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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0073/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

A. toteaa, että EU:lla ja Venäjällä on yhteneväisiä etuja monilla aloilla, joilla ne voivat 
tehdä yhteistyötä, esimerkkinä sääntöihin perustuva monenkeskinen globaali 
maailmanjärjestys ja kauppajärjestelmä, asevalvonnan ja ydinaseiden rajoittamisen 
jatkaminen ja vahvistaminen, ympäristön ja myös arktisen alueen suojelu, 
ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden käsittely ja Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpano sekä talouden, koulutuksen ja yhteiskunnan haasteet, jotka aiheutuvat 
teknologisesta kehityksestä ja tuotannon ja viestinnän digitalisoitumisesta; ottaa 
huomioon, että sekä EU ja sen jäsenvaltiot että Venäjän federaatio ovat sitoutuneet 
YK:n Agenda 2030:n kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen;

B. katsoo, että tämänhetkinen EU:n ja Venäjän välinen vastakkainasettelu ei ole 
kummankaan osapuolen eikä niiden kansalaisten ja talouksien etujen mukaista; ottaa 
huomioon, että Euroopan mantereen jakautuminen vaarantaa sekä EU:n että Venäjän 
turvallisuuden; toteaa, että tarvitaan nopeasti konkreettisia toimia tämän 
vastakkainasettelun voittamiseksi;

C. toteaa, että Naton, EU:n ja Venäjän välinen sotilaallinen vastakkainasettelu ja 
kilpavarustelu on kiristynyt niin, että se muistuttaa Naton ja Varsovan liiton välisen 
vastakkainasettelun aikaa; toteaa, että INF-sopimuksen lopettaminen voi tehdä EU:sta 
Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen ydinsodan näyttämön; katsoo, että nyt tarvitaan 
ehdottomasti tehokkaita yhteisiä ponnisteluja sellaisen luottamusta lisäävän prosessin 
käynnistämiseksi, joka mahdollistaa sotilaallisten jännitteiden lieventämisen, 
asevarustelun rajoittamisen ja aseriisunnan;

D. toteaa, että politiikassa ja tiedotusvälineissä on molemmin puolin luotu stereotyyppisiä 
viholliskuvia ja että retoriikan kärjistymisellä on vaarallinen vaikutus EU:n ja Venäjän 
yhteiskuntiin; toteaa, että poliittisen vuoropuhelun ja myös parlamenttien välisen 
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vuoropuhelun katkeaminen on johtanut vakaviin keskinäisiin väärinkäsityksiin ja 
epäluuloon;

E. toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsenenä sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; ottaa huomioon, että Venäjä on jättänyt 
panematta täytäntöön yli tuhat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota; toteaa, 
että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on päättänyt keskeyttää Venäjän 
parlamentin valtuuskunnan jäsenten tiettyjen oikeuksien, kuten äänioikeuden, 
soveltamisen; toteaa, että päätös on osoittautunut haitalliseksi, koska se rajoittaa 
mahdollisuuksia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevaan keskusteluun venäläisen 
vastapuolen kanssa; toteaa, että nämä sanktiot olisi siksi kumottava;

F. toteaa, että Venäjän ja EU:n välisistä konflikteista, näkemyseroista ja 
molemminpuolisesta arvostelusta on keskusteltava avoimesti ilman ennakkoehtoja ja -
asenteita ja uhkailua ja tämä koskee muun muassa sotilaallista vastakkainasettelua EU:n 
ja Venäjän rajoilla ja Itämeren alueella, Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmiä 
Euroopassa, INF-sopimuksen noudattamista, yhteisessä naapurustossa tapahtuvan 
kehityksen ristiriitaisia arviointeja, Syyrian sodan lopettamista, maan sovintoa ja 
jälleenrakentamista, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tilannetta, demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta sekä puuttumista yhteiskuntien käymään poliittiseen 
keskusteluun molemmin puolin;

G. toteaa, että jäsennellyn ja tuloskeskeisen viestinnän kanavat olisi avattava välittömästi, 
jotta voidaan luoda edellytykset uudelle puitesopimukselle, jonka avulla varmistetaan 
säännöllinen vuoropuhelu ja yhteistyö; toteaa, että tällaisen kehyksen on perustuttava 
kansainvälisen oikeuden periaatteisiin, ihmisoikeuksien, demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, keskinäiseen kunnioitukseen sekä poliittiseen 
tahtoon ratkaista konfliktit ja tehdä rakentavaa yhteistyötä yhteistä etua koskevissa 
asioissa;

1. on erittäin huolissaan siitä, että Venäjä ja EU asettuvat usein vastakkain eivätkä pysty 
tai ole halukkaita ratkaisemaan erimielisyyksiä poliittisella vuoropuhelulla ja 
neuvottelemalla; on huolissaan poliittisten ja sotilaallisten jännitteiden kiristymisestä, 
mikä uhkaa rauhaa ja turvallisuutta Euroopan mantereella;

2. toteaa, että EU:n, joidenkin sen jäsenvaltioiden ja Venäjän välisten suhteiden 
monitasoisten kriisien sekä syvän keskinäisen epäluottamuksen vuoksi mikään 
osapuolista ei pidä strategisen kumppanuussuhteen luomista mahdollisena tai 
toivottavana; korostaa kuitenkin, että suhteiden kehittämiselle tarvitaan uusi 
oikeudellinen kehys; katsoo, että tällaisen kehyksen avulla olisi pyrittävä rakentamaan 
eurooppalaista rauhanjärjestystä, jolla varmistetaan kaikkien, myös yhteisessä 
naapurustossa olevien valtioiden, turvallisuus, poistetaan stereotyyppiset viholliskuvat, 
mahdollistetaan yhteyksien luominen kansalaisyhteiskuntien välillä ja edistetään 
kauppaa ja taloudellista yhteistyötä;

3. pitää keskeisenä, että EU täydentää kriittistä arvioitaan Venäjän kehityksestä omaa 
politiikkaansa koskevalla itsekriittisellä analyysilla; korostaa, että jäsenvaltioilta ei pidä 
vaatia Venäjän suhteen virallisesti yhtenäistä linjaa, vaan sen sijaan on käytävä avointa 
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keskustelua EU:n politiikan tuloksista ja uusista tavoista käsitellä haasteita;

4. tuomitsee jyrkästi EU:n Venäjän-politiikan, joka noudattaa pelotteen logiikkaa, sillä 
tämä konsepti vei viime vuosisadalla maailman ydinkonfliktin partaalle;

5. on erittäin huolissaan Venäjän, EU:n jäsenvaltioiden, Ukrainan ja muiden maiden 
välisestä propagandasodasta ja kehottaa lopettamaan sen välittömästi; muistuttaa 
kaikkia osapuolia siitä, että sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat demokratian perusarvoja, ja kehottaa 
lopettamaan sananvapauden ja tiedotusvälineiden rajoittamisen; toteaa samalla 
huolestuneena, että ristiriita niiden kokemusten, joita EU:n kansalaiset ja yritykset 
saavat kanssakäymisestä Venäjän kanssa, ja niiden tietojen välillä, joita saadaan EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden julkisten ja yksityisten tiedotusvälineiden kautta, herättää 
kansalaisissa syvää epäluottamusta tiedotusvälineiden Venäjästä esittämiä tietoja 
kohtaan;

6. toteaa, että pakotepolitiikka on epäonnistunut ja se olisi lopetettava ja että Venäjää 
koskevan eristämispolitiikan jatkaminen heikentää vakautta ja turvallisuutta Euroopassa 
ja on EU:n kansalaisten ja kummankin osapuolen talouden etujen vastaista;

7. vaatii kehittämään EU:n ja Venäjän välisiä suhteita keskinäisen kunnioituksen sekä 
YK:n peruskirjan, kansainvälisen oikeuden ja kummankin osapuolen kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamisen pohjalta ja kehottaa tunnustamaan ja ottamaan huomioon 
vastapuolen joskus täysin vastakkaiset edut; kehottaa kunnioittamaan kolmansia 
osapuolia ja kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia 
ja olemaan puuttumatta kummankaan yhteiskunnan sisäiseen poliittiseen keskusteluun;

8. tuomitsee jyrkästi Naton läsnäolon Venäjän naapureina olevissa EU:n jäsenvaltioissa ja 
kehottaa vetämään Naton joukot pois välittömästi; on erittäin huolissaan Naton yhä 
syvenevästä yhteistyöstä Ukrainan ja Georgian kanssa eikä hyväksy Naton tulevia 
laajentumisia; panee erittäin huolestuneena merkille, että päätettyään kesäkuussa 2002 
vetäytyä ballististen ohjusten torjuntaohjuksia koskevasta sopimuksesta Yhdysvallat 
sijoitti Itä-Eurooppaan uusia ballististen ohjusten torjuntajärjestelmiä;

9. on erittäin huolestunut siitä, että Yhdysvallat aikoo vetäytyä INF-sopimuksesta ja 
keskeyttää siitä johtuvien velvoitteidensa noudattamisen; muistuttaa, että tämä uhkaa 
vakavasti Euroopan ja maailman turvallisuutta ja rauhaa, lisää sotilaallista kilpailua ja 
johtaa ydinasevaltioiden välisten suhteiden huonontumiseen; kehottaa Yhdysvaltoja ja 
Venäjää pyrkimään jälleen ratkaisemaan velvoitteiden noudattamiseen liittyvät 
ongelmat käyttämällä sopimukseen sisältyvää tarkistusmekanismia ja neuvotteluja; 
kehottaa painokkaasti molempia osapuolia säilyttämään INF-sopimuksen ja 
vahvistamaan sitä noudattamalla sitä täysimittaisesti ja tinkimättömästi;

10. kehottaa EU:ta ja Venäjää aloittamaan keskustelun yhteistyöhön perustuvasta 
turvallisuusjärjestelmästä, jossa otetaan huomioon kaikkien edut ja joka mahdollistaa 
kattavan aseriisunnan; pitää valitettavana, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät ole 
aikaisemmin käsitelleet vakavasti Venäjän ehdotuksia yhteisestä 
turvallisuusjärjestelmästä ja yhteisestä talousalueesta eivätkä ole edes suostuneet 
keskustelemaan asiasta;
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11. kehottaa ensimmäisenä askeleena aloittamaan jälleen jäsennellyn ja tuloskeskeisen 
vuoropuhelun ja toteuttamaan luottamusta lisääviä aloitteita, joilla pyritään voittamaan 
molemminpuolinen epäluulo ja väärät tulkinnat; vaatii poistamaan välittömästi 
molemmin puolin parlamenttien jäseniä koskevat pakotteet, jotta parlamenttien välinen 
vuoropuhelu voidaan käynnistää uudelleen; korostaa, että parlamenttien välinen 
vuoropuhelu on tärkeä väline, jolla lisätään keskinäistä ymmärrystä vastapuolen eduista, 
huolenaiheista, arvioinneista ja lähestymistavoista;

12. pitää erittäin valitettavana, että Venäjän viranomaiset eivät reagoineet sekä Venäjän 
federaation sisällä että kansainvälisesti esitettyyn arvosteluun, joka koski ulkomaisista 
agenteista annettua lakia, vaan ne sen sijaan hyväksyivät uuden lain, joka rajoittaa 
kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia toimia ja käyttää demokraattisia vapauksiaan; 
on erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkausten rankaisemattomuudesta; muistuttaa, että 
Venäjä on Euroopan neuvoston, Etyjin ja YK:n jäsenenä sitoutunut demokratian ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; kehottaa Venäjän viranomaisia 
kunnioittamaan kaikkien omien kansalaistensa sekä naapurimaidensa kansalaisten 
oikeuksia ja takaamaan ne;

13. katsoo, että sen sijaan, että Venäjää syytetään jatkuvasti kyberhyökkäyksistä ja 
disinformaatiosta EU:n jäsenvaltioissa, Venäjän kanssa olisi aloitettava näitä 
kysymyksiä koskeva vuoropuhelu; kehottaa lopettamaan välittömästi kaikki sellaiset 
Euroopassa toteutettavat tiedustelupalvelutoimet, jotka lisäävät entisestään jännitteitä 
Venäjän suhteissa EU:hun ja jäsenvaltioihin;

14. toteaa, että EU:n, joidenkin sen jäsenvaltioiden ja Venäjän väliset jännitteet juontuvat 
vastakkaisesta kehityksestä ja kilpailevista eduista yhteisessä naapurustossa sekä 
molempien osapuolten erilaisesta asennoitumisesta tähän kehitykseen; toistaa, että 
ratkaisemattomat konfliktit Moldovassa, Georgiassa, Vuoristo-Karabahissa, 
Azerbaidžanissa, Armeniassa ja Ukrainassa ja niiden kanssa voidaan ratkaista vain 
poliittisilla neuvotteluilla kaikkien asianomaisten kumppanien kanssa;

15. kehottaa käymään korkean tason vuoropuhelua EU:n, Euraasian talousunionin sekä 
assosiaatiosopimuksen tai pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 
tehneiden maiden välillä osapuolten välisen yhteistyön kehittämiseksi; painottaa, että 
EU:n ja Venäjän välistä keskustelua kyberterrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta pitää syventää; kehottaa käynnistämään tätä varten EU:n, Euraasian 
talousunionin, Kiinan ja Keski-Aasian välisen korkean tason vuoropuhelun uusi 
silkkitie -aloitteesta ja yhteysmahdollisuuksista;

16. toteaa, että on tärkeää pyrkiä ratkaisemaan rakentavasti EU:ssa asuvien venäjänkielisten 
vähemmistöjen ongelmia, jotka ovat odottaneet ratkaisua jo vuosikymmeniä;

17. on erittäin huolissaan Minskin prosessin keskeytymisestä ja siitä, ettei Venäjällä ja 
Ukrainalla ole poliittista tahtoa etsiä ratkaisuja; kehottaa osapuolia elvyttämään 
neuvotteluja uusilla aloitteilla; toistaa tukevansa Etyjin entistä vahvempaa asemaa 
konfliktien ratkaisussa; toteaa, että kaikkien osapuolten toteuttama Minskin sopimusten 
täytäntöönpano on edelleen keskeisellä sijalla EU:n, Venäjän ja Ukrainan välisissä 
suhteissa;
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18. on erittäin huolissaan Ukrainan ja Venäjän välisen vastakkainasettelun jatkuvasta 
kärjistymisestä ja Asovanmerellä vallitsevasta heikosta turvallisuustilanteesta; kehottaa 
Venäjän federaatiota takaamaan kaikille aluksille oikeuden kulkea Kertšinsalmen läpi 
Asovanmerelle ja varmistamaan esteettömän pääsyn Ukrainan satamiin; tuomitsee 
Naton suunnitteleman Freedom of Navigation -operaation Mustallamerellä, sillä se vain 
lisäisi jännitteitä;

19. korostaa, että maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät EU:n ja Venäjän välistä 
rakentavaa yhteistyötä ja tämä koskee erityisesti kansainvälisten konfliktien 
ratkaisemista, yhteisen kattavan toimintasuunnitelman säilyttämistä, Pariisin 
ilmastosopimuksen ja kaikkien sitä seuraavien sopimusten täytäntöönpanoa, 
ympäristönsuojelua, arktisen alueen, valtamerien ja vapaan merenkulun suojelua, 
energian ja raaka-aineiden toimitusvarmuuden säilyttämistä, joukkotuhoaseiden 
leviämisen estämistä, ydinaseriisuntaa, YK:n kehitystavoitteiden täytäntöönpanoa sekä 
terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa;

20. korostaa, että EU:n ja Venäjän erilaisten talouden ja kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
toimijoiden välillä on monia aloja, joilla voidaan tehdä käytännön yhteistyötä, ja 
kehottaa esittämään uusia aloitteita tämän yhteistyön vauhdittamiseksi jälleen;

a. korostaa, että Venäjä ja EU ovat jatkossakin keskeisiä talouskumppaneita; 
kehottaa jatkamaan nykyaikaistamista koskevaan kumppanuuteen liittyvää työtä;

b. korostaa, että pitkäaikaisten ja kumpaakin osapuolta hyödyttävien energia-alan 
sopimusten tekeminen EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Venäjän välillä on kaikkien 
osapuolten etujen mukaista; korostaa, että tähän kuuluu raaka-ainekaupan lisäksi 
myös energiasäästöjen, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen sekä energiaköyhyyden torjunta;

c. korostaa, että Nord Stream II -kaasuputki ei ole ristiriidassa Euroopan 
kaasutoimitusten monipuolistamisen kanssa, vaan se on yksi monista maanosien 
välisistä putkihankkeista ja sillä varmistetaan toimitusvarmuus EU:ssa ja sen 
jäsenvaltioissa ja sen avulla voidaan, toisin kuin nestekaasun tuonnilla 
Yhdysvalloista, torjua energiaköyhyyttä kohtuuhintaisten kaasutoimitusten avulla;

d. kehottaa esittämään uusia aloitteita, joilla vahvistetaan suoraa yhteistyötä EU:n 
jäsenvaltioiden ja Venäjän pk-yritysten sekä tiede- ja kulttuurilaitosten välillä;

e. kehottaa lisäämään ihmisten välisiä yhteyksiä keskittyen nuoriin ja kehottaa 
lisäämään vuoropuhelua ja yhteistyötä EU:n ja Venäjän asiantuntijoiden, 
tutkijoiden, kansalaisyhteiskuntien järjestöjen ja paikallisviranomaisten välillä 
sekä tiivistämään opiskelijoiden, ammatillisessa koulutuksessa olevien 
harjoittelijoiden ja nuorten välisiä vaihtoja, erityisesti Erasmus+ -ohjelman 
kehyksessä; tukee tältä osin rahoituksen lisäämistä uudelle Erasmus+ -ohjelmalle 
vuosina 2021–2027;

f. kehottaa jatkamaan EU:n ja Venäjän välisiä neuvotteluja viisumivapaudesta;

g. korostaa, että on tärkeää antaa jatkuvaa poliittista ja taloudellista tukea EU:n, sen 
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jäsenvaltioiden ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien järjestöjen välisille yhteyksille, 
erityisesti nuorten välillä; katsoo, että EU:ssa on tärkeää edistää venäjän kielen 
oppimista kummankin osapuolen kansalaisten välisten yhteyksien 
helpottamiseksi; kehottaa komissiota jatkamaan ja vahvistamaan asianmukaisia 
vaihto-ohjelmia ja tarjoamaan apurahoja;

21. arvostelee sitä, että EU:n jäsenvaltiot eivät ole vuosikymmeniin tehneet mitään 
torjuakseen venäläisten oligarkkien rahanpesua ja korruptiota Euroopassa; kehottaa 
tehostamaan pikaisesti rahasiirtojen tarkastelua ja kehottaa tehostamaan toimia 
rahanpesun ja korruption torjumiseksi;

22. tuomitsee jyrkästi sen, ettei uusfasisti- ja uusnatsiryhmien toimintaan Euroopassa ole 
puututtu päättäväisesti, mikä on mahdollistanut tämänhetkisen 
muukalaisvihamielisyyden kasvun; on erittäin huolissaan Venäjän johdon sallimista 
kontakteista ja yhteistyöstä EU:n uusfasististen, rasististen ja äärioikeistolaisten 
puolueiden ja Venäjän kansallismielisten ryhmien välillä; toteaa, että tämä merkitsee 
vaaraa demokraattiselle ja oikeusvaltioon perustuvalle arvojärjestelmälle sekä EU:ssa 
että Venäjällä; kehottaa tässä yhteydessä EU:n elimiä ja jäsenvaltioita torjumaan tätä 
kasvavien ”kansallismielisten internationaalien” uhkaa;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle.

Or. en


