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ET

B9-0092/2023

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Ukraina tippkohtumise ettevalmistamise kohta
(2023/2509(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina ja Venemaa kohta, eelkõige pärast 
Venemaa Ukraina-vastase sõja eskaleerumist 2022. aasta veebruaris,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Ukraina vahelist assotsieerimislepingut, mis allkirjastati 2014. aastal, ning sellega 
seotud Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist põhjalikku ja laiaulatuslikku 
vabakaubanduspiirkonda1,

– võttes arvesse Ukraina ELi liikmeks astumise avaldust, mis esitati 28. veebruaril 2022, 
ja sellele järgnenud Euroopa Ülemkogu poolt 23. juunil 2022 kandidaatriigi staatuse 
andmist, mis tugines Euroopa Komisjoni positiivsele hinnangule2 ja vastas Euroopa 
Parlamendi väljendatud seisukohtadele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide enneolematut toetust ja abi 
Ukrainale ning ELi kodanike solidaarsust vaprate Ukraina inimestega nende võitluses 
Venemaa agressiooni vastu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa taaskäivitas provotseerimata, 
põhjendamatu ja ebaseadusliku sõjalise agressiooni ja sõja Ukraina vastu, on Euroopas 
põhjalikult muutunud geopoliitiline olukord, mis tingis vajaduse, et Euroopa Liit teeks 
jõulisi, julgeid ja ulatuslikke poliitilisi, julgeolekualaseid ja finantsotsuseid;

B. arvestades, et ELi liikmeks saamisel ei ole kiirendatud lahendust ning ühinemine on 
endiselt keeruline, saavutustel põhinev ja struktureeritud protsess, mis sõltub reformide 
tõhusast rakendamisest ja liidu õigustiku ülevõtmisest; arvestades, et see ei välista 
samas protsessi kiiret alustamist, et näidata Venemaa agressioonist tingitud uues 
geopoliitilises kontekstis Ukrainale ELi pühendumust;

C. arvestades, et EL ja Ukraina on allkirjastanud assotsieerimislepingu, mida praegu 
rakendatakse; arvestades, et assotsieerimislepingu, sealhulgas põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna rakendamisel saavutatud edu tähendab, et ühinemisprotsessi 
alustamiseks on juba olemas märkimisväärne valmisolek;

1. kinnitab veel kord oma pühendumust Ukraina Euroopa Liiduga ühinemisele, mis 
kujutab endast geostrateegilist investeeringut ühtsesse ja tugevasse Euroopasse;

1 ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.
2 Komisjoni 17. juuni 2022. aasta arvamus Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta 
(COM(2022)0407).
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2. nõuab, et kehtiva assotsieerimislepingu rakendamisel tehtava töö ja 
ühinemisläbirääkimiste protsessi vahel oleks uuenduslik, täiendav ja paindlik 
koostoime, võimaldades Ukraina järk-järgulist integreerimist ELi ühtsesse turgu ja 
valdkondlikesse programmidesse, sealhulgas juurdepääsu vastavate valdkondade liidu 
rahalistele vahenditele, et Ukraina kodanikud saaksid ühinemisest kasu kogu protsessi 
vältel, mitte ainult pärast selle lõpuleviimist;

3. rõhutab, et laienemisprotsess põhineb saavutustel ning uuendatud laienemismetoodikas 
rõhutatakse protsessi algusest kuni selle lõpuni niisuguseid olulisi valdkondi nagu 
õigusriik, põhiväärtused, inimõigused, demokraatia ja võitlus korruptsiooni vastu; usub 
kindlalt, et Ukraina kindel ja saavutustel põhinev väljavaade saada ELi liikmeks on liidu 
enda poliitilistes, majanduslikes ja julgeolekualastes huvides;

4. nõuab, et eelseisval ELi ja Ukraina tippkohtumisel määratakse kindlaks 
ühinemisläbirääkimiste alustamise selge suund, mis põhineb etapiviisilisel lähenemisel 
ning keskendub sellele, et Ukraina ühiskond ja kodanikud saaksid protsessi algusest 
peale käegakatsutavat kasu; kutsub komisjoni üles esitama julge ja ambitsioonika kava 
nendeks läbirääkimisteks ning Ukraina ELi poliitikasse ja programmidesse kiireks ja 
etapiviisiliseks integreerimiseks koos tegevuskavaga protsessi iga etapi jaoks;

5. nõuab ELi idapartnerluse poliitika tugevdamist, et edendada koostööd ja vahetada 
reformikogemusi partnerriikide vahel, kes taotlevad ELi liikmesust või tihedamat 
koostööd ELiga, ning Ukraina aktiivset osalemist selles; rõhutab kodanikuühiskonna 
olulisust Ukrainas ning nõuab kodanikuühiskonna jätkuvat toetamist ja reformiprotsessi 
aktiivset kaasamist ning nõuab kodanikuühiskonna ja ELi partnerite koostöö 
edendamist;

6. rõhutab, et Euroopa Liit peab jätkuvalt suurendama Ukrainale antavat rahalist, tehnilist 
ja poliitilist toetust, et abistada teda ELi integreerimisel, ning liit peab viima ellu 
tulevaste laienemiste võimaldamiseks vajalikud reformid; rõhutab ELi ja muu 
rahvusvahelise finantsabi vastutustundliku, läbipaistva ja tõhusa kasutamise vajadust, 
ning toonitab, kui oluline on parandada veelgi Ukraina riigihankesüsteemi ja teha 
pingutusi, et võtta uuesti täielikult kasutusse ProZorro süsteem;

7. rõhutab, et ELi toetus ulatub tsiviilsektorist kaugemale ja hõlmab ka ulatuslikku toetust 
sõjalises valdkonnas; kordab oma toetust nendele meetmetele ja nende olulisele 
laiendamisele; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid vähendaksid märkimisväärselt 
lõhet Ukrainale lubatud ja antud sõjalise abi vahel ning jätkaksid ja kiirendaksid 
Ukrainale sõjalise toetuse andmist ja varustuse tarnimist; nõuab lisaks, et EL ja 
liikmesriigid teeksid Ukrainaga tihedat koostööd julgeolekutagatiste valdkonnas Kiievi 
julgeolekukokkuleppe alusel;

8. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid jätkaksid Venemaa Ukraina-vastase 
agressioonisõja ohvrite toetamist, eelkõige ühise pingutuse tegemist selle nimel, et 
küüditatud ukrainlased saaksid Ukrainasse tagasi pöörduda ja sunniviisiliselt 
lapsendatud Ukraina lapsed saaksid oma perekondadega taasühineda;

9. nõuab õigluse jalule seadmist ja kordab oma täielikku toetust Ukraina-vastaste 
agressioonikuritegude erikohtu loomisele ning Ukrainas toime pandud väidetavate 
sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi uurimisele;
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10. nõuab ulatuslike sanktsioonide kehtestamist kõigi äriühingute ja üksikisikute suhtes, kes 
endiselt Venemaa või Venemaa äriühingutega kaubavahetust peavad; nõuab 
sanktsioonide laiendamist kõigile vene päritolu 6000 isikule, kellele Navalnõi 
korruptsioonivastase võitluse sihtasutus on osutanud, samuti neile, kes on seotud 
Venemaa kodanikuaktivistide ja poliitilise opositsiooni liikmete ebaseadusliku 
vangistamisega, lisades nad viisakeelu nimekirja ja külmutades nende varad; nõuab 
samal ajal tungivalt, et Ukraina võtaks vastu Ukraina Magnitski seaduse; nõuab 
tungivalt, et EL ja liikmesriigid ning nende liitlased teeksid kõik endast oleneva 
tagamaks, et ELi kehtestatud sanktsioonid oleksid võimalikult tõhusad, takistades 
sanktsioonidest kõrvalehoidmist või kõrvalehoidmise katseid ja võideldes selliste 
tegevuste vastu; mõistab hukka riigid, kes aitavad Venemaal nendest sanktsioonidest 
kõrvale hoida; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon esitaks konkreetse ettepaneku, et 
Ukraina riigile saaks otse üle anda Venemaa keskpanga külmutatud varad, mis annaks 
riigile rohkem kui 300 miljardi euro ulatuses kohest rahalist toetust; rõhutab, et need 
meetmed tuleks ELi ja Ukraina tippkohtumise ajaks ette valmistada ning nendega peaks 
kaasnema raskerelvade, eelkõige Leopard 2 tankide sihikindel ja kooskõlastatud 
tarnimine liikmesriikide poolt ja Ukraina sõjaväelaste kiire väljaõpe nende 
kasutamiseks; nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid kõrvaldaksid raskerelvade, eelkõige 
Leopard 2 tankide Ukrainasse ekspordilt riiklikud tõkked;

11. nõuab, et ELi institutsioonid laiendaksid Ukraina ametnike võimalusi osaleda ELi 
institutsioonide töös ja nende tööd jälgida; ergutab kahepoolseid parlamentaarseid 
kohtumisi liikmesriikide ja Ukraina parlamentide vahel ning nõuab, et Ukraina 
vaatlejatele Euroopa Parlamendis osalemiseks ette nähtud ajavahemik tuuakse 
varasemaks, näiteks sidudes selle konkreetsete teemade üle peetavate läbirääkimiste 
lõpuleviimisega;

12. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid pakuksid jätkuvalt haridusvõimalusi muu hulgas 
Ukraina noortele, ametnikele ja diplomaatidele; nõuab, et algatataks menetlused 
idapartnerluse avaliku halduse akadeemia loomiseks;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama strateegilist kommunikatsiooni ja 
andma asjakohast teavet laienemise vastastikuse kasu ja võimaluste kohta nii Ukrainas 
kui ka liikmesriikides, et suurendada veelgi toetust ja parandada arusaamist 
ühinemisprotsessist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama ELi rahastamise 
ja selle käegakatsutavate tulemuste nähtavust Ukrainas; nõuab kindlalt, et nende 
eesmärkide elluviimisel osaleksid aktiivselt EL ja Ukraina kodanikuühiskond;

14. nõuab, et EL ja liikmesriigid töötaksid strateegiliselt ja ennetavalt, et võidelda 
hübriidohtude vastu ja takistada Venemaa sekkumist Ukraina poliitilistesse, valimis- ja 
muudesse demokraatlikesse protsessidesse, eelkõige pahatahtlikke tegusid, mille 
eesmärk on manipuleerida avalikku arvamust ja õõnestada Euroopa integratsiooni; 
nõuab, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid vastupanuvõimet desinformatsioonile ja 
segadust külvavatele kampaaniatele, mille eesmärk on õõnestada demokraatlikke 
protsesse ja tekitada Ukrainas lõhesid; 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
komisjonile ja liikmesriikidele ning Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile.


