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Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta 

(2016/2699(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 

27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta1, 18. joulukuuta 2014 Venezuelan 

demokraattisen opposition vainosta2 ja 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta3 

antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian 

peruskirjan, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman 

julkilausuman mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa, 

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2016 päivätyn Amerikan valtioiden järjestön 

pääsihteerille Luis Almagrolle osoitetun Human Rights Watch -järjestön kirjeen 

Venezuelan tilanteesta4, 

– ottaa huomioon viralliset tiedonannot, jotka Etelä-Amerikan valtioiden unionin 

(UNASUR) pääsihteeri on antanut 23. toukokuuta5 ja 28. toukokuuta 20166 alustavista 

keskusteluista, joita on käyty kansallisen vuoropuhelun käynnistämiseksi Venezuelan 

hallituksen ja oppositiokoalition (MUD) edustajien välillä, 

– ottaa huomioon Ise-Shimassa 26. ja 27. toukokuuta 2016 kokoontuneen G7-

huippukokouksen julkilausuman7, 

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen ulkoministerin John Kerryn 27. toukokuuta 2016 

antaman julkilausuman, joka koski hänen puhelinkeskusteluaan Espanjan entisen 

pääministerin José Luis Rodríguez Zapateron kanssa8, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Venezuelalla on 20 prosenttia maailman öljyvaroista mutta sen 

osuus koko maailman tuotannosta on vain kolme prosenttia; toteaa, että öljyn osuus 

maan viennistä on 96 prosenttia; ottaa huomioon, että Venezuela ei talouskasvun aikana 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0106. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0080. 
4 https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela 
5 http://www.unasursg.org/es/node/719 
6 http://www.unasursg.org/es/node/779 
7 http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf 
8 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm 
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kerännyt säästöjä lieventääkseen vaihtosuhteen heikkenemistä tai pienentääkseen 

välttämättömien makrotaloudellisten sopeutustoimien vaikutusta; 

B. toteaa, että kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ennusteen mukaan Venezuelan talous 

supistuu kahdeksan prosenttia vuonna 2016 supistuttuaan jo 5,7 prosenttia vuonna 2015; 

toteaa, että vaikka vähimmäispalkka on noussut 30 prosenttia, 180,9 prosentin 

inflaatioaste tekee tyhjäksi venezuelalaisten mahdollisuudet saada kohtuuhintaisia 

perushyödykkeitä; ottaa huomioon, että IMF:n ennusteen mukaan inflaatioaste on 

keskimäärin 700 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä ja 2 000 prosenttia vuonna 

2017; 

C. toteaa, että virallisia tilastotietoja ei ole mutta elinolotutkimuksen (ENCOVI, Encuesta 

de Condiciones de Vida) mukaan Venezuelan köyhyysaste on kaksinkertaistunut 

vuosien 2013 ja 2016 välillä 30 prosentista 60 prosenttiin; ottaa huomioon, että 

75 prosenttia niistä lääkkeistä, joita Maailman terveysjärjestö pitää olennaisina, ei ole 

saatavilla Venezuelassa; 

D. toteaa, että kaukokatseisuuden puute perusinfrastruktuurin rakentamisessa ja tehoton 

hallinto ovat aiheuttaneet vakavan taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, joka ilmenee 

pitkäkestoisena resurssien, raaka-aineiden, tuotantopanosten, peruselintarvikkeiden ja 

olennaisten lääkkeiden puuttumisena ja tuotannon pysähtymisenä; toteaa, että maa on 

vakavien yhteiskunnallisten mullistusten partaalla, mikä voi johtaa humanitaariseen 

kriisiin arvaamattomine seurauksineen;  

E. ottaa huomioon, että Venezuelan oppositiokoalitio MUD voitti 112 paikkaa 

yksikamarisen kansalliskokouksen 167 edustajapaikasta, mikä toi sille kahden 

kolmasosan enemmistön, kun taas PSUV-puolue sai 55 paikkaa; ottaa huomioon, että 

korkein oikeus esti tämän jälkeen neljää vastavalittua MUD:n edustajaa ottamasta 

vastaan paikkaansa kansalliskokouksessa, mikä vei oppositiolta sen kahden kolmasosan 

enemmistön; 

F. ottaa huomioon, että merkittäviä poliittisen opposition johtajia ja noin sata muuta 

henkilöä on vangittu ideologisin ja poliittisin perustein; toteaa, että kansalliskokous 

hyväksyi 29. maaliskuuta 2016 armahduksia ja kansallista sovintoa koskevan lain ja että 

korkein oikeus – jälleen kerran – julisti lain 11. huhtikuuta 2016 perustuslain 

vastaiseksi; 

G. toteaa, että sen jälkeen kun kansalliskokous aloitti toimintansa tammikuussa 2016, 

korkein oikeus on julistanut lainvastaisiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi neljä 

kansalliskokouksen hyväksymää lakia: helmikuussa se pysytti voimassa presidentti 

Maduron talousasetuksen, jonka kansalliskokous oli hylännyt tammikuussa, 

maaliskuussa se päätti, ettei lainsäätäjällä ollut oikeutta tutkia 13 korkeimman oikeuden 

tuomarin nimittämistä vuoden 2015 lopulla, ja huhtikuussa se julisti armahduksia 

koskevan lain perustuslain vastaiseksi sekä mitätöi perustuslain muutoksen, joka olisi 

lyhentänyt presidentin toimikauden kuudesta neljään vuoteen; 

H. ottaa huomioon, että Dominikaanisessa tasavallassa on viime aikoina käyty alustavia 

keskusteluja UNASUR:n puitteissa Espanjan entisen pääministerin José Luis Rodríguez 

Zapateron, Dominikaanisen tasavallan entisen presidentin Leonel Fernándezin ja 

Panaman entisen presidentin Martín Torrijosin johdolla; toteaa, että keskusteluissa on 
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pyritty käynnistämään kansallinen vuoropuhelu Venezuelan bolivariaanisen tasavallan 

hallituksen ja MUD:n edustamien oppositiopuolueiden edustajien välillä; 

I. ottaa huomioon, että taistelut laittomien kaivosten hallinnasta ovat yleisiä Guyanan ja 

Brasilian rajan tuntumassa sijaitsevalla runsaiden mineraaliesiintymien alueella; toteaa, 

että Bolívarin osavaltiossa sijaitsevassa Tumeremossa tapahtui 4. maaliskuuta 2016 

verilöyly, kun 28 kaivostyöläistä ensin katosi ja sitten murhattiin; toteaa, että 

viranomaiset eivät edelleenkään ole reagoineet asiaan tyydyttävästi ja että toimittaja 

Lucia Suárez, joka oli äskettäin tutkinut tapausta, ammuttiin kuoliaaksi 28. huhtikuuta 

2016 kotonaan Tumeremossa; 

J. toteaa, että Venezuelassa ei noudateta asianmukaisesti oikeusvaltioperiaatetta ja 

vallanjaon periaatetta; katsoo, että nykyiset tiedot viittaavat siihen, että hallitus käyttää 

liiallista vaikutus- ja valvontavaltaa tuomiovallan ja kansallisen vaalilautakunnan 

suhteen, mikä on demokraattisen järjestelmän kulmakivien eli lainsäädäntövallan ja 

opposition kannalta haitallista; 

K. ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen 6. huhtikuuta 2016 antaman asetuksen 

N:o 2294 mukaan julkisen sektorin työntekijät työskentelevät vain kahtena päivänä 

viikossa niin kauan kuin El Niño -ilmiö vaikuttaa Simón Bolivar -vesivoimalan 

toimintaan; toteaa, että myös opetus yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa on 

keskeytetty tai lopetettu kokonaan kansallisen turvallisuuden tai energiansäästön 

perusteella; katsoo, että nämä oppilaitosten sulkemiset murentavat vakavasti 

kansalaisten oikeuksia; 

L. ottaa huomioon, että Venezuelan hyvin korkea rikollisuusaste ja täydellinen 

rankaisemattomuus rikoksista ovat tehneet siitä yhden maailman vaarallisimmista 

maista ja että Caracasissa väkivaltarikosten määrä on maailman korkein eli 

119,87 henkirikosta 100 000 ihmistä kohti; 

M. toteaa, että demokraattinen oppositio on aloittanut perustuslain mukaisen menettelyn 

pyytääkseen viraltapanoa koskevan kansanäänestyksen järjestämistä; ottaa huomioon, 

että MUD on kerännyt ja toimittanut kansalliselle vaalilautakunnalle 1,8 miljoonaa 

Venezuelan kansalaisten allekirjoitusta, mikä on paljon enemmän kuin 198 000 

allekirjoitusta, jotka alun perin vaadittiin, jotta menettely olisi laillinen ja perustuslain 

mukainen; 

1. ilmaisee vakavan huolestumisensa demokratia- ja ihmisoikeustilanteen merkittävästä 

heikentymisestä Venezuelassa; 

2. pitää myönteisenä, että UNASUR on ryhtynyt sovittelijaksi käynnistääkseen kansallisen 

vuoropuhelun hallituksen ja enemmistöasemassa olevan MUD-oppositiokoalition 

välillä; muistuttaa, että Venezuelan tilanteeseen ei ole toimivaa, rauhanomaista ja 

pysyvää ratkaisua ilman kansallista vuoropuhelua, ja kehottaa kaikkia osapuolia 

sitoutumaan rakentavaan, ratkaisukeskeiseen prosessiin; korostaa, että neuvottelujen 

avulla aikaansaatu demokraattinen ratkaisu on ainoa tie eteenpäin; 

3. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa sekä alueellisia järjestöjä varmistamaan, että vuoropuhelun ja 

kansallisen sovinnon mekanismit toimivat sovittelun välineinä Venezuelassa, jotta 
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tuetaan maata nyt koettelevan kriisin ratkaisemista rauhanomaisella, demokraattisella ja 

perustuslaillisella tavalla; 

4. panee merkille G7-huippukokouksen julkilausuman Venezuelasta; pyytää kesäkuussa 

kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa antamaan poliittisen julkilausuman maan tilanteesta 

ja tukemaan äskettäin käynnistettyjä sovittelutoimia, joiden tarkoituksena on sopia 

demokraattisista ja poliittisista ratkaisuista Venezuelan tilanteeseen; 

5. ilmaisee vakavan huolestumisensa lisääntyvistä yhteiskunnallista jännitteistä, joita pula 

perushyödykkeistä kuten elintarvikkeista ja lääkkeistä synnyttää; kehottaa komission 

varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 

laatimaan maata koskevan yhteistyösopimuksen, jotta voidaan vastata sen väestön 

kiireellisimpiin perustarpeisiin; kehottaa Venezuelan hallitusta antamaan hyväksyntänsä 

tällaiselle yhteistyölle ja edistämään sen toteuttamista; 

6. ilmaisee huolensa nykyisestä institutionaalisesta umpikujasta ja hallituksen 

puuttumisesta korkeimman oikeuden ja kansallisen vaalilautakunnan toimintaan sen 

pyrkiessä estämään kansalliskokouksen hyväksymien lakien ja aloitteiden 

täytäntöönpanon; kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta 

ja vallanjaon periaatetta; muistuttaa, että oikeusvaltioperiaatteelle perustuvien 

demokraattisten valtioiden perusperiaate on yhtä lailla legitiimien vallankäytön 

muotojen erottaminen toisistaan ja niiden keskinäinen riippumattomuus; 

7. pyytää Venezuelan hallitusta muuttamaan parhaillaan vankilassa olevien poliittisten 

vankien vankeusrangaistukset kotiarestiksi; muistuttaa, että poliittisten vankien 

vapauttaminen on opposition esittämä ennakkoehto neuvottelujen aloittamiselle, ja 

kehottaa molempia osapuolia sopimaan kompromissiratkaisusta, jolla pyritään 

tukemaan nykyisiä sovittelutoimia; toteaa, että tämä ele kertoisi hallituksen tahdosta 

edistää kansallista vuoropuhelua; 

8. pyytää viranomaisia kunnioittamaan perustuslaillista oikeutta rauhanomaisiin 

mielenosoituksiin ja takaamaan sen toteutumisen; kehottaa samoin oppositiojohtajia 

käyttämään valtaansa vastuullisesti ja maltillisesti; kehottaa Venezuelan viranomaisia 

takaamaan kaikkien kansalaisten ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien, 

toimittajien, poliittisten aktivistien ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen jäsenten 

turvallisuuden ja näiden oikeuksien täyden toteutumisen; 

9. pitää ehdottomasti ensisijaisena sitä, että nykyistä laajaa rankaisematta jättämistä 

vähennetään, sillä rankaisematta jättäminen lisää ja edistää väkivallan kasvua ja 

turvattomuutta maassa, ja että turvataan nykyisen oikeusjärjestelmän kunnioittaminen, 

mikä edellyttää, että sieppausten, murhien ja muiden päivittäin tapahtuvien rikosten 

uhrit ja heidän omaisensa saavat oikeutta; 

10. kehottaa Venezuelan viranomaisia tutkimaan Tumeremon verilöylyä, jossa 

28 kaivostyöntekijää murhattiin halpamaisesti, sekä tuomaan murhaan syyllistyneet ja 

siihen yllyttäneet oikeuden eteen, mukaan lukien ne, jotka ovat sekaantuneet toimittaja 

Lucia Suarezin äskettäiseen murhaan, joka tehtiin samalla seudulla ja jonka epäillään 

olevan yhteydessä verilöylyyn; 
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11. kehottaa Venezuelan hallitusta ja viranomaisia noudattamaan perustuslakia ja 

pikemminkin helpottamaan kuin vaikeuttamaan laillisia ja tunnustettuja mekanismeja ja 

menettelyjä Venezuelan perustuslain mukaisen vaaliprosessin käynnistämiseksi; 

12. kehottaa Venezuelan hallitusta tekemään kaikkensa saattaakseen ennalleen työajat ja 

koulujen opetusajat, jotta maa voisi palata normaalitilaan ja jotta voitaisiin varmistaa 

sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen sekä kaikkien oikeus 

koulutukseen; 

13. muistuttaa osoittaneensa monissa yhteyksissä solidaarisuuttaan Venezuelan kansalle; 

huomauttaa, että maan useimmat poliittiset tahot ovat painokkaasti ja toistuvasti 

pyytäneet läsnäoloamme ja tukeamme; muistuttaa, että parlamentin valtuuskunnan 

vierailu on jo hyväksytty ja on vielä toteuttamatta; kehottaa näin ollen toteuttamaan 

vierailun siten, että voidaan valtuuskunnan toimeksiannon mukaisesti arvioida 

Venezuelan poliittista ja sosiaalista tilannetta; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja 

kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle 

edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille. 


