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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0073/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa suhete seisu 
kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

A. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on olnud ning on praegu ja edaspidi Euroopa ja 
ELi jaoks oluline strateegiline ja majanduslik partner;

B. arvestades, et ELi Venemaa Föderatsiooni vastased sanktsioonid nõrgestavad mõlemat 
osapoolt nii majanduslikult kui ka strateegiliselt ning teevad võimatuks olukorra 
parandamist taotleva diplomaatilise arutelu;

C. arvestades, et ELi Venemaale kehtestatud sanktsioonid tekitavad tohutut majanduslikku 
kahju, mis mõjutab eelkõige liikmesriikide tööstust, põllumajandust ning väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

D. arvestades, et komisjoni president Jean-Claude Juncker on nõudnud „Venemaa 
peksmise“ lõpetamist ning astunud välja ELi ja Venemaa sidemete uuendamise poolt;

E. E. arvestades, et juhtivad geopoliitika asjatundjad räägivad uue külma sõja algusest; 
arvestades, et suurim oht Euroopa Liidule ja Venemaale on äärmusliku islami ja 
terroriorganisatsioonide levik;

1. nõuab Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poolt Venemaa Föderatsioonile kehtestatud 
sanktsioonide viivitamatut lõpetamist; palub kõigi ELi liikmesriikide valitsustel uuesti 
läbi kaaluda Venemaa-poliitika, mis on seotud Venemaale kehtestatud sanktsioonide 
jätkamise või karmistamisega, ning sellise poliitika asemel taotleda dialoogi ja koostööd 
Venemaa Föderatsiooniga; rõhutab, et Venemaa ja ELi koostöö on liikmesriikide heaolu 
ja julgeoleku jaoks ülimalt oluline nii strateegilisel kui ka majanduslikul tasandil;

1 ELT C 407, 4.11.2016, lk 35.
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2. tuletab meelde, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid on juba tekitanud sadade 
miljardite eurode ulatuses majanduslikku kahju; rõhutab, et sellega on elatusvahenditest 
ilma jäänud ennekõike paljud põllumajandusettevõtted, väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted, aga ka paljud võtmetähtsusega Euroopa tööstusettevõtted, kes on Venemaale 
investeerinud või kellel on Venemaaga tihedad majandussidemed; nõuab, et see 
liikmesriikide ja nende majanduspoliitika suhtes vastutustundetu poliitika lõpetataks 
ning lubataks vahele segamata jätkata selliseid projekte nagu Nord Stream II ja need 
lõpule viia;

3. nõuab ELi liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni diplomaatiliste suhete 
ümberkorraldamist, võttes aluseks rahu, jõukuse ja vastastikuse austuse; mõistab hukka 
igasugused provokatsioonid kummaltki poolt, kuna need võivad süvendada Venemaa 
Föderatsiooni ja ELi liikmesriikide diplomaatilist konflikti; rõhutab, et 2018. aasta 
juunis toetas komisjoni president Juncker liidu Venemaa-poliitika suuna muutmist; 
rõhutab, et Venemaa president Putin kinnitas 2018. aasta juunis külaskäigul Viini oma 
toetust ühinenud ja edukale Euroopale kui Venemaa olulisele partnerile majanduse ja 
poliitika vallas; rõhutab, et head diplomaatilised suhted on alati rahumeelsete suhete 
aluseks ja neid tuleb aktiivselt arendada; teeb ettepaneku korraldada ELi ja Venemaa 
tippkohtumine, millel käsitletaks praegusi probleeme ja võimalusi ning 
tulevikuväljavaateid ELi liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni suhetes;

4. väljendab muret USA, ELi ja Venemaa geopoliitilistes ja diplomaatilistes suhetes 
toimuvate muutuste pärast, mis võivad viia uue külma sõjani; nõuab, et kõik osalised 
kohustuksid edendama rahu ja dialoogi ning hoiduksid igasugustest vastastikustest 
provokatsioonidest sõjalisel ja poliitilisel areenil;

5. juhib tähelepanu sellele, et islamiäärmusluse vastast võitlust saab pidada ainult tihedas 
koostöös Venemaaga; nõuab jätkuvalt intensiivset koostööd Venemaa 
julgeolekuvõimudega, et tuvastada ja kõrvaldada mis tahes terrorioht;

6. rõhutab, et kolmandate riikide mõju ELi liikmesriikide demokraatlikele valimistele ei 
saa seostada ainuüksi Venemaaga;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja Föderaalkogule.
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