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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 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän 
suhteiden tilasta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

A. katsoo, että Venäjän federaatio on ollut, on tällä hetkellä ja on jatkossakin Euroopan ja 
EU:n tärkeä strateginen ja taloudellinen kumppani;

B. toteaa, että EU:n Venäjän federaatiolle asettamat pakotteet heikentävät kumpaakin 
osapuolta taloudellisesti ja strategisesti ja tekevät mahdottomaksi diplomaattisen 
keskustelun, jolla pyritään parantamaan osapuolten välistä tilannetta;

C. toteaa, että EU:n Venäjälle asettamat pakotteet aiheuttavat valtavaa taloudellista 
vahinkoa, mikä vaikuttaa etenkin teollisuuteen, maatalouteen sekä pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin jäsenvaltioissa;

D. panee merkille, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on kehottanut 
lopettamaan ”Venäjän lyömisen” ja kannattanut EU:n ja Venäjän välisten yhteyksien 
uudistamista;

E. toteaa, että johtavat geopolitiikan asiantuntijat puhuvat uuden kylmän sodan aikakauden 
alkamisesta; toteaa, että EU:n ja Venäjän suurimpana uhkana on radikaalin islamismin 
ja terroristijärjestöjen leviäminen;

1. kehottaa poistamaan välittömästi Europan unionin ja jäsenvaltioiden Venäjän 
federaatiolle asettamat pakotteet; kehottaa unionin kaikkien jäsenvaltioiden hallituksia 
tarkastelemaan uudelleen Venäjän-politiikkaansa, jolla Venäjä-pakotteita jatketaan tai 
kiristetään edelleen, ja kehottaa sen sijaan pyrkimään Venäjän kanssa vuoropuheluun ja 
yhteistyöhön; korostaa, että Venäjän ja EU:n välinen yhteistyö on keskeisellä sijalla 

1 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 35.
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jäsenvaltioiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta niin strategisesti kuin 
taloudellisestikin;

2. muistuttaa, että Venäjä-pakotteet ovat jo nyt aiheuttaneet satojen miljardien eurojen 
taloudelliset vahingot; korostaa, että varsinkin monet maatalousyritykset ja pk-yritykset 
mutta myös monet Euroopan teollisuuden keskeiset toimijat, jotka ovat investoineet 
Venäjälle tai joilla on tiiviit taloussuhteet maan kanssa, ovat sen vuoksi menettäneet 
elinkeinonsa; vaatii, että tämä jäsenvaltioihin ja niiden talouspolitiikkaan kohdistuva 
vastuuton politiikka lopetetaan ja että esimerkiksi Nord Stream II:n kaltaisten 
hankkeiden annetaan jatkua ja valmistua ilman asiaan puuttumista;

3. kehottaa suuntaamaan unionin jäsenvaltioiden ja Venäjän väliset diplomaattisuhteet 
uudelleen niin, että ne perustuvat rauhaan, hyvinvointiin ja molemminpuoliseen 
kunnioitukseen; tuomitsee kaikki kummankin osapuolen provokaatiot, jotka voisivat 
pahentaa Venäjän ja unionin jäsenvaltioiden välistä diplomaattista konfliktia; korostaa, 
että puheenjohtaja Juncker kannatti kesäkuussa 2018 Venäjää koskevaa uutta 
lähestymistapaa; korostaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmaisi kesäkuussa 
2018 Wieniin tekemänsä vierailun yhteydessä tukensa yhdistyneelle ja vauraalle 
Euroopalle tärkeänä taloudellisena ja poliittisena kumppanina; korostaa, että hyvät 
diplomaattisuhteet luovat pohjan kaikille rauhanomaisille suhteille ja että tällaisia 
suhteita on vaalittava huolella; ehdottaa, että järjestetään EU:n ja Venäjän välinen 
huippukokous, jossa käsitellään tämänhetkisiä ongelmia ja mahdollisuuksia sekä 
tulevaisuudennäkymiä unionin jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation kesken;

4. on huolissaan Yhdysvaltojen, EU:n ja Venäjän välisestä geopoliittisesta ja 
diplomaattisesta kehityksestä, joka voi johtaa uuteen kylmään sotaan; vaatii kaikkia 
osapuolia sitoutumaan rauhaan ja vuoropuheluun ja pidättäytymään vastavuoroisesti 
kaikista sotilaallisista ja poliittisista provokaatioista;

5. toteaa, että radikaalia islamismia voidaan torjua vain tiiviissä yhteistyössä Venäjän 
kanssa; vaatii edelleen intensiivistä yhteistyötä Venäjän turvallisuusviranomaisten 
kanssa kaikkien terrorismiin liittyvien uhkien havaitsemiseksi ja poistamiseksi;

6. korostaa, että kolmansien maiden vaikuttamista EU:n jäsenvaltioiden demokraattisiin 
vaaleihin ei voida katsoa pelkästään Venäjän aiheuttamaksi;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Venäjän federaation hallitukselle sekä Venäjän 
federaation liittokokoukselle.
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