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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) EL ja eelkõige selle liikmesriigid 
peaksid täitma NATO liikmetena võetud 
kollektiivse kaitse kohustusi; tuletab 
meelde, et ELil ja NATO-l on ühised 
julgeolekuprobleemid, ühised kaitsehuvid 
ja sama, üha keerulisem 
julgeolekukeskkond ning seetõttu on 
NATO kaudu tagatav tugev Atlandi-ülene 
julgeoleku- ja kaitsepartnerlus hädavajalik, 
samal ajal kui EL püüab saavutada 
strateegilist autonoomiat; EL peab 
tugevdama pingutusi, et luua tugevdatud 
NATO raames tegelik Euroopa kaitsejõud, 
et tagada mõjusam, kasutatavam, 
koostalitlusvõimelisem ja kestlikum 
sõjaline võimekus ja jõud, mis looks 
ettekujutuse tugevast ja enesekindlast 
rahvusvahelisest osalejast, kes suudab 
tagada rahu;

c) EL ja eelkõige selle liikmesriigid 
peaksid täitma NATO liikmetena võetud 
kollektiivse kaitse kohustusi; tuletab 
meelde, et ELil ja NATO-l on ühised 
julgeolekuprobleemid, ühised kaitsehuvid 
ja sama, üha keerulisem 
julgeolekukeskkond ning seetõttu on 
NATO kaudu tagatav tugev Atlandi-ülene 
julgeoleku- ja kaitsepartnerlus hädavajalik, 
samal ajal kui EL püüab saavutada 
vastupidavamat ja iseseisvamat 
kaitsepoliitikat; ELi liikmesriigid peavad 
suurendama oma kaitsevõimet tugevdatud 
ELi ja NATO raames, et tagada mõjusam, 
kasutatavam, koostalitlusvõimelisem ja 
kestlikum sõjaline võimekus ja jõud, mis 
looks ettekujutuse Euroopast kui tugevast 
ja enesekindlast rahvusvahelisest osalejast, 
kes suudab tagada rahu;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 ca) EL peaks pöörama tähelepanu 
Venemaa Föderatsiooni uusimale riikliku 
julgeoleku strateegiale, milles ametlikult 
tunnistatakse Venemaa välispoliitika 
läänevastast suundumust ning 
rõhutatakse Venemaa ja lääne 
sotsiaalpoliitiliste süsteemide 
põhimõttelist ja süsteemset 
kokkusobimatust;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 d

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

d) EL peab tugevdama ELi 
liikmesriikide luureteenistuste koostööd, et 
olla oma territooriumil Venemaa 
eriteenistuste poolsete ELi territooriumil 
läbiviidavate operatsioonide takistamisel 
tulemuslikum, ja töötama koos oma 
strateegiliste partneritega välja Kremli 
sponsoreeritud terrorismi vastased uued 
meetmed; lisaks peaks EL investeerima 
projektidesse, mille eesmärk on tugevdada 
oma julgeolekut ning ühist sõjalist, 
spionaaživastast, küber- ja energiaalast 
suutlikkust;

d) EL peab tugevdama ELi 
liikmesriikide luureteenistuste koostööd, et 
süsteemselt paljastada Venemaa 
vaenulikku tegevust, näidata selle päritolu 
ja seda diskrediteerida, eelkõige selleks, et 
olla oma territooriumil Venemaa 
eriteenistuste poolsete ELi territooriumil 
läbiviidavate operatsioonide takistamisel 
tulemuslikum, ja töötama koos oma 
strateegiliste partneritega välja Kremli 
sponsoreeritud terrorismi vastased uued 
meetmed; lisaks peaks EL investeerima 
projektidesse, mille eesmärk on tugevdada 
oma julgeolekut ning ühist sõjalist, küber- 
ja energiaalast suutlikkust ning 
koordineerida liikmesriikide 
spionaaživastast tegevust;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 f

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

f) samuti peab EL jätkama kõigi 
liikmesriikide elektrivõrkude täielikku 
sünkroniseerimist Mandri-Euroopa 
sünkroonvõrguga, mis on Euroopa 
strateegilise energiasõltuvuse probleemile 
Venemaast parim pikaajaline lahendus, 
ning olema ka vastu Venemaa 
tuumaenergiasektori uuele laienemisele 
ELi suunas ja võtma vastu meetmed, mis 
takistaksid Rosatomi ehitatud Astravetsi 
tuumaelektrijaamas toodetud elektrienergia 
müümist ELi turul;

f) samuti peab EL jätkama kõigi 
liikmesriikide elektrivõrkude täielikku 
sünkroniseerimist Mandri-Euroopa 
sünkroonvõrguga, mis on Euroopa 
strateegilise energiasõltuvuse probleemile 
Venemaast parim pikaajaline lahendus, 
ning olema ka vastu Venemaa 
tuumaenergiasektori uuele laienemisele 
ELi suunas ja võtma vastu meetmed, mis 
takistaksid Rosatomi ehitatud Astravetsi 
tuumaelektrijaamas toodetud elektrienergia 
müümist ELi turul ning muid tulevasi 
projekte, nagu Balti (Baltiiski) 
tuumaelektrijaam;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 i

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

i) EL peab ka edaspidi toetama 
idapartnerlusriikide sõltumatust, 
suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust 
nende rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 
sees ning mõistma hukka Venemaa otsese 
ja kaudse osalemise relvakonfliktides ja 
sõjalise kohaloleku idapartnerluspiirkonna 
piiride sees või piiridel, Krimmi 
ebaseadusliku okupeerimise ja 
annekteerimise, Donetski ja Luganski 
piirkondade teatavate osade de facto 
okupeerimise ning inimõiguste ja 
rahvusvahelise avaliku õiguse rikkumised, 
mida Venemaa paneb toime tema poolt 
okupeeritud või annekteeritud 
territooriumidel; EL peaks tegema selgeks, 
et tavapärase tegevuse juurde naasmist ei 
saa oodata enne, kui Venemaa lõpetab ELi, 
selle liikmesriikide ja idapartnerlusriikide 
vastu suunatud agressiivse poliitika ja 
hübriidsõja ning taastatakse Gruusia, 
Moldova ja Ukraina territoriaalne 
terviklikkus nende rahvusvaheliselt 
tunnustatud piirides; seetõttu peaks EL 
tagama, et sanktsioonid jäävad kehtima 
seni, kuni Venemaa täidab nende 
kaotamiseks seatud asjakohased 
tingimused;

i) EL peab ka edaspidi toetama 
idapartnerlusriikide sõltumatust, 
suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust 
nende rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 
sees ning mõistma hukka Venemaa otsese 
ja kaudse osalemise relvakonfliktides ja 
sõjalise kohaloleku idapartnerluspiirkonna 
piiride sees või piiridel, Krimmi 
ebaseadusliku okupeerimise ja 
annekteerimise, Donetski ja Luganski 
piirkondade teatavate osade de facto 
okupeerimise ning inimõiguste ja 
rahvusvahelise avaliku õiguse rikkumised, 
mida Venemaa paneb toime tema poolt 
okupeeritud või annekteeritud 
territooriumidel, nagu krimmitatarlaste 
esindusorgani Medžlise aseesimehe 
Nariman Celâli ja veel nelja 
krimmitatatarlaste juhi – Aziz ja Asan 
Aktemovi, Ševket Useinovi ja Eldar 
Odamanovi – hiljutine kinnipidamine; EL 
peaks tegema selgeks, et tavapärase 
tegevuse juurde naasmist ei saa oodata 
enne, kui Venemaa lõpetab ELi, selle 
liikmesriikide ja idapartnerlusriikide vastu 
suunatud agressiivse poliitika ja 
hübriidsõja ning taastatakse Gruusia, 
Moldova ja Ukraina territoriaalne 
terviklikkus nende rahvusvaheliselt 
tunnustatud piirides; seetõttu peaks EL 
tagama, et sanktsioonid jäävad kehtima 
seni, kuni Venemaa täidab nende 
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kaotamiseks seatud asjakohased 
tingimused, ning peaks kaaluma ka nende 
pikendamist ühe aasta, mitte kuue kuu 
kaupa, nagu praegu tehakse;

Or. en
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 ia) EL peaks jätkuvalt kaasa aitama 
Krimmi rahvusvahelise platvormi 
konsultatsiooni- ja 
koordineerimisformaadi väljatöötamisele, 
eesmärgiga rahumeelselt lõpetada Krimmi 
Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli 
linna ajutine okupeerimine Venemaa 
Föderatsiooni poolt ning taastada 
Ukraina kontroll selle territooriumi üle, 
järgides täielikult rahvusvahelist õigust;

Or. en
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Punkt 1 j

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

j) EL peab tunnustama oma 
naaberriikide Euroopa-suunalisi püüdlusi ja 
tõrjuma Venemaa mõjusfääride poliitikat; 
lisaks peaks EL tunnistama, et ta kannab 
strateegilist vastutust stabiilsuse ja arengu 
eest oma naabruskonnas, eelkõige 
idapartnerluspiirkonnas, ning ta peaks 
jätkuvalt nõudma, et Venemaa osaleks 
konstruktiivselt Normandia protsessis ja 
täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, 
eelkõige Minski kokkulepete ja ÜRO 
mereõiguse konventsiooni raames; EL 
peaks ka edaspidi olema kaasatud Minski 
kokkulepete täielikku rakendamisse, 
sealhulgas Normandia formaadis osalevate 
asjaomaste ELi liikmesriikide kaudu, ja 
uurima Atlandi-ülese koostöö võimalusi 
selles küsimuses; EL peaks ühtlasi 
laiendama oma sanktsioonide 
kohaldamisala nii, et need hõlmaksid ka nn 
passide pealesundimist ja ebaseaduslike 
valimiste korraldamist Krimmis ning et 
nendega tõstetaks hinda, mida Venemaa 
peab maksma Minski kokkulepete ja 
Normandia formaadi läbirääkimiste 
blokeerimise eest; EL peaks neid meetmeid 
USAga koordineerima, et laiendada nende 
kohaldamisala või suurendada nende 
tulemuslikkust;

j) EL peab tunnustama oma 
naaberriikide Euroopa-suunalisi püüdlusi ja 
tõrjuma Venemaa mõjusfääride poliitikat; 
lisaks peaks EL tunnistama, et ta kannab 
strateegilist vastutust stabiilsuse ja arengu 
eest oma naabruskonnas, eelkõige 
idapartnerluspiirkonnas, ning ta peaks 
jätkuvalt nõudma, et Venemaa osaleks 
konstruktiivselt Normandia protsessis ja 
täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, 
eelkõige Minski kokkulepete ja ÜRO 
mereõiguse konventsiooni raames; EL 
peaks ka edaspidi olema kaasatud Minski 
kokkulepete täielikku rakendamisse, 
sealhulgas Normandia formaadis osalevate 
asjaomaste ELi liikmesriikide kaudu, ja 
uurima Atlandi-ülese koostöö võimalusi 
selles küsimuses; EL peaks ühtlasi 
laiendama oma sanktsioonide 
kohaldamisala nii, et need hõlmaksid ka nn 
passide pealesundimist ja ebaseaduslike 
valimiste korraldamist Krimmis ning et 
nendega tõstetaks hinda, mida Venemaa 
peab maksma Minski kokkulepete ja 
Normandia formaadi läbirääkimiste 
blokeerimise eest; EL peaks neid meetmeid 
USA, Ühendkuningriigi, Kanada, 
Jaapani ja teiste partneritega 
koordineerima, et laiendada nende 
kohaldamisala või suurendada nende 
tulemuslikkust;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 k a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 ka) EL peab avaldama Venemaa 
Föderatsioonile survet, et see täidaks 
tingimusteta kõik ELi vahendatud 12. 
augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe 
sätted, eelkõige kohustuse viia kõik oma 
sõjalised jõud Gruusia okupeeritud 
aladelt välja;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 k

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

k) lisaks peaks EL võtma otsustavaid 
meetmeid, et takistada Venemaal 
kehtivatest ELi sanktsioonidest kõrvale 
hoida; selleks peaks EL mitmesuguste 
lünkade kaotamiseks oma kohaldatavad 
õigusnormid läbi vaatama ja neid 
ajakohastama, et muuta sanktsioonid 
tõhusamaks ja panna Venemaad ka 
tegelikkuses oma agressiivse 
hübriidtegevuse eest kõrgemat hinda 
maksma;

k) lisaks peaks EL võtma otsustavaid 
meetmeid, et takistada Venemaal 
kehtivatest ELi sanktsioonidest kõrvale 
hoida; selleks peaks EL mitmesuguste 
lünkade kaotamiseks – sealhulgas keeld 
müüa, tarnida, üle anda või eksportida 
kaupu ja tehnoloogiat rohkemates 
sektorites, kui on sätestatud nõukogu 18. 
detsembri 2014. aasta otsuses 
2014/933/ÜVJP, samuti keeld eksportida 
kaupu ja tehnoloogiat, mille lõppkasutaja 
on okupeeritud Krimmis või Sevastopolis 
asuv üksus, või kaupu ja tehnoloogiat, 
mis on mõeldud seal kasutamiseks – oma 
kohaldatavad õigusnormid läbi vaatama ja 
neid ajakohastama, et muuta sanktsioonid 
tõhusamaks ja panna Venemaad ka 
tegelikkuses oma agressiivse 
hübriidtegevuse eest kõrgemat hinda 
maksma;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 m

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

m) ELi solidaarsus 
idapartnerlusriikidega peaks olema 
suunatud sellele, et suurendada nende 
usaldust ELi kui usaldusväärse partneri 
vastu julgeolekuküsimustes, näiteks 
konfliktide rahumeelses lahendamises 
ulatuslikumalt osalemise kaudu; EL peaks 
tagama, et idapartnerlusriikide 
julgeolekumõõde kajastuks nõuetekohaselt 
ka ELi strateegilises kompassis, ning ta 
peaks kaaluma ka mitme julgeolekut 
käsitleva kokkuleppe (raamistikud, mille 
eesmärk on suurendada julgeoleku-, 
sõjalise, luure- ja küberkoostöö valdkonna 
investeeringuid ja abi) sõlmimist valitud 
riikidega ELi naabruses, näiteks Ukraina, 
Moldova ja Gruusiaga, et tugevdada nende 
vastupanuvõimet; EL ei peaks nende 
riikidega tehtavat julgeolekualast 
koordineerimistööd käsitlema üksnes 
NATO laienemise seisukohast vaadatuna, 
vaid peaks seadma kõrgeid sihte kohapeal 
julgeolekuprobleemide hindamisel ning 
peaks koostöös rahvusvaheliste 
partneritega kaaluma sõbralikele 
idapartnerlusriikidele kaitsevarustuse 
pakkumist kooskõlas ÜRO põhikirja 
artikliga 51; EL peaks ühtlasi tugevdama 
sõbralike idapartnerlusriikidega tehtavat 
koostööd Euroopa Kaitseagentuuri kaudu 
ning sellistes valdkondades nagu 
teabealane ja kübervastupidavusvõime ning 

m) ELi solidaarsus 
idapartnerlusriikidega peaks olema 
suunatud sellele, et suurendada nende 
usaldust ELi kui usaldusväärse partneri 
vastu julgeolekuküsimustes, näiteks 
konfliktide rahumeelses lahendamises 
ulatuslikumalt osalemise kaudu; EL peaks 
tagama, et idapartnerlusriikide 
julgeolekumõõde kajastuks nõuetekohaselt 
ka ELi strateegilises kompassis, ning ta 
peaks kaaluma ka mitme julgeolekut 
käsitleva kokkuleppe (raamistikud, mille 
eesmärk on suurendada julgeoleku-, 
sõjalise, luure- ja küberkoostöö valdkonna 
investeeringuid ja abi) sõlmimist valitud 
riikidega ELi naabruses, näiteks Ukraina, 
Moldova ja Gruusiaga ning Lääne-
Balkani partnerriikidega, et tugevdada 
nende vastupanuvõimet; EL ei peaks nende 
riikidega tehtavat julgeolekualast 
koordineerimistööd käsitlema üksnes 
NATO laienemise seisukohast vaadatuna, 
vaid peaks seadma kõrgeid sihte kohapeal 
julgeolekuprobleemide hindamisel ning 
peaks koostöös rahvusvaheliste 
partneritega kaaluma sõbralikele 
idapartnerlusriikidele kaitsevarustuse 
pakkumist kooskõlas ÜRO põhikirja 
artikliga 51; EL peaks ühtlasi tugevdama 
sõbralike idapartnerlusriikidega tehtavat 
koostööd Euroopa Kaitseagentuuri kaudu 
ning sellistes valdkondades nagu 
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luureteabe jagamine ning tõhustama 
ühiseid sõjalisi õppusi;

teabealane ja kübervastupidavusvõime ning 
luureteabe jagamine ning tõhustama 
ühiseid sõjalisi õppusi, samuti panustama 
liidu partnerite rahusse ja julgeolekusse 
Euroopa rahutagamisrahastu ning 
täiemahuliste ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide kaudu;

Or. en


