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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 kodukorra artiklit 52,

A. arvestades, et on palju valdkondi – näiteks reeglitel põhinev mitmepoolne globaalne 
maailmakord ja kaubandusrežiim, relvastuskontrolli ning tuumarelva leviku tõkestamise 
süsteemi säilitamine ja tugevdamine, keskkonna ja Arktika kaitse, tegelemine 
kliimamuutustega seotud probleemidega ning Pariisi kokkuleppe rakendamine, 
tehnoloogia arengust tingitud probleemid majanduses, hariduses ja ühiskonnas ning 
tootmis- ja kommunikatsiooniprotsesside digitaliseerimine –, kus ELil on Venemaaga 
sarnased huvid ja kus koostöö on võimalik; arvestades, et nii EL ja selle liikmesriigid 
kui ka Venemaa Föderatsioon on võtnud kohustuse saavutada kestliku arengu 
tegevuskava 2030 eesmärgid;

B. arvestades, et praegune ELi ja Venemaa vaheline vastasseis ei ole kumbagi partneri, 
nende kodanike ega ka majanduse huvides; arvestades, et Euroopa uus lõhenemine 
ohustab nii ELi kui ka Venemaa julgeolekut; arvestades, et selle vastasseisu 
lõpetamiseks on kiiresti vaja teha konkreetseid jõupingutusi;

C. arvestades, et sõjaline vastasseis ning NATO, ELi ja Venemaa võidurelvastumine on 
võtnud sellised mõõtmed, et see meenutab NATO ja Varssavi Lepingu Organisatsiooni 
vahelise vastasseisu aega; arvestades, et keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu 
tühistamine võib muuta ELi Venemaa ja USA vahelise tuumavastasseisu tallermaaks; 
arvestades, et usalduse suurendamiseks tuleb tingimata teha ühiseid suuri jõupingutusi, 
et leevendada sõjalisi pingeid, piirata relvastust ja soodustada desarmeerimist;

D. arvestades, et poliitikud ja meedia on loonud mõlemal poolel negatiivseid stereotüüpe 
ning retoorika teravnemine nii ELi kui ka Venemaa ühiskonnas on ohtlik; arvestades, et 
poliitilise dialoogi, sealhulgas parlamentidevahelise dialoogi katkestamine on toonud 
kaasa üksteise täieliku mittemõistmise ja usaldamatuse;

E. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja 
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Koostööorganisatsiooni (OSCE) täisliikmena võtnud endale kohustuse järgida 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austada inimõigusi; arvestades, et Venemaa 
on jätnud täitmata rohkem kui tuhat Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust; arvestades, et 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on otsustanud peatada Venemaa 
delegatsiooni liikmete teatavad õigused, sh õiguse hääletada; arvestades, et see otsus on 
tekitanud pigem kahju, sest takistab inimõiguste ja põhivabaduste alast dialoogi Vene 
kolleegidega; arvestades, et sellised sanktsioonid tuleks tühistada;

F. arvestades, et Venemaa ja ELi vahelistest konfliktidest, lahkarvamustest ja 
vastastikusest kriitikast – näiteks sõjalisest vastasseisust ELi ja Venemaa piiril ning 
Läänemere piirkonnas, Euroopas asuvatest USA raketitõrjesüsteemidest, keskmaa-
tuumajõudude piiramise lepingu täitmisest, ühises naabruses toimuva täiesti erinevast 
hindamisest, Süüria sõja lõpetamisest ning riigi lepitus- ja ülesehitusprotsessist, 
inimõiguste ja põhivabaduste, aga ka demokraatia ja õigusriigi olukorrast ning 
vastastikku üksteise ühiskonnas toimuvatesse poliitilistesse aruteludesse sekkumisest – 
tuleb avalikult rääkida ilma tingimusi seadmata, pooli valimata ja üksteist ähvardamata;

G. arvestades, et viivitamatult tuleks luua struktureeritud ja tulemustele orienteeritud 
kommunikatsiooni võimaldavad suhtluskanalid, et töötada välja korrapärase dialoogi ja 
koostöö uus raamistik; arvestades, et selline raamistik peab põhinema rahvusvahelise 
õiguse põhimõtetel, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi austamisel, vastastikusel 
austusel ning poliitilisel tahtel lahendada konflikte ja teha ühist huvi pakkuvates 
valdkondades konstruktiivset koostööd;

1. peab äärmiselt murettekitavaks, et Venemaa ja EL positsioneerivad end avalikult 
vastastena, kes ei suuda ega taha ületada erimeelsusi poliitilise dialoogi ja 
läbirääkimiste teel; on mures poliitiliste ja sõjaliste pingete teravnemise pärast, mis 
ohustavad Euroopa rahu ja julgeolekut;

2. märgib, et keeruliste kriiside tõttu ELi, mõnede selle liikmesriikide ja Venemaa 
vahelistes suhetes ning vastastikuse sügava usaldamatuse tõttu ei pea ükski pool 
strateegilist partnerlust võimalikuks ega ka soovitavaks; rõhutab siiski, et suhete 
kujundamiseks on vaja uut õigusraamistikku; on veendunud, et sellise raamistiku 
eesmärk peaks olema kindlustada Euroopas rahu, et tagada kõikide, sealhulgas ühises 
naabruses asuvate riikide turvalisus, saada võitu negatiivsetest stereotüüpidest, 
võimaldada kodanikuühiskondade kontakte ning edendada kaubandust ja 
majanduskoostööd;

3. peab äärmiselt vajalikuks, et EL täiendaks Venemaa arengule antud kriitilist hinnangut 
omaenda poliitika kriitilise analüüsiga; toonitab, et selle asemel, et nõuda suhetes 
Venemaaga kõigilt liikmesriikidelt ametliku ühisrinde moodustamist, tuleks ELi 
poliitika tulemusi ja probleemide lahendamise uusi viise avalikult arutada;

4. on kindlalt vastu heidutusloogika kasutamisele ELi Venemaa-suunalises poliitikas, sest 
viimase saja aasta jooksul on juba tõestust leidnud, et see viib maailma tuumakonflikti 
äärele;

5. peab äärmiselt murettekitavaks propagandasõda Venemaa, ELi liikmesriikide, Ukraina 
ja teiste osaliste vahel, ning nõuab selle viivitamatut lõpetamist; tuletab kõigile 
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osapooltele meelde, et väljendus- ja ajakirjandusvabadus ning meedia pluralism on 
demokraatia põhiväärtused, ning nõuab väljendus- ja ajakirjandusvabaduse piiramise 
lõpetamist; märgib murelikult, et Venemaaga kokku puutuvate kodanike ja ettevõtjate 
kogemused Venemaal on vastuolus sellega, mida nad kuulevad ELi ja liikmesriikide 
avalik-õiguslikust ja erameediast, mistõttu on kodanikud muutunud meedias edastatava 
Venemaad puudutava teabe suhtes äärmiselt umbusklikuks;

6. on seisukohal, et sanktsioonipoliitika on läbi kukkunud ja see tuleks lõpetada ning et 
Venemaa jätkuv isoleerimine kahjustab Euroopa stabiilsust ja julgeolekut, ELi kodanike 
huve ja mõlema poole majandust;

7. nõuab tungivalt, et ELi ja Venemaa suhete arendamine lähtuks vastastikusest austusest, 
ÜRO põhikirja, rahvusvahelise õiguse ja mõlema partneri rahvusvaheliste kohustuste 
täitmisest, üksteise äärmiselt lahknevate huvide tunnustamisest ja arvesse võtmisest, 
kolmandate partnerite austamisest, õigusriigi põhimõtete, põhivabaduste ja inimõiguste 
austamisest ning teineteise ühiskonnas toimuvatesse sisepoliitilistesse aruteludesse 
mittesekkumisest;

8. on kindlalt vastu NATO kohalolekule Venemaaga piirnevates ELi liikmesriikides ja 
nõuab NATO vägede viivitamatut tagasikutsumist; peab tõsiselt murettekitavaks NATO 
järjest süvenevat koostööd Ukraina ja Gruusiaga ning on vastu NATO edasisele 
laienemisele; märgib sügava murega, et pärast seda, kui USA otsustas 2002. aasta juunis 
raketitõrjelepingust taganeda, paigutas USA Ida-Euroopasse uued ballistiliste rakettide 
tõrje süsteemid;

9. on sügavalt mures USA kavatsuse pärast keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust 
taganeda ja peatada lepingujärgsete kohustuste täitmine; tuletab meelde, et see kujutab 
endast olulist ohtu Euroopa ja maailma julgeolekule ja rahule, suurendab sõjalist 
konkurentsi ja toob kaasa suhete halvenemise tuumariikide vahel; kutsub Ameerika 
Ühendriike ja Venemaad üles tegema lepingu järgimisega seotud probleemide 
lahendamiseks uusi jõupingutusi, kasutades lepingu kontrollimehhanismi ning 
läbirääkimisi; kutsub mõlemat lepinguosalist tungivalt üles keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingut säilitama ja tugevdama, järgides lepingu sätteid täielikult ja rangelt;

10. nõuab, et EL ja Venemaa alustaksid arutelu Euroopas koostööpõhise 
julgeolekusüsteemi loomise üle, et võtta arvesse kõigi huve ja võimaldada 
laiaulatuslikku desarmeerimist; peab kahetsusväärseks, et EL ja selle liikmesriigid ei ole 
tõsiselt tegelenud Venemaa ettepanekutega luua ühine julgeolekusüsteem ja ühine 
majandusruum, vaid on keeldunud sellel teemal isegi dialoogi alustamast;

11. nõuab esimese sammuna struktureeritud ja tulemustele orienteeritud dialoogi jätkamist 
ning sihipäraseid usalduse suurendamise algatusi, et vastastikusest umbusaldusest ja 
väärtõlgendustest üle saada; toonitab vajadust tühistada vastastikku ja viivitamatult 
mõlema poole parlamendiliikmetele kehtestatud sanktsioonid, et taastada 
parlamentidevaheline dialoog; toonitab, et parlamentidevaheline dialoog on oluline 
selleks, et hakata mõistma üksteise huve, muresid, hinnanguid ja käsitusi;

12. mõistab sügavalt hukka asjaolu, et Venemaa ametivõimud ei reageerinud sellele, et 
välisagentide seadust kritiseeriti nii Venemaa Föderatsioonis kui ka rahvusvahelisel 
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tasandil, vaid võtsid selle asemel vastu hoopis uued õigusaktid, mis piiravad 
kodanikuühiskonna võimalusi tegutseda ja kasutada oma demokraatlikke vabadusi; 
peab äärmiselt murettekitavaks juhtumeid, kus inimõiguste rikkumine jääb karistamata; 
tuletab meelde, et Venemaa on Euroopa Nõukogu, OSCE ja ÜRO liikmena kohustunud 
järgima demokraatia ja inimõiguste austamise põhimõtteid; nõuab tungivalt, et 
Venemaa ametivõimud austaksid kõigi oma kodanike ja ka naaberriikide kodanike 
õigusi ning hoolitseksid nende tagamise eest;

13. usub, et selle asemel, et Venemaad kogu aeg ELi liikmesriikides toimuvates 
küberrünnakutes ja väärinfo levitamises süüdistada, tuleks Venemaaga nendel teemadel 
dialoogi alustada; nõuab tungivalt, et Euroopas lõpetataks kõik salaoperatsioonid, mis 
vaid pingestavad Venemaa suhteid ELi ja selle liikmesriikidega;

14. märgib, et ELi, selle mõnede liikmesriikide ja Venemaa vahelised pinged on tingitud 
vastuolulistest arengutest ja konkureerivatest huvidest ühises naabruses ning sellest, et 
pooled hindavad neid arenguid mõnikord täiesti vastupidiselt; kordab, et lahendamata 
konfliktid Moldova, Gruusia, Mägi-Karabahhi, Aserbaidžaani, Armeenia ja Ukrainaga 
ja nendel aladel on lahendatavad üksnes poliitiliste läbirääkimiste teel ning nendes 
peavad osalema kõik asjaosalised;

15. nõuab kõrgetasemelise dialoogi algatamist ELi, Euraasia Majandusliidu ning 
assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingutega seotud 
riikide vahel, et edendada osalevate partnerite vahelist koostööd; kordab, et EL ja 
Venemaa peavad küberterrorismi ja organiseeritud kuritegevuse teemalisi 
konsultatsioone intensiivistama; nõuab sellega seoses, et majandusvööndi ja maanteede 
algatuse ning ühenduvuse teemadel algatataks kõrgetasemeline ELi, Euraasia 
Majandusliidu, Hiina ja Kesk-Aasia vaheline dialoog;

16. peab oluliseks otsida konstruktiivseid lahendusi ELis elavate vene keelt kõnelevate 
vähemusrühmade probleemile, mis on aastakümneid vindunud;

17. tunneb sügavat muret Minski protsessi stagneerumise pärast ja sellepärast, et Venemaal 
ja Ukrainal ei ole lahenduste leidmiseks poliitilist tahet; nõuab tungivalt, et 
läbirääkimiste osalised teeksid läbirääkimiste ergutamiseks uusi algatusi; kordab, et 
toetab OSCE suuremat osalemist konfliktide lahendamisel; märgib, et ELi, Venemaa ja 
Ukraina suhete prioriteet on Minski kokkulepete rakendamine kõikide asjaosaliste 
poolt;

18. on sügavalt mures Ukraina ja Venemaa vastasseisu jätkuva eskaleerumise pärast, 
pidades silmas ebastabiilset julgeolekuolukorda Aasovi merel; kutsub Venemaa 
Föderatsiooni üles tagama kõikidele laevadele Kertši väinas läbisõiduõiguse ning 
tagama juurdepääsu Aasovi merele ja takistamatu juurdepääsu ka Ukraina sadamatele; 
on vastu Mustal merel kavandatavale meresõiduvabaduse tagamise NATO missioonile, 
sest see ainult suurendaks pingeid;

19. toonitab, et üleilmsete probleemide tõttu peavad EL ja Venemaa tegema konstruktiivset 
koostööd, eelkõige rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel, ühise laiaulatusliku 
tegevuskava säilitamisel, Pariisi kliimakokkuleppe ja kõikide sellele järgnevate 
kokkulepete täitmisel, keskkonnakaitse puhul Arktika, ookeanide ja meresõiduvabaduse 
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kaitsmisel, energia- ja tooraine varustuskindluse tagamisel, massihävitusrelvade leviku 
tõkestamise ja tuumadesarmeerimise edendamisel, ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisel ning terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel;

20. toonitab, et ELi ja Venemaa majandustegevuses osalejad, kodanikuühiskond ja muud 
toimijad teevad paljudes valdkondades praktilist koostööd, ning nõuab uute algatuste 
tegemist sellise koostöö ergutamiseks:

a. rõhutab, et Venemaa ja EL jäävad tähtsateks majanduspartneriteks; toetab 
moderniseerimispartnerlusega seotud töö jätkamist;

b. toonitab, et pikaajaliste ja mõlema poole jaoks kasulike energiaalaste kokkulepete 
sõlmimine ELi, selle liikmesriikide ja Venemaa vahel on kõigi osaliste huvides; 
toonitab, et see ei hõlma ainult toorainega kauplemist, vaid ka energiasäästu, 
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise propageerimist ning võitlust 
energiaostuvõimetuse vastu;

c. rõhutab, et Nord Stream 2 ei ole vastuolus Euroopa gaasitarnete mitmekesistamise 
eesmärgiga, sest see projekt koosneb paljudest kontinentidevahelistest 
torujuhtmetest, mis tagavad ELi ja selle liikmesriikide varustuskindluse ning 
taskukohase gaasivarustuse (erinevalt USAst imporditavast veeldatud 
maagaasist), aidates vältida energiaostuvõimetust;

d. nõuab uute algatuste tegemist otsese koostöö tugevdamiseks ELi liikmesriikide ja 
Venemaa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning teadus- ja 
kultuuriasutuste vahel;

e. soovib näha rohkem inimestevahelisi otsekontakte, eriti noorte vahel, ning 
rohkem dialoogi ja koostööd ELi ja Venemaa ekspertide, teadlaste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohaliku tasandi ametiasutuste vahel; 
nõuab rohkemate üliõpilas-, õpipoisi- ja noortevahetuste korraldamist, eelkõige 
programmi „Erasmus+“ raames; toetab sellega seoses uue programmi „Erasmus+“ 
suuremat rahastamist aastatel 2021–2027;

f. nõuab, et EL ja Venemaa jätkaksid viisanõude kaotamise alaseid läbirääkimisi;

g. rõhutab, kui tähtis on jätkata ELi, selle liikmesriikide ja Venemaa 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja eriti noorte vaheliste kontaktide poliitilist 
ja rahalist toetamist; peab vajalikuks edendada ELis vene keele õppimist, et 
soodustada kodanikevahelisi kontakte; kutsub komisjoni üles jätkama ja 
tugevdama asjakohaseid vahetusprogramme ning andma rahalist toetust;

21. ei pea õigeks, et ELi liikmesriigid ei ole aastakümneid midagi ette võtnud, et takistada 
Euroopas Vene oligarhide rahapesu ja nendega seotud korruptsiooni; nõuab tungivalt 
finantstehingute tõhusamat kontrolli ja jõulisemate meetmete võtmist rahapesu ja 
korruptsiooni vastu võitlemiseks;

22. mõistab karmilt hukka tõsiasja, et Euroopas ei ole neofašistide ja neonatside rühmituste 
vastu arvestatavaid meetmeid võetud, mis ongi tinginud praeguse ksenofoobialaine; 
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peab väga murettekitavaks, et Venemaa juhtkond tolereerib Venemaa natsionalistlike 
rühmituste kontakte ja koostööd ELi neofašistlike, rassistlike ja paremäärmuslike 
parteidega; märgib, et see ohustab demokraatiat ja õigusriigi väärtussüsteemi nii ELis 
kui ka Venemaal; nõuab sellega seoses, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid võtaksid 
meetmeid nn natsionalistliku internatsionaali võimaliku kujunemise takistamiseks;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni 
asepresidendile.

Or. en


