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B8-0125/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina olukorra ning ELi–Vene suhete hetkeseisu 
kohta
(2014/2841(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 17. augusti 2014. aasta aruannet 
inimõiguste olukorra kohta Ukrainas,

– võttes arvesse organisatsiooni Amnesty International 8. septembri 2014. aasta 
ülevaatedokumenti „Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the 
north Luhansk region”,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Ida-Ukraina sõjas on inimõigusi tõsiselt rikutud ja humanitaarolukord 
piirkonnas on tõsine, iga päev tapetakse keskmiselt vähemalt 36 inimest, tuhanded on 
saanud vigastada, sajad tuhanded on piirkonnast põgenenud ja olulist infrastruktuuri 
lõhutakse; 

B. arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) egiidi all Minskis 
toimunud rahuläbirääkimistel lepiti Ukraina, Venemaa Föderatsiooni ja relvarühmituste 
vahel lõpuks kokku relvarahus ja vangide vahetamises;

C. arvestades, et Ida-Ukraina sõda on Ukraina lõhestatust veelgi süvendanud; arvestades, et 
riigi uus president ja valitsus ei ole siiani suutnud lepitada Ukraina ühiskonna eri rühmi; 
arvestades, et paljud kohaliku tasandi ametnike, erakonnaaktivistide, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ajakirjanike vastu suunatud vägivaldsed 
vahejuhtumid paistavad olevat koordineeritud; arvestades, et pommioht on enamikus 
suurematest linnadest kasvanud ja seetõttu on karmistatud korrakaitsemeetmeid ning 
suurendatud valmisolekut hädaolukordadeks;

D. arvestades, et Ukrainas on näha murettekitavaid märke demokraatlike eeskirjade ja 
vabaduste tõsistest rikkumistest (näiteks parlamenti pääsenud Ukraina kommunistliku 
partei laialisaatmine, kohtuprotsess, mis peaks tooma kaasa selle partei keelustamise, 
ning uus nn terrorismivastane seadus, millega rikutakse Ukraina kui Euroopa Nõukogu 
liikme kohustusi ja ELiga sõlmitud assotsieerimislepingut, sest nimetatud seadus 
võimaldab ametivõimudel keelata või piirata tele- ja raadioülekandeid, piirata või 
peatada meediaga seotud tegevust, sh internetis, piirata või keelata trükimaterjali 
tootmist ja levitamist ning piirata või peatada telekommunikatsiooniteenuste osutamist 
ja avalike telekommunikatsioonivõrkude kasutamist) ning sellised rikkumised 
muudavad pingelise sotsiaal-majandusliku olukorra ja poliitilise vaenutegevuse 
leevendamise võimalused riigis veelgi väiksemaks; arvestades, et uus valitsus ei suuda 
ohjeldada kurikuulsat ja vägivaldset liikumist Paremsektor; arvestades, et sellised 
suundumused ohustavad tõsiselt peatselt toimuvate parlamendivalimiste vaba ja õiglast 
läbiviimist; 
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E. arvestades, et Ida-Ukraina sõda ja IMFi laenutingimusi rakendava uue valitsuse 
neoliberaalne lähenemisviis kahjustavad Ukraina kodanike majanduslikke, sotsiaalseid 
ja kultuurilisi õigusi üha rohkem ning mitte ainult Donetski ja Luganski piirkondades, 
vaid kogu riigis; arvestades, et 2014. aasta juuli seisuga muutus majandusolukord 
jätkuvalt halvemaks: SKP vähenes eelmise aastaga võrreldes 4,7%, tarbijahinnaindeks 
kasvas 11,6% ja töötuse määr tõusis (8% asemel 8,8%); arvestades, et parlament kiitis 
31. juulil heaks eelarve muutmise ettepanekud, mille alusel kärbitakse 
sotsiaalprogramme, pensione, töötus- ja invaliidsushüvitisi ja riigitöötajate palku; 
arvestades, et sellised kärped mõjutavad ebaproportsionaalselt tõsiselt naisi, keda on üle 
65-aastaste elanike seas 67%, registreeritud töötute seas 55% ja riigitöötajate seas 75%; 
arvestades, et Ukraina Vabade Ametiühingute Konföderatsioon andis 12. augustil 2014 
teada, et 93 kaevandusest, mis tagavad idapoolsetes piirkondades suure osa tööhõivest, 
töötas täisvõimsusel üksnes 20 kaevandust, veel 48 töötas osalise võimsusega, 6 oli üle 
ujutatud ja ülejäänud olid suletud ja/või enam mitte töökorras; 

F. arvestades, et ELi ja Venemaa kehtestatud eskaleeruvad sanktsioonid ja 
vastusanktsioonid mõjutavad majandust mõlemal poolel järjest tõsisemalt, kuid nende 
poliitiline mõju on osutunud vähetähtsaks; 

G. arvestades, et NATO on kasutanud Ukraina konflikti vääralt oma eksistentsi 
ümbermõtestamiseks, suhtudes Venemaasse kui vaenlasesse ja suurendades kohalolu 
Venemaa vahetus naabruses, rikkudes seeläbi kehtivaid rahvusvahelisi lepinguid; 
arvestades, et NATO ja Venemaa vaheline vastasseis ohustab Euroopa rahu ja 
julgeolekut;

1. peab kiiduväärseks tõsiasja, et kontaktrühma ja relvarühmituste esindajate vaheliste 
konsultatsioonide tulemusel lepiti kokku relvarahus; peab kiiduväärseks, et Ukraina ja 
Venemaa presidendid alustasid relvarahu saavutamisele kaasa aidanud arutelu, ning 
pooldab kindlalt sellise suhtluse jätkamist; nõuab läbirääkimiste kiiret jätkamist, et leida 
konfliktile poliitiline lahendus; toetab Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) osatähtsuse suurendamist Ukraina kriisi lahendamise protsessis ja muu hulgas 
kehtiva relvarahu jälgimisel; 

2. rõhutab, et Ukraina praegust sügavat poliitilist kriisi ei ole võimalik lahendada sõjaliste 
vahenditega, vaid selleks on vaja põhjalikku üleriigilist arutelu vajalike põhiseaduslike, 
poliitiliste ja majanduslike reformide ning riigi geopoliitilise orientatsiooni üle; kordab, 
et toetab mis tahes rahumeelseid lahendusi Ida-Ukraina kodusõja lõpetamiseks; peab 
äärmiselt murettekitavaks Ukraina peaministri Jatsenjuki ähvardusi kehtestada enne 
peatselt toimuvaid parlamendivalimisi erakorraline seisukord ning samuti kava ehitada 
Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni piirile piirimüür; rõhutab, et sellised avaldused on 
vastuolus Ukraina valitud presidendi rahukavaga ja välistavad võimaluse, et 26. 
oktoobril toimuvad parlamendivalimised oleksid õiglased, demokraatlikud ja 
läbipaistvad;

3. kutsub Venemaad, ELi ja USAd üles lõpetama konflikti õhutamise konflikti osapooltele 
poliitilise ja materiaalse (sh militaarse) toetuse pakkumise abil; nõuab relvaembargo 
kehtestamist kõikidele konflikti osapooltele ning kõikide välisriikide sõjaliste 
nõustajate, muude sõjaväelaste ja luuretöötajate tagasikutsumist Ukrainast; kutsub 
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Venemaad üles kontrollima oma piiri Ukrainaga tõhusalt, et vältida relvade, laskemoona 
ja sõjaväelaste ebaseaduslikku sissevoolu Ukrainasse, ning toetab ettepanekut kaasata 
OSCE aktiivselt nii julgeoleku kontrollimisse Ukraina ja Venemaa piiril kui ka sellega 
seotud vaidluste lahendamisse; 

4. väljendab sügavat muret seoses asjaoluga, et üha rohkem võitlejaid ning sõjaväelisi ja 
poolsõjaväelisi struktuure Ukrainas saavad raha eravahenditest, ning kutsub komisjoni 
ja nõukogu üles kehtestama tulemuslikke sanktsioone kõikidele juriidilistele ja 
füüsilistele isikutele, kes on selliste struktuuride või võitlejate rahastamisega otseselt või 
kaudselt seotud;

5. väljendab sügavat muret NATO ja Ukraina vahelise koostöö suurenemise pärast; on 
kindlalt vastu NATO igasugusele laienemisele, sh Ukraina liikmeksvõtmisele; nõuab 
Euroopa jaoks uut julgeolekusüsteemi, milles võetaks arvesse kõikide riikide ja rahvaste 
julgeolekuhuve; rõhutab, et NATO-Vene nõukogu ei ole siiani sellest seisukohast 
sobivaks lahenduseks osutunud; palub, et kõrge esindaja esitaks Euroopa Parlamendile 
kiiremas korras konkreetse ettepaneku selle kohta, millises vormis võiks Venemaaga 
ühiste julgeolekuhuvide üle peetav avatud arutelu edaspidi toimuda, ning uuriks sellega 
seoses kõiki võimalusi OSCE aktiivseks kaasamiseks;

6. väljendab sügavat muret hiljuti Walesis toimunud NATO tippkohtumisel vastu võetud 
otsuste pärast; rõhutab, et NATO ja Venemaa vahelise järjekordse vastasseisu põhjuseks 
on NATO ja ELi nurjunud poliitika, näiteks NATO laienemine Venemaa 
naaberriikidesse, rahvusvahelise õiguse rikkumine (näiteks Afganistanis, Iraagis ja 
Liibüas), Venemaa ja ühiste naaberriikide vaheliste majandushuvide ja ajalooliste 
sidemete mittearvestamine ELis ning ELi suutmatus luua Venemaaga tõeline 
strateegiline partnerlus, mis põhineks läbivaadatud partnerlus- ja koostöölepingul; 

7. peab propagandasõda ELi, USA, Ukraina ja Venemaa vahel äärmiselt murettekitavaks; 
kutsub kõiki osalisi üles alustama sõnasõja asemel kiiremas korras tulemustele 
orienteeritud arutelu vastakate küsimuste üle; 

8. rõhutab, et Venemaa on ELi ja selle liikmesriikide strateegiline partner, ning nõuab 
poliitilise dialoogi kiiret taasalustamist, et leida vastakatele küsimustele lahendused; ei 
poolda mingil juhul Venemaa vastu suunatud täiendavate meetmete ja sanktsioonide 
rakendamist, mille nõukogu 12. septembril välja kuulutas, ning on seisukohal, et need 
meetmed ei ole vajalikud, sest Ukrainas püütakse rakendada osapoolte vahel kokku 
lepitud relvarahu; nõuab tungivalt, et EL lõpetaks Venemaa sanktsioneerimise poliitika, 
mis on toonud kaasa kahe partneri vahelise kaubandussõja ja kahjustab eelkõige 
Venemaa ja ELi VKEsid, põllumajandusettevõtjaid ja tarbijaid, kuid ei täida tõhusalt 
oma eesmärki; 

9. peab äärmiselt taunimisväärseks asjaolu, et EL ei soovi jätkuvalt pöörata tähelepanu 
Ukraina tegelikule olukorrale (toetades reservatsioonideta Ukraina praegust valitsust), 
paremäärmuslaste poliitilisele ja sõjalisele rollile, Ukrainas esindatud 
ülinatsionalistlikele ja võõraviha edendavatele jõududele ja nende vägivaldsusele, IMFi 
ja ELi tingimusi täitva uue valitsuse poliitika tagajärgedele, inimõiguste ja 
demokraatlike vabaduste üha halvenevale olukorrale ja riigi idaosa tsiviilelanike 
humanitaarolukorrale; 
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10. kordab, et Ukraina võiks olla ELi, Venemaa ja teiste asjaomase piirkonna riikide 
vaheline ühenduslüli, ning peab taunimisväärseks asjaolu, et Ukraina uus valitsus ei 
pööra sellele strateegilisele võimalusele tähelepanu; kutsub Ukraina valitsust üles 
tegema jõupingutusi, et lahendada vastuolu Ukraina Euroopa-suunaliste püüdluste ning 
Ukraina ja Venemaa vaheliste vastastikku kasulike suhete jätkamise vahel; on 
seisukohal, et see on riigis valitseva kriisi lahendamisel oluline samm; 

11. peab äärmiselt taunimisväärseks asjaolu, et Euroopa Parlament keeldus täitmast oma 
kohust hinnata ELi ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ning integreeritud 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju; palub, et liikmesriikide parlamendid hindaksid seda mõju enne nõusoleku 
andmist põhjalikult;

12. nõuab ratifitseerimisprotsessi peatamist nii Euroopa Parlamendis kui ka Ülemraadas; 
kutsub nii nõukogu kui ka komisjoni üles esitama uut tegevuskava, mis oleks kõikide 
ELi ja Ukraina kodanike jaoks läbipaistev ning milles oleks esitatud täiendavad 
meetmed ELi, Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni majandussuhete korraldamiseks, 
pidades silmas ELi, Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni 12. septembri kokkulepet lükata 
15 kuu võrra (kuni 31. detsembrini 2015) edasi assotsieerimislepingu, st ELi ja Ukraina 
vahelise põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 5. peatüki jõustumist, võttes 
arvesse Ukraina väga keerulist majandusolukorda ja selle võimalikku mõju ELi 28 
liikmesriigi majandusele;

13. peab murettekitavaks asjaolu, et ametist lahkuv Ukraina parlament kiitis vahetult enne 
parlamendivalimisi heaks Ukraina–ELi assotsieerimislepingu; peab taunitavaks tõsiasja, 
et riigi tuleviku seisukohast nii tähtis strateegiline otsus võeti vastu rahvaga põhjalikult 
konsulteerimata;

14. mõistab täielikult hukka kommunistliku partei keelustamisele õhutamise, pidades 
silmas, et partei vastu on algatatud kohtumenetlus ja selle parlamendifraktsioon on laiali 
saadetud; mõistab hukka kommunistliku partei juhtkonna ja liikmete vastu suunatud 
jätkuva vägivalla ja selle ruumide ründamise; tunneb eriti suurt muret selle pärast, et 
need sündmused leiavad aset valimiseelsel perioodil ning annavad tunnistust 
demokraatlike vabaduste järjest halvenevast olukorrast riigis; taunib kindlalt asjaolu, et 
EL jätab tähelepanuta sündmused, millega rikutakse Ukrainas selgelt ELiga sõlmitud 
assotsieerimislepingust tulenevaid kohustusi ja muid rahvusvahelisi lepinguid, millega 
Ukraina on liitunud; 

15. peab äärmiselt murettekitavaks, et Venemaa ja Ukraina vaheline gaasivaidlus ei ole 
mõned nädalad enne kütmisperioodi algust ikka veel lahendust leidnud; nõuab tungivalt, 
et Venemaa ja Ukraina taastaks konstruktiivse majandus- ja energiakoostöö, et tagada 
energiahindade taskukohasus kõigi jaoks; kordab oma seisukohta, et Ukraina peab 
täitma oma lepingulise kohustuse tagada Venemaa ja ELi vahel piiranguteta 
gaasitransiit; palub sellega seoses, et komisjon tagaks mis tahes vahendite abil, et 
Ukraina täidab nii seda lepingut kui ka ELi-Ukraina assotsieerimislepingu artiklit 338, 
mis kujutab endast ELi gaasivarustuse kindluse olulist tugisammast;

16. palub ELi-Ukraina assotsieerimislepingu artikli 8 alusel, et Ukraina president kohustaks 
Ukraina pädevaid ametiasutusi looma tingimused Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
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Rooma statuudi ja sellega seotud õigusaktide õigeaegseks ratifitseerimiseks ja 
rakendamiseks; kordab oma nõudmist, et kõik kuriteod tuleb täielikult lahendada 
(sõltumata sellest, milline pool need toime pani), sest karistamatus Ukrainas tuleb 
lõpetada; juhib tähelepanu asjaolule, et siiani ei ole seda tehtud (pidades silmas näiteks 
Maidani või Odessa mõrvu);

17. kordab, et peab murettekitavaks paremäärmuslaste ning ülinatsionalistlike ja võõraviha 
edendavate poliitikute esindatuse taset uues Ukraina valitsuses ning Ukraina valitsuse 
suutmatust ohjeldada liikumist Paremsektor; peab häirivaks, et Ukraina 
julgeolekustruktuuridesse on integreeritud natsionalistliku ja paremäärmusluse taustaga 
ebaseaduslikud relvastatud üksused, ning kutsub Ukraina valitsust üles võtma selle 
olukorra suhtes meetmeid; toetab organisatsiooni Amnesty International poolt Ukraina 
valitsusele esitatud tungivat üleskutset teha lõpp Ukraina relvajõudude kõrval 
tegutsevate vabatahtlike üksuste toime pandavatele jõu väärkasutamise juhtumitele ja 
sõjakuritegudele; 

18. kutsub Ukraina ametivõime üles tagama, et seadusandlikud reformid on kooskõlas 
rahvusvaheliste normide ja standardite ning Ukraina poolt inimõigustealaste lepingutega 
võetud kohustustega ning et igapäevaelus on tagatud inimõigused ja demokraatlikud 
vabadused; kutsub komisjoni ja Euroopa Parlamenti üles jälgima hoolikalt 
assotsieerimislepingu asjaomaseid aspekte ning võtma nende kohustuste rikkumise 
korral meetmeid; 

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Ukraina ja Venemaa valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooni ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele.


