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ET 

B8-0493/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Aasovi merel 

(2018/2870(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ja Ukraina kohta, 

– võttes arvesse 24. detsembril 2003 Venemaa Föderatsiooni ja Ukraina vahel sõlmitud 

kokkulepet Aasovi mere ja Kertši väina kasutamisel tehtava koostöö kohta, 

– võttes arvesse assotsieerimislepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt Ukraina vahel1, 

– võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse talituste 14. novembri 2017. aasta 

ühist töödokumenti, mis käsitleb assotsieerimiskava rakendamise aruannet Ukraina 

kohta (SWD(2017)0376), 

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 15. mai 2018. aasta avaldust 

Kertši silla osalise avamise kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 30. juuli 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/10852, millega lisati 

kuus Kertši silla ehitamises osalenud üksust nende üksuste loetellu, kelle suhtes 

rakendatakse piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, 

suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni 16.–20. 

septembrini Ida-Ukrainasse tehtud tööreisi tulemusi, 

– võttes arvesse ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et Aasovi merel valitsev olukord tuleneb 2003. aastal Ukraina ja Venemaa 

vahel sõlmitud kahepoolses kokkuleppes sisalduvast otsusest, millega need alad 

määratletakse kahe riigi sisevetena ning mõlemale antakse õigus kontrollida Aasovi 

merele suunduvaid ja sealt lahkuvaid laevu; 

B. arvestades, et Kertši väina silla ehitamine, mille Venemaa Föderatsioon 2018. aastal 

lõpule viis, toimus ilma Ukraina nõusolekuta; 

C. arvestades, et 2018. aasta aprilli teisel poolel hakkasid Venemaa piirivalvurid peatama 

ja kontrollima Ukrainale kuuluvatesse Aasovi mere sadamatesse (Mariupol ja 

Berdjansk) minevaid ja sealt tulevaid välismaa laevu; arvestades, et need kontrollimised 

toimusid samal ajal, kui valmis Kertši väina sild, mis ühendab ebaseaduslikult 

annekteeritud Krimmi poolsaare Venemaa põhiterritooriumiga; 

                                                 
1 ELT L 161, 4.11.2014, lk 3. 
2 ELT L 194, 31.7.2018, lk 147. 
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D. arvestades, et silla ehitamine üle Kertši väina, mis on ainuke Aasovi mere ja Musta 

mere vaheline meretee, piirab sealtkaudu laevade liikumist Ukrainale kuuluvatesse 

Aasovi mere sadamatesse ja nendest sadamatest tagasi ning on tõsiselt takistanud 

kaupade vaba liikumist; 

E. arvestades, et see hiljuti valminud sild piirab Aasovi mere sadamatesse sõitvate laevade 

suurust, kuna silla kõrgus on 35 meetrit ja selle alt saavad ohutult läbi sõita vaid laevad, 

mille õhksüvis on alla 33 meetri ja pikkus alla 160 meetri; arvestades, et sellega on 

välistatud Panamax-mõõtu laevad, mille osakaal nende merede laevaliikluses on üle 20 

%; 

F. arvestades Venemaa Föderatsiooni korraldusel toimuv läbisõitvate laevade 

kontrollimine on väga põhjalik ja aeganõudev – selleks võib kuluda kuni 72 tundi –, mis 

põhjustab suuri hilinemisi, kaubavedude vähenemist ja tuntavaid rahalisi kaotusi 

kohalikule Ukraina majandusele ja kaupmeestele, kelle laevu selliselt kontrollitakse; 

G. arvestades, et Ukraina valitsuse andmetel olid septembri lõpuks selle tülika kontrolli 

läbinud rohkem kui 200 laeva, kuid see arv muutub iga päevaga; ELi hinnangul 

kontrolliti aga samas ajavahemikus rohkem kui 120 laeva, mis seilavad mõne ELi 

liikmesriigi lipu all; 

H. arvestades, et enne kui Kertši väina sild käesoleva aasta kevadel avati, kontrolliti laevu 

pisteliselt ja mitte väga põhjalikult ning kontrollimisele võeti hinnanguliselt iga 

viiekümnes läbisõitev laev, ilma et see oleks tekitanud katkestusi laevade ja kaupade 

vabas liikumises; 

I. arvestades, et pärast Krimmi poolsaare ebaseaduslikku annekteerimist on Ukrainale 

kuuluvate Aasovi mere sadamate Mariupoli ja Berdjanski tähtsus märgatavalt 

suurenenud, kuna 80 % Ukraina mereekspordist1 kulgeb nende sadamate ja vete kaudu; 

J. arvestades, et Venemaa Föderatsioon jätkab Ukraina territooriumil, eelkõige 

ebaseaduslikult okupeeritud Krimmi poolsaarel ja Musta mere mandrilaval 

ebaseaduslikku loodusvarade (nafta ja gaas) ammutamist; 

K. arvestades, et reaktsioonina pingete kasvule ja Venemaa sõjalaevastiku üha suurenevale 

kohalolekule Aasovi merel, väidetavalt Kertši väina silla kaitsmiseks, teatas Ukraina 16. 

septembril oma kavatsusest rajada neis vetes selle aasta lõpuks mereväebaas ning tegi 

otsuse paigutada rannikule merejalaväe ja rannakaitse suurtükiväe lisajõude; arvestades, 

et Venemaa on selgelt eelisolukorras, kui arvestada nende laevade hulka ja sõjalist 

võimekust, mida ta saab selles piirkonnas kasutusele võtta, ning asjaolu, et ta saab 

sellega seoses kasutada enda kontrolli all olevat Krimmi poolsaart ja Sevastopoli 

sadamat; 

L. arvestades, et 17. septembril otsustas Ukraina vastuseks Venemaa üha suurenevale 

sõjalisele kohalolekule Aasovi merel tunnistada kehtetuks 1997. aastal Venemaa 

Föderatsiooniga sõlmitud sõpruse, koostöö ja partnerluse lepingu; 

1. mõistab Venemaa tegevuse Aasovi merel hukka, kuna see kujutab endast 

                                                 
1 https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea  

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea
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rahvusvahelise mereõiguse ja ka Venemaa enda võetud rahvusvaheliste kohustuste 

rikkumist; peab praegust vaenulikku tegevust katseks see meri tasapisi annekteerida ja 

Venemaa sisemereks muuta; 

2. on tõsiselt mures selle pärast, et Venemaa tegevus Aasovi merel takistab rahvusvahelist 

mereliiklust ning rikub merede ja meresõidu vabadust, selle tegevuse eesmärk on veelgi 

destabiliseerida Ukraina riigi olukorda ja kahjustada Ukraina kagupiirkondade 

majanduse aluseid, kuna sealsete meresadamate tähtsus on pärast Krimmi poolsaare 

ebaseaduslikku annekteerimist üha suurenenud; käsitab Venemaa sellist tegevust 

Ukrainale kuuluvate Aasovi mere sadamate osalise blokaadina; 

3. on ülimalt mures äärmiselt ebastabiilse olukorra pärast Aasovi merel, mis võib kergesti 

areneda avatud konfliktiks; 

4. protesteerib laevade ülemäära pikaks venitatud kontrollimise kui diskrimineeriva 

käitumise vastu, mida rakendatakse Kertši väina kaudu Ukraina sadamatesse 

suunduvate ja sealt saabuvate laevade suhtes ning mida põhjendatakse väljamõeldud 

julgeolekuohtudega – vajadusega kaitsta uut silda üle Kertši väina; nõuab selgitust selle 

kohta, miks Venemaale kuuluvatesse Aasovi mere sadamatesse suunduvaid Venemaa ja 

kõigi teiste riikide laevu ei kontrollita samamoodi; leiab, et Venemaa diskrimineerib 

Ukraina sadamaid teadlikult ning kuritarvitab oma kontrolliõigust; 

5. peab kahetsusväärseks, et Venemaa Föderatsioon kahjustab selle piirkonna 

majanduslikku olukorda ning et viivitused ja kaupade liikumise piiramine on mõjutanud 

Ukraina meresadamate töökoormust ja nõrgestanud piirkonna majandust; juhib 

tähelepanu sellele, et finantskahjud küünivad juba kümnete miljonite eurodeni ja 

puudutavad ka ELi kaupmehi, kes neis vetes laevu kasutavad; 

6. mõistab hukka Musta mere ja nüüd ka Aasovi mere piirkonna jätkuva militariseerimise 

Venemaa poolt, mis toimub eelkõige Musta mere laevastiku ja Aasovi mere 

rannikuvalve tugevdamise kaudu; peab kahetsusväärseks, et Aasovi meri on muutunud 

Venemaa Ukraina-vastase sõjaka tegevuse uueks merevõitlusareeniks; 

7. peab taunitavaks üle Kertši väina ehitatud silda, mis ühendab ebaseaduslikult 

annekteeritud Krimmi poolsaare Venemaa põhiterritooriumiga ja mille eesmärk on 

jätkata Krimmi jõuga Venemaa külge liitmist; peab seda järjekordseks näiteks selle 

kohta, kuidas Venemaa rikub Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; 

8. leiab, et see sild takistab tugevalt Kertši väina kaudu toimuvat laevaliiklust Aasovi mere 

ja Musta mere vahel; 

9. peab taunitavaks, et Venemaa Föderatsioon ekspluateerib Ukraina territooriumil 

ebaseaduslikult nafta- ja gaasivarusid; juhib tähelepanu võimalikule ohule, et Venemaa 

võib hõivata praegused Ukraina nafta- ja gaasimaardlad Aasovi merel, kui ta peaks 

saavutama oma eesmärgi muuta Aasovi meri Venemaa Föderatsiooni sisemereks; 

10. leiab, et lääneriikide, kaasa arvatud ELi protest Venemaa sellesuunalise tegevuse vastu 

on seni olnud nõrk ja mõjutu, kuigi Venemaa tegevus ja strateegilised kavatsused 

Aasovi merel on tõsised ning mõjutavad üha rohkem ELi liikmesriikide lipu all sõitvaid 

laevu; 
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11. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal tähelepanelikumalt jälgida muutuvat olukorda Aasovi merel, kuna sellest võib 

areneda konflikt Euroopa vahetus läheduses ning sellel võib olla otseselt ELile ja selle 

liikmesriikidele laiem julgeolekupoliitiline mõju; 

12. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal abistada Ukrainat kõigi diplomaatiliste meetmete ja õigusmenetluste 

kasutamisel, mis on ette nähtud rahvusvahelise õiguse ja asjaomaste konventsioonidega, 

sealhulgas praegu käimasolevas ÜRO mereõiguse konventsiooni kohases 

vahekohtumenetluses, et astuda vastu Venemaa vaenulikule tegevusele Aasovi merel; 

13. kinnitab veel kord oma kindlat ja vääramatut toetust Ukraina suveräänsusele, 

sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele, 

14. avaldab kaastunnet 17. oktoobril 2018 Kertši kolledžis toime pandud massimõrva 

ohvrite perekondadele – Kertši koolitulistamises hukkus 20 ja haavata sai kümneid 

inimesi – ning Ukraina rahvale; nõuab, et Venemaa okupatsioonivõimud ei kasutaks 

tragöödiat ettekäändena, et selles piirkonnas veelgi tugevamalt piirata inimõigusi ja 

suruda maha uue korra vastu protestijaid ning veelgi militariseerida ja tugevdada oma 

julgeolekukontrolli; 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 

Ukraina presidendile, peaministrile ja parlamendile, Venemaa Föderatsiooni 

presidendile, peaministrile ja parlamendile, ELi liikmesriikidele, ÜRO peasekretärile, 

NATO peasekretärile ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile. 


