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Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas
(2019/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eelkõige 
27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas1, 18. detsembri 
2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas2, 
12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas3, 8. juuni 2016. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas4, 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Venezuelas5, 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas6, 
3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas7, 5. juuli 2018. aasta 
resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle 
maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga8, 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni 
olukorra kohta Venezuelas9 ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Venezuelas10,

– võttes arvesse rahvusvahelise Venezuela kontaktrühma pädevusraamistikku, mille 
nõukogu peasekretariaat võttis vastu 30. jaanuaril 2019,

– võttes arvesse märkusi, mille kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini esitas 
7. veebruaril 2019 pressikonverentsil, mis toimus pärast rahvusvahelise Venezuela 
kontaktrühma avakohtumist,

– võttes arvesse märkusi, mille rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica 
esitas 12. märtsil 2019 kõrge esindaja ja asepresidendi Federica Mogherini nimel 
Venezuela olukorra kohta,

– võttes arvesse pressiesindaja 21. märtsi 2019. aasta avaldust hiljutiste sündmuste kohta 
Venezuelas,

– võttes arvesse nõukogu 6. novembri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1656, millega 
muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga 
Venezuelas11 ja pikendatakse kehtivate sihipäraste piiravate meetmete kehtivust 
14. novembrini 2019,

1 ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.
2 ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.
3 ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.
4 ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.
5 ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.
6 ELT C 463, 21.12.2018, lk 61.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.
11 ELT L 276, 7.11.2018, lk 10.
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– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse 11. septembril 2001 vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

– võttes arvesse Venezuela rahvuskogu raportit, milles käsitletakse sündmusi, mis 
toimusid Venezuela piiril, kui riiki püüti tuua humanitaarabi12,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord muutub Venezuelas järjest 
halvemaks; arvestades, et Venezuelast lahkub üha rohkem inimesi eri põhjustel, 
sealhulgas ebakindluse ja vägivalla, inimõiguste rikkumiste ja õigusriigi olukorra 
halvenemise, toiduainete, arstiabi ja esmaste sotsiaalteenuste puudumise tõttu ning 
sissetuleku kaotamise ja süveneva vaesuse tõttu;

B. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR) andmetel elab 87 % 
Venezuela elanikkonnast vaesuses, sh 61,2 % äärmises vaesuses; arvestades, et 2018 
tehti kolme maineka Venezuela ülikooli üleriigilises uuringus kindlaks, et 80 % 
Venezuela leibkondadest oli toiduga kindlustamata ja küsitletud võtsid 2017 kaalust 
maha keskmiselt 11 kilogrammi;

C. arvestades, et ajutise presidendi Juan Guidó kutsel püüdis USA toimetada 23. veebruaril 
Venezuelasse üle Venezuela ning Colombia ja Brasiilia vahelise piiri 20 miljoni USA 
dollari eest humanitaarabi, kuid see ei õnnestunud; arvestades, et Venezuela valitsus oli 
48 tundi enne abi saabumist naaberriikidega piirid sulgenud; arvestades, et Venezuela 
tõkestas ka meretee Venezuela ja läheduses asuva Hollandile kuuluva Kariibi mere 
saare Curaçao vahel, kuhu oli samuti abi ladustatud; arvestades, et Rahvusvahelise 
Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise komitee märkis ühisavalduses, et nemad ei 
saanud sekkuda, sest nende ühised aluspõhimõtted on erapooletus, neutraalsus ja 
sõltumatus;

D. arvestades, et 28. jaanuaril 2019 kehtestas USA ettevõttele Petróleos de Venezuela S.A. 
(PdVSA) uued sanktsioonid; arvestades, et 28. aprillini 2019 on USA kodanikel lubatud 
osaleda kõikides tehingutes ja igasuguses tegevuses, mis on seotud PdVSA-lt nafta ja 
naftasaaduste ostmise ja impordiga; arvestades, et pärast 90-päevase keelueelse aja 
lõppemist on USA kodanikel keelatud PdVSA-lt ja kõikidelt sellele kuuluvatelt 
üksustelt otse või kaudselt nafta- ja naftasaadusi osta, kui selleks Ameerika 
Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna luba ei ole; 

12 Venezuela Bolívari Vabariik, 2019, ‘Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados 
con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria’ https://comunidadenmovimiento.cl/wp-
content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf
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arvestades, et enne seda moodustas USA Venezuela ekspordist ligikaudu 40 % ning 
USA oli PdVSA suurim rahaga arveldav klient ja peamine tootmissisendite allikas; 
arvestades, et 31. jaanuaril 2019 märkis ÜRO ühepoolsete sunnimeetmete negatiivse 
mõju valdkonna eriraportöör Venezuela kohta: „Sõjalisi või majanduslikke 
sunnivahendeid ei tohi mingil juhul kasutada iseseisva riigi valitsuses muutuse 
esilekutsumiseks. See, et välisvõimud kasutavad seaduslikult valitud valitsuse 
kukutamiseks sanktsioone, on vastuolus kõigi rahvusvahelise õiguse normidega.“13;

E. arvestades, et 7. märtsil 2019 toimunud üleriigiline elektrikatkestus tekitas kaose kogu 
riigis, halvas lennujaamade ja haiglate töö, telefoni- ja internetiteenused ning 
veevarustuse; arvestades, et Maracaibo kaubanduskoja andmetel rüüstati rahutuste 
käigus umbes 500 ettevõtet ning rüüstajate, korravalvurite, jõuguliikmete ja 
julgeolekujõudude vahelistes kokkupõrgetes sai vigastada lugematu arv inimesi;

F. arvestades, et elektrikatkestus on halvendanud riigi tervishoiutaristut ning seadnud ohtu 
rahvatervise ja inimeste julgeoleku; arvestades, et kuna ravimitest on puudus ning 
tervishoiuteenuseid osutatakse puudulikult, tervishoiuasutustes puuduvad peamised 
kommunaalteenused ning osa tervishoiutöötajaid on välja rännanud, toimib 
tervishoiusüsteem üha kehvemini;

G. arvestades, et kriisi mõju rahvatervisele on olnud raske hinnata, sest 2016. aastal lõpetas 
Venezuela tervishoiuministeerium rahvatervise kohta vajaliku statistika avaldamise; 
arvestades, et aastatel 2012–2016 tõusis imikute suremus 63 % ja emade suremus 
rohkem kui kaks korda; arvestades, et 2016. aastast saadik on kogu piirkonnas levinud 
selliste vaktsineerimisega välditavate haiguste nagu leetrid ja difteeria puhangud; 
arvestades, et aastatel 2016 ja 2017 oli Venezuela riik, kus malaariajuhtumite arv 
suurenes maailmas kõige rohkem, ja 2015. aastal oli tuberkuloosihaigete osakaal 40 
aasta suurim; arvestades, et aastatel 2017 ja 2018 katkestas enamik HIViga nakatunud 
patsiente ravimite puudumise tõttu ravi14;

H. arvestades, et nakkushaiguste puhangud ja süvenevad epideemiad, mis on seotud 
põhiliste avalike tervishoiuteenuste kvaliteedi langusega, ohustavad inimeste tervist nii 
riigis kui ka piirkonnas, kuhu on elama asunud 90 % neist kolmest miljonist Venezuela 
elanikust, kes on alates 2015. aastast Venezuelast välja rännanud; arvestades, et ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) hinnangul ulatub rändajate arv 2019. aasta 
lõpuks 5 miljonini, kui olukord ei muutu;

I. arvestades, et 18. veebruaril 2019 ei lubatud kolmel Euroopa Parlamendi PPE 
fraktsiooni liikmel riiki pääseda; arvestades, et 7. märtsil 2019 anti Saksamaa 
suursaadikule Venezuelas 48 tundi aega riigist lahkuda;

J. arvestades, et Euroopa Ülemkogu otsustas 31. jaanuaril 2019 asutada rahvusvahelise 
Venezuela kontaktrühma; arvestades, et kontaktrühma pädevusraamistikus on märgitud, 
et rühma eesmärk on „90 päeva jooksul edendada peamiste rahvusvaheliste osalejate 

13 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E

14 Allikas: The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30344-7/fulltext

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30344-7/fulltext
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ühist arusaama olukorrast Venezuelas ja selle suhtes kooskõlastatuma lähenemisviisi 
võtmist, seades eesmärgiks leida praegusele kriisile rahumeelne ja demokraatlik 
lahendus [...] uute valimiste korraldamise kaudu, kus on igati tagatud vaba ja õiglane 
valimisprotsess, mille üle teostavad järelevalvet rahvusvahelised sõltumatud vaatlejad. 
Eesmärk ei ole olla vahendaja, vaid toetada poliitilist dünaamikat, mida kontaktrühm 
saab seejärel veelgi täiendada ja tugevdada.“;

K. arvestades, et EL on endiselt veendunud, et Venezuela kriisi saab lõplikult lõpetada 
ainult rahumeelse poliitlise demokraatliku lahenduse abil, ning teeb selleks 
rahvusvahelise kontaktrühma kaudu koostööd rahvusvaheliste ja piirkondlike 
partneritega; arvestades, et eelmised katsed lahendada kriisi läbirääkimiste ja arutelu 
kaudu ei ole käegakatsutavaid tulemusi andnud;

L. arvestades, et erinevalt Lima rühmast ja Montevideo mehhanismist on rahvusvaheline 
kontaktrühm olemasolevatest poliitilistest algatustest ainus, kellel on võimalik suhelda 
Venezuelas kõigi eri sidusrühmadega, nii selles piirkonnas kui ka rahvusvahelises 
kogukonnas; arvestades, et kontaktrühm püüab praegu luua rahvusvahelise abi 
kasutamise töörühma, kes hakkaks tegutsema ÜRO juhtimisel tagamaks, et 
humanitaarabi annavad spetsiaalsed üksused, kes järgivad rahvusvahelisi põhimõtteid ja 
ranget vajaduspõhist tegutsemisviisi; arvestades, et eesmärk on muuta abivajajatele 
neutraalse ja erapooletu abi andmine ohutumaks ja ulatuslikumaks, järgides 
rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid;

M. arvestades, et rahvusvaheline kontaktrühm moodustas ka valimiste töörühma, keda 
abistavad valimiseksperdid; arvestades, et vabadeks ja õiglasteks valimisteks tuleb 
kõigepealt ametisse määrata uued liikmed nende valimiste üle järelevalvet tegevates 
organites, eelkõige riiklikus valimisnõukogus, aga ka ülemkohtus ja teistes võimalikes 
institutsioonides (nt riigikontrolör); arvestades, et järgmine tähtis aspekt on taastada 
kõigi poliitiliste juhtide ja erakondade õigus valimistel kandideerida ja hääletada;

N. arvestades, et Venezuela julgeolekujõud on viimastel päevadel kinni pidanud mitu 
ajutise presidendi Juan Guaidó kabineti liiget, sh tema pereliikmeid, et nõrgendada 
ajutise presidendi poliitilist keskkonda; arvestades, et 21. märtsil 2019 vahistasid 
Venezuela julgeolekujõud Juan Guaidó kabineti juhataja Roberto Marrero, ning tungisid 
jõuga sisse Táchira osariigist rahvuskogusse valitud liikme Sergio Vergara koju, eirates 
tema parlamentaarset puutumatust;

1. väljendab solidaarsust ja täielikku toetust Venezuela rahvale, kes kannatab ränga 
humanitaar- ja poliitilise kriisi tõttu;

2. kordab oma varasemat seisukohta, et kõik ettepanekud ja katsed kriisi lahendamiseks, 
millega võib kaasneda vägivalla kasutamine või sõjaväe sekkumine, tuleb kindlalt tagasi 
lükata; kordab oma varasemat seisukohta, et ainus võimalus praegusest poliitilisest 
ummikseisust ja selle tagajärjel tekkinud rängast sotsiaalsest ja humanitaarkriisist 
püsivalt väljuda on leida rahumeelne, demokraatlik ja kaasav lahendus;

3. kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela legitiimset demokraatlikku 
organit, mille volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austades rahvuskogu 
liikmete eesõigusi ja turvalisust; tuletab meelde, et rahvuskogu põhiseaduslikku rolli 
tuleb tunnistada ja austada; toetab Ameerika Inimõiguste Komisjoni nõudmist, mille 
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kohaselt tuleb rahvuskogu liikmete kaitsmiseks rakendada ettevaatusabinõusid;

4. nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik isikud, keda peetakse kinni 
seetõttu, et nad on ajutise presidendi Juan Guaidó sugulased või tema meeskonna 
liikmed; kordab Venezuela valitsusele esitatud varasemat nõudmist, et see peab 
viivitamata lõpetama poliitiliste juhtide, ajakirjanike ja opositsiooniliikmete 
represseerimise;

5. nõuab, et Euroopa välisteenistus jätkaks rahvusvahelise kontaktgrupi kaudu koostööd 
opositsiooni, valitsuse ning rahvusvaheliste ja piirkondlike osalejatega, et saavutada 
kaks peamist eesmärki, millest esimene on toetada Venezuelasse humanitaarabi 
toimetamist kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtetega ja teine kujundada 
peamiste asjaosaliste hulgas ühine arusaam teguritest, mida on vaja kriisist rahumeelselt 
väljumiseks, ja sellest, kuidas riik saab uute ja usaldusväärsete presidendivalimiste 
kaudu jõuda rahumeelse demokraatliku lahenduseni;

6. palub Euroopa välisteenistusel igati soodustada humanitaarabi andmises kokkuleppele 
jõudmist ning tagama, et abi antakse ÜRO kaudu ja kooskõlas rahvusvaheliselt 
kokkulepitud põhimõtetega; väljendab toetust rahvusvahelise abi kasutamise 
töörühmale ja tuletab meelde oma varasemat nõudmist, mille kohaselt tuleb tagada 
humanitaarabi kiire jõudmine riiki, et rahva kannatusi leevendada; kutsub ELi 
institutsioone üles tegema kõik endast oleneva, et tagada ELi abi andmine kohapeal, 
ning mõistab hukka Venezuela valitsuse, kes abi riiki toimetada ei luba, kuigi inimesed 
seda vajavad;

7. soovitab Euroopa välisteenistusel teha oma pingutustes tööd selle nimel, et saada 
piirkonna riikidelt suurim võimalik toetus ja saavutada ÜRO aktiivne osalemine, alati 
kui ta osutab humanitaarabile ja poliitilistele kokkuleppetele, mille eesmärk on 
Venezuela kriis lahendada;

8. tunnistab, et varem on piirkondliku kriisi puhul tähtis osa olnud Kuuba ametivõimudel, 
ning palub Euroopa välisteenistusel uurida koos Kuubaga, kuidas luua tingimused, et 
leida kriisile rahumeelne, demokraatlik ja läbirääkimistel põhinev lahendus;

9. toetab rahvusvahelise kontaktrühma valimiste töörühma tööd ja kutsub kõiki osalejaid 
üles tegema koostööd, et töötada välja usalduse tekitamise meetmed, nagu poliitvangide 
vabastamine, opositsioonipoliitikutele seatud keelu tühistamine ning tasakaalustatud 
riikliku valimisnõukogu loomine; loodab, et kui tingimused on loodud ja kriisist 
väljumiseks poliitilise, demokraatliku ja rahumeelse lahenduse leidmine võimalikuks 
tehtud, algab Venezuela elanike hulgas poliitilise arutelu loomiseks vajalik 
vahendusprotsess, mis on ainus võimalus kriis lahendada;

10. kutsub Venezuela ametivõime üles algatama 23. ja 24. veebruari 2019. aasta sündmuste 
uurimist, et teha kindlaks, kes vastutab väidetavate inimohvrite eest pemoni põlisrahva 
kogukonnas; toetab rahvuskogu nõudmist, mille kohaselt peab Ameerika Inimõiguste 
Komisjon rakendama pemoni põlisrahva kogukonna kaitsmiseks ettevaatusabinõusid;

11. peab kiiduväärseks tööd, mida on olukorra leevendamiseks toetuse andmisel teinud 
rahvusvahelised organisatsioonid, kodanike platvormid ja tervishoiutöötajad; toetab 
rahvuskogu nõudmist, mille kohaselt peab Ameerika Inimõiguste Komisjon rakendama 
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tervishoiutöötajate kaitsmiseks ettevaatusabinõusid, ning tuletab Venezuela valitsusele 
meelde, et ta peaks humanitaarabiorganisatsioone ja kohapeal töötavaid inimesi 
kaitsma;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari 
Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – 
Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni 
peasekretärile.


