutoksia ovat Venäjän
lainsäädännön ensisijaisuus Venäjän ratifioimiin kansainvälisiin sopimuksiin ja
kansainvälisten tuomioistuinten päätöksiin nähden.
Venäjällä vuodesta 2012 alkaen annetulla lainsäädännöllä puututaan opposition
ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Sadat kansalaisjärjestöt on leimattu
ulkomaisiksi agenteiksi ja/tai epätoivotuiksi järjestöiksi, ja viranomaiset ovat
tiukentaneet tiedotusvälineiden ja internetin käytön valvontaa. EU on huolissaan
oikeusvaltioperiaatteesta sekä korruptiosta. Korkein oikeus epäsi oppositioaktivisti
Aleksei Navalnyin ehdokkuuden hänelle aiemmin annetun kiistanalaisen tuomion
takia. Sekä vuoden 2016 että vuoden 2021 parlamenttivaalit pidettiin rajoittavassa
poliittisessa ja mediaympäristössä ja johtivat Putinin Yhdistynyt Venäjä -puolueen
merkittävään voittoon.
Vaikka Venäjän talous elpyi vuoden 2008 kansainvälisestä taantumasta ja vuoden
2014 myllerryksestä pankkisektorilla ja hyötyi öljytuotteiden viennistä saatavien tulojen
kasvusta, investointi-ilmapiiri pysyi epävarmana ja sen taloudellinen suorituskyky
riippuvaisena öljyn ja kaasun hinnoista. Talousjärjestelmä on keskittynyt muutamalle
alalle, ja perusteellisten muutosten toteuttamiseen tarkoitetut investoinnit puuttuvat,
samalla kun valtiota lähellä olevat suuryritykset hallitsevat markkinoita. Vaikka Venäjä
näytti selviytyneen covid-19-pandemian ensimmäisistä aalloista suhteellisen hyvin,
vakavalla terveys- ja talouskriisillä, jonka se saattaa kokea yhä jatkuvan terveydellisen
hätätilan seurauksena, voi olla pitkäaikaisia sosiaalisia ja poliittisia seurauksia.
EU on Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja muiden länsimaiden tapaan maaliskuusta
2014 lähtien määrännyt asteittain rajoittavia toimenpiteitä Venäjää vastaan Krimin
laittoman Venäjään liittämisen ja Ukrainan horjuttamisen johdosta. EU laajensi
omia pakotteitaan merkittävästi sen jälkeen, kun lento MH17 ammuttiin alas
heinäkuussa 2014 Venäjän tukemien kapinallisten valvoman alueen yllä Itä-
Ukrainassa. Pakotteita jatketaan ja päivitetään säännöllisesti.
EU soveltaa monenlaisia rajoittavia toimenpiteitä. Diplomaattiset toimet koostuvat
Venäjän erottamisesta G8-ryhmästä, Venäjän liittymistä Taloudellisen yhteistyön
ja kehityksen järjestöön ja Kansainväliseen energiajärjestöön koskevan prosessin
pysäyttämisestä sekä säännöllisesti pidettävien EU:n ja Venäjän kahdenvälisten
huippukokousten järjestämisen keskeyttämisestä.
Talouspakotteet kohdistuvat vaihtoon tietyillä aloilla. Niillä rajoitetaan tiettyjen
venäläisten pankkien ja yritysten pääsyä EU:n pääomamarkkinoiden ensi- ja
jälkimarkkinoille. Niillä asetetaan aseiden vienti- ja tuontikieltoja ja kielletään
sotilaskäyttöön tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden vienti. Niillä myös rajoitetaan
Venäjän mahdollisuuksia hyödyntää tiettyjä arkaluonteisia teknologioita, joita voidaan
käyttää öljyn tuotannossa ja etsinnässä. Taloussuhteisiin Krimin ja Sevastopolin
alueiden kanssa sovelletaan erityisrajoituksia, mukaan lukien Krimiltä peräisin olevien
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tavaroiden tuontikielto, tiettyjen tavaroiden ja teknologian vientikielto, investointeja
koskevat rajoitukset ja kielto tarjota matkailupalveluja. Taloudellista yhteistyötä
koskevilla toimenpiteillä keskeytetään Euroopan investointipankin ja Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankin uudet rahoitustoimet Venäjällä. Pakotepolitiikasta
huolimatta EU on Venäjän suurin ja Venäjä EU:n neljänneksi suurin kauppakumppani.
Kauppaa ja taloussuhteita hankaloittavat kuitenkin useat tekijät, esimerkiksi Venäjän
monille EU:n maataloustuotteille asettama tuontikielto, kiistat WTO:ssa sekä EU:n
yritysten osallistumismahdollisuuksien huomattava rajoittaminen Venäjän julkisissa
hankinnoissa.
Lokakuussa 2020 matkustuskielto- ja varojen jäädyttämisluetteloon lisättiin kuusi
venäläistä henkilöä ja yksi yhteisö erityisen EU:n oikeusperustan – kemiallisia
aseita koskevan pakotejärjestelmän – perusteella sotilaallisen luokan hermomyrkkyä
käyttäen elokuussa 2020 tehdyn Navalnyin murhayrityksen seurauksena. Tämä
on sama oikeudellinen väline, jota käytettiin Skripalin tapauksesta Salisburyssa
(Yhdistynyt kuningaskunta) maaliskuussa 2018 vastuussa olleiden rankaisemiseen.
Neuvosto hyödynsi maaliskuussa 2021 äskettäin hyväksyttyä EU:n
maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää seuraamusten määräämiseksi
neljälle Venäjän kansalaiselle heidän osuudestaan Navalnyin mielivaltaisessa
pidätyksessä, syytteeseen asettamisessa ja tuomitsemisessa sekä rauhanomaisten
mielenosoitusten tukahduttamisessa hänen laittoman kohtelunsa yhteydessä.
Myöhemmin maaliskuussa kaksi korkeaa tšetšeenivirkamiestä lisättiin luetteloon hlbti-
ihmisten ja poliittisten vastustajien kiduttamisesta ja vainoamisesta.
Lokakuusta 2021 alkaen Ukrainan alueellista koskemattomuutta koskevia EU:n
rajoittavia toimenpiteitä on sovellettu yhteensä 185 henkilöön ja 48 yhteisöön, joihin
sovelletaan varojen jäädyttämistä ja matkustuskieltoa sellaisten toimien aktiivisen
tukemisen ja politiikkojen täytäntöön panemisen johdosta, jotka heikentävät tai
uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
EU:n vuoden 2016 globaalissa turvallisuusstrategiassa Venäjän-suhteet määriteltiin
”keskeiseksi strategiseksi haasteeksi”. Neuvosto hahmotteli maaliskuussa 2016
seuraavat EU:n ja Venäjän suhteisiin sovellettavat viisi perusperiaatetta: 1) Itä-
Ukrainan konfliktia koskevien Minskin sopimusten täytäntöönpano on avainedellytys
merkittäville muutoksille EU:n suhtautumisessa Venäjään; 2) EU:n suhteita
itäisiin kumppaneihin ja muihin naapurimaihin myös Keski-Aasiassa vahvistetaan;
3) EU:n selviytymiskykyä vahvistetaan (esimerkiksi energian toimitusvarmuudessa,
hybridiuhkien torjunnassa tai strategisessa viestinnässä); 4) valikoiva kanssakäyminen
Venäjän kanssa on mahdollista EU:lle tärkeissä aiheissa; 5) on lisättävä ihmisten välisiä
yhteyksiä ja tuettava Venäjän kansalaisyhteiskuntaa.
Venäjä on elokuusta 2014 lähtien vastannut toimillaan EU:n asettamiin pakotteisiin
asettaen vastapakotteita maataloustuotteille, raaka-aineille ja elintarvikkeille väittäen
elintarviketurvallisuusvaatimuksia rikotun. Venäjä on käyttänyt tätä hyväkseen
tehostaakseen tuonnin korvaamistoimiaan maatalouden alalla. Lisäksi Venäjällä on
luettelo pysäytettävistä henkilöistä, jota se soveltaa EU:n ja Yhdysvaltojen kansalaisiin,
jotka ovat arvostelleet Venäjän toimintaa. Heiltä evätään oikeus tulla Venäjän
alueelle. Luetteloa ei ole julkaistu virallisesti, mikä estää kaikki mahdollisuudet valittaa
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siitä laillisesti, toisin kuin EU:n asettamasta matkustuskiellosta. Luetteloon kuuluu
useita Euroopan parlamentin jäseniä sekä 30. huhtikuuta 2021 lähtien Euroopan
parlamentin puhemies David Sassoli, arvoista ja avoimuudesta vastaava komission
varapuheenjohtaja Věra Jourová sekä kuusi EU-maiden virkamiestä.

VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET

EU:n ja Venäjän suhteiden oikeusperusta on kumppanuus- ja yhteistyösopimus
kesäkuulta 1994. Se oli alun perin voimassa kymmenen vuotta, mutta se on
uusittu automaattisesti vuodeksi kerrallaan. Sopimuksessa on määritetty tärkeimmät
yhteiset tavoitteet ja institutionaalinen kehys kahdenväliselle yhteydenpidolle, muun
muassa säännölliset keskustelut ihmisoikeustilanteesta ja puolivuosittaiset presidentin
ja puheenjohtajien huippukokoukset, jotka on tällä hetkellä jäädytetty.
Pietarissa vuonna 2003 pidetyssä huippukokouksessa EU ja Venäjä sopivat
edistävänsä yhteistyötä perustamalla neljä yhteistä aluetta: talouden alue, vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alue, ulkoisen turvallisuuden alue sekä tutkimuksen,
koulutuksen ja kulttuurin alue. Alueellisella tasolla EU ja Venäjä perustivat
yhdessä Norjan ja Islannin kanssa vuonna 2007 uuden pohjoisen ulottuvuuden
politiikan, jossa keskitytään rajat ylittävään yhteistyöhön Itämeren ja Barentsinmeren
alueilla. Heinäkuussa 2008 aloitettiin neuvottelut EU:n ja Venäjän uudesta
sopimuksesta, johon oli määrä tulla oikeudellisesti velvoittavia sitoumuksia esimerkiksi
poliittisen vuoropuhelun, oikeuden, vapauden, turvallisuuden, taloudellisen yhteistyön,
tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, kaupan, investointien ja energian aloilla.
Vuonna 2010 käynnistettiin nykyaikaistamista koskeva kumppanuus. Neuvottelut
viisumikäytäntöjen helpottamista koskevasta sopimuksesta saatiin päätökseen
vuonna 2011. Venäjän toimet Krimillä johtivat kuitenkin kaikkien näiden neuvottelujen
ja prosessien keskeyttämiseen. Eurooppa-neuvosto päätti vuonna 2014 jäädyttää
Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön (rajat ylittävää yhteistyötä ja ihmisten välisiä
yhteyksiä lukuun ottamatta) ja kansainvälisten rahoituslaitosten kautta annettavan
EU:n rahoituksen Venäjälle.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti hyväksyi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vuonna 1997
hyväksyntämenettelyllä.
Parlamentti on antanut useita Ukrainaa koskevia päätöslauselmia, joissa on
tuomittu Krimin laiton liittäminen Venäjään ja Venäjän rooli Itä-Ukrainan vakauden
horjuttamisessa. Parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2015 ja maaliskuussa 2019
EU:n ja Venäjän suhteiden tilaa koskevat päätöslauselmat, joissa se kannatti
EU:n pakotteita ja korosti tarvetta tarjota kunnianhimoisempaa EU:n taloudellista
apua Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisten välisten yhteyksien edistämiseksi
huolimatta vaikeista suhteista. Vuoden 2019 päätöslauselmassa ilmaistaan suuri
huoli Venäjän kansainvälisestä toiminnasta erityisesti itäisen kumppanuuden
maissa. Päätöslauselmassa myös arvostellaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
heikentymistä Venäjällä ja ehdotetaan, että Venäjää ei enää pidettäisi EU:n
”strategisena kumppanina”. Syyskuussa 2021 parlamentti antoi suosituksen EU:n
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ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta. Suosituksessa esitetään
joukko ehdotuksia, jotka koskevat yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa
demokratian vahvistamiseksi Venäjällä, EU:n itäisen naapuruston vakauttamiseksi
ja tukemiseksi, EU:n energiariippuvuuden vähentämiseksi Venäjästä sekä Venäjältä
peräisin olevien likaisen rahan virtojen paljastamiseksi ja pysäyttämiseksi.
Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2021 Saharov-palkinnon oppositiopoliitikolle ja
korruption vastaiselle aktivistille Aleksei Navalnyille.
Ennen vuotta 2014 parlamentti oli kannattanut yhteisiin arvoihin ja etuihin
perustuvaa kattavaa uutta sopimusta Venäjän kanssa. Parlamentti on kuitenkin
toistuvasti ilmaissut olevansa erittäin huolissaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen,
oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian tilasta Venäjällä, esimerkiksi hlbti-propagandan
vastaisista laeista, sellaisen lain antamisesta, jonka nojalla lievä perheväkivalta ei ole
rikos, riippumattomiin tai Venäjän ulkopuolelta rahoitusta saaviin kansalaisjärjestöihin
kohdistetuista tukahduttamistoimista jne. Parlamentti on tuominnut erityisesti
Krimin asukkaisiin, ennen kaikkea tataareihin, kohdistuneet ennenkuulumattoman
laajat ihmisoikeusloukkaukset. Vuonna 2018 se vaati vapauttamaan ukrainalaisen
elokuvaohjaajan Oleg Sentsovin, joka vastusti Krimin laitonta liittämistä Venäjään, ja
myönsi hänelle Saharov-palkinnon. Sentsov vapautettiin vuonna 2019 osana vankien
vaihtoa Venäjän ja Ukrainan välillä. Parlamentti tuomitsi jyrkästi Aleksei Navalnyin
murhayrityksen vuonna 2020.
Suhteita Venäjän lainsäätäjiin on kehitetty pääasiassa parlamentaarisessa
yhteistyövaliokunnassa, joka on EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
nojalla perustettu parlamenttien välinen foorumi. Vuosien 1997 ja 2014 välillä
parlamentaarinen yhteistyövaliokunta tarjosi vakiintuneen foorumin Euroopan
parlamentin ja Venäjän liittokokouksen valtuuskuntien välisen yhteistyön
ja vuoropuhelun kehittämiselle. Maaliskuusta 2014 lähtien parlamentti on
kuitenkin keskeyttänyt nämä parlamenttien väliset kokoukset EU:n Ukrainan
kriisin johdosta määräämien rajoittavien toimenpiteiden mukaisesti. Euroopan
parlamentin valtuuskunta tässä yhteistyövaliokunnassa kokoontuu kuitenkin edelleen
keskustelemaan EU:n ja Venäjän suhteita koskevista kysymyksistä. Se myös
järjestää keskusteluja tiedemaailman ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan edustajien
sekä kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa.
Venäjä ei ole kutsunut Euroopan parlamenttia tarkkailemaan vaalejaan vuoden 1999
jälkeen.

Levente Csaszi
09/2022
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