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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin 
laittomasti alueeseensa
(2015/2036(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja etenkin 15. tammikuuta 2015 
antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan merellisestä ulottuvuudesta2, 12. syyskuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille 
yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta3, 3. heinäkuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvistä näkökohdista4 sekä 
14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta5,

– ottaa huomioon 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Mustaamerta 
koskevasta EU:n strategiasta6,

– ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2014, 21. maaliskuuta 2014 ja 18. joulukuuta 2014 
annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 ja 29. tammikuuta 2015 annetut (ulkoasiain) 
neuvoston päätelmät Ukrainasta,

– ottaa huomioon ulkoasiain neuvoston uusimmat julistukset,

– ottaa huomioon EU:n sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian väliset 
assosiaatiosopimukset,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta,

– ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2014 antaman päätöksen 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanojärjestelyistä unionissa7,

– ottaa huomioon Naton Walesin-huippukokouksessa 5. syyskuuta 2014 annetun 
julkilausuman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0011.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0380.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0334.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0276.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0576.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0025.
7 EUVL L 192, 1.7.2014, s. 53.
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– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2015),

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi maailman strategisesti tärkeimmistä alueista ja 
sen merkitys on keskeinen EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin niiden 
turvallisuuden ja puolustuksen takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden kannalta; panee merkille, että kaikki 
nykyiset ja pitkittyneet konfliktit Moldovan tasavallassa (Transnistria), Georgiassa 
(Etelä-Ossetia ja Abhasia) sekä Armenian ja Ažerbaijan välinen konflikti (Vuoristo-
Karabah) sijaitsevat Mustanmeren alueella;

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on tuominnut jyrkästi Venäjän federaation suorittaman 
Krimin ja Sevastopolin liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; toteaa, että EU:n ja 
Krimin välistä kauppaa on rajoitettu sen seurauksena;

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen kansainvälistä oikeutta loukkaavalla tavalla;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen sotilaallinen tasapaino on muuttunut Krimin laittoman 
liittymisen jälkeen ja Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja kilometrejä Krimin 
rannikkoa ja lähivesiä, jotka rajoittuvat Naton ja EU:n merirajoihin; toteaa, että Venäjä 
on lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan alueella;

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot Krimillä 
olivat minimaaliset ja ne oli tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän Mustanmeren-
laivaston tärkeimmän tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan laivastotukikohdan 
puolustamiseen; toteaa, että Krimillä ja Mustanmeren alueella tapahtuneen Venäjän 
sotilaallisen eskalaation kautta Venäjä on luonut yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka 
käsittävät laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi Venäjän valtion vuosia 2011–2020 koskevan 
asehankintaohjelman kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että joulukuussa 2014 
Venäjän hallitus hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka mukaan Nato on Venäjän 
suurin turvallisuusuhka;

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella sekä 
EU:n keskeinen kumppani etenkin energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin strateginen sijainti on myös erittäin merkittävä, kun 
on kyse toisesta sekä Natoa että EU:ta koskevasta suuresta uhasta, valtioksi 
julistautuneesta Da'eshista (Islamilainen valtio);

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten marraskuussa 2014 tekemän "sopimuksen" ja toistaneet 
tukevansa Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

I. toteaa, että venäläisjoukkojen suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä on tapahtunut 
ihmisoikeusloukkauksia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin tataareihin;
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Mustanmeren strategisen ja turvallisuuteen liittyvän tilanteen muutos

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan riippumattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen sekä sen 
rajojen loukkaamattomuuteen; tukee täysin Euroopan neuvoston päätöstä, jonka mukaan 
EU ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä;

2. panee huolestuneena merkille, että Krimin liittäminen on aiheuttanut merkittävän 
muutoksen Mustanmeren alueen ja lähialueiden strategisessa tilanteessa; varoittaa, että 
miehittämällä koko niemen Venäjä on saanut tärkeän hyökkäysalustan länteen 
(Transnistria ja Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään (itäinen Välimeri) päin, ja se on 
sijoittanut alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että Krimin liittäminen antaa 
Venäjälle "eteläisen Kaliningradin", toisen suoraan Naton rajoittuvan etuvartion, joka 
on tässä tapauksessa merellä;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä sotilaallinen 
tilanne ovat merkki Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista entistä laajemmista ja 
systeemisistä haasteista; katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on oltava näihin haasteisiin 
turvallisuuteen liittyvä vastaus;

4. on hyvin huolissaan Venäjän sotilaallisten puolustus- ja hyökkäysvalmiuksien 
tämänhetkisestä lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-laivaston suunnitellusta 
laajentamisesta ja nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi uutta ja nykyaikaista 
"Rostov-na-Donu"-tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi uutta Amiraali Grigorovitš 
-tyyppistä fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten lentojoukkojen sijoittaminen ja 
Krimin sotilaallisen infrastruktuurin nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän sotilaallista 
hyökkäävää asennetta sekä sen kykyä käyttää voimaa sen oman alueen ulkopuolella;

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja laivastonsa 
puolustuskykyä Mustanmeren alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten torjuntaan 
tarkoitettuja) meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 600 kilometriä ja joilla voidaan 
saavuttaa Bosporin salmi) ja varmistanut, että Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa Mustanmeren alueen ilmatilasta (käytännössä 
kolminkertaistamalla Krimin lentokenttien määrän); panee tässä suhteessa merkille, että 
Venäjä on lisännyt sekä strategista että taktista kapasiteettiaan ja sillä on pitkän 
toimintasäteen strategisia pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan risteilyohjuksia, 
sekä tiedustelulentokoneita, jotka toimivat lähellä Mustanmeren läntisiä rannikkoalueita 
ja voivat tunkeutua syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi taktista merijalkaväen 
prikaatia, joita voidaan tukea Mistral-tyyppisillä helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun liittyvän uhan;

6. toteaa, että Venäjän Krimille mahdollisesti sijoittamat kaksikäyttöasejärjestelmät 
herättävät epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo toteutettujen 
toimien vastaista;

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden äskettäiset Naton sota-alusten sekä Mustanmeren 
porauslauttojen läheltä suoritetut ylilennot ovat selvä merkki Venäjän entistä 
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aggressiivisemmasta toiminnasta Mustanmeren alueella, ja varoittaa tilanteen 
kärjistymisen yhä suuremmasta riskistä;

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan johtaessa 
Ukrainan ja koko alueen epätasapainoon, mihin liittyvät myös ilmeiset toimet sellaisen 
maakäytävän aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän alueen Krimiin separatistien 
hallinnassa olevan alueen läpi Azovin meren länsirannalla (Mariupol);

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa sodan 
jatkumisen; on huolissaan tiedoista, jotka koskevat Venäjän tukemien separatistien 
alueella tekemiä sotarikoksia; kehottaa Venäjää käyttämään vaikutusvaltaansa 
sotatoimien lopettamiseksi;

10. pitää valitettavana, että Mustanmeren alueelliset turvallisuusyhteistyöaloitteet 
BLACKSEAFOR ja Black Sea Harmony, joiden avulla on tarkoitus osoittaa 
ulkomaailmalle, että rantavaltiot pystyvät ottamaan päävastuun turvallisuudestaan, ovat 
osoittautuneet liian heikoiksi ja ovat tällä hetkellä pysähdyksissä;

Pysyminen lujana ja kommunikointi Venäjän kanssa

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo kuitenkin, 
että Venäjän viimeaikaisia toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi yhteistyön 
mahdollisen jatkamisen olisi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä perustuttava 
ensisijaisesti Naton itäisille jäsenilleen myöntämiin vahvoihin strategisiin takuisiin ja 
toiseksi siihen, että poliittinen ratkaisu, joka perustuisi Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa näin 
aikaa neuvotellulle poliittiselle ratkaisulle;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa Itä-Ukrainan 
tasapainon horjuttamista ja Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on jatkettava ja vieläpä 
kiristettävä;

Energian, merten, rajojen ja ihmisten turvallisuus Mustanmeren alueella 

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n energiapolitiikkaa, jolla pyritään edistämään 
kaikkien jäsenvaltioiden energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimet öljyn ja kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen turvallisuuden 
takaamiseksi Mustanmeren alueella;

15. on huolissaan siitä, että Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun pumppaamisen ja 
siirtämisen hyödyt riippuvat entistä enemmän militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin liittäminen itseensä, sekä alueella tapahtuvasta 
Venäjän valmiuksien lisäämisestä;
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16. korostaa, että tämänhetkinen kriisi vaikuttaa muihinkin tärkeisiin aloihin, kuten 
rajavalvontaan ja turvallisuuteen (ja erityisesti maahantulon valvontaan), laittomaan 
kauppaan sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä koskee 
erityisesti Krimin tataareja, joista tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon pelossa ja 
pyrkineet turvaan Ukrainan muille alueille;

18. kehottaa Ukrainan hallitusta käyttämään kaikkia sen käytettävissä olevia keinoja 
Ukrainan alueella tehtyjen sotarikosten tutkimiseksi ja syytteeseenasettamiseksi;

EU:n ja kansainvälisten toimijoiden rooli

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi oltava EU:n todellinen prioriteettialue; pitää 
tämänhetkistä Mustanmeren synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren aluetta koskevan 
strategian;

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren synergia on käytännössä pysähdyksissä, yhteistyötä 
Mustanmeren alueen valtioiden kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä käynnissä olevia 
YTPP-tehtäviä, kuten EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja rajavalvonta-apua, sillä 
ne ovat tärkeitä osa EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseksi;

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan Mustanmeren rannikkovaltioiden alueellisia 
toimia, joilla pyritään turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; kehottaa Etyjiä 
laajentamaan Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

22. pitää myönteisenä Naton jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen turvallisuuteen ja 
Washingtonin sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä Naton Walesin 
huippukokouksen päätöstä strategisista rauhoittavista toimista ja valmiussuunnitelmasta, 
jotka ovat tärkeitä turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, joihin tilanne vaikuttaa 
eniten; kehottaa Natoa jatkamaan kyber- ja ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja hybridisodankäynnin ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

23. korostaa, että Naton on säilytettävä yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä alueen valvontakapasiteettiaan;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kaikille 
Mustanmeren valtioille.


