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Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Moldovan yhteistyön tilanteesta
(2022/2650(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovan tasavallasta ja itäisen 
kumppanuuden maista,

– ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen1, johon 
sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ja joka tuli kaikilta osin 
voimaan 1. heinäkuuta 2016,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n ja Moldovan 
tasavallan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta2,

– ottaa huomioon Moldovan tasavallan 3. maaliskuuta 2022 jättämän EU-
jäsenyyshakemuksen,

– ottaa huomioon 10. ja 11. maaliskuuta 2022 annetun Versailles’n julistuksen,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep 
Borrellin 29. huhtikuuta 2022 antaman julkilausuman äskettäisistä 
turvallisuusvälikohtauksista Transnistrian alueella,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota on vaikuttanut 
suhteettomasti Moldovan tasavaltaan pääasiassa siksi, että hyökkäyksen alkamisen 
jälkeen Moldovaan on saapunut yli 450 000 pakolaista, joista lähes 100 000 on jäänyt 
maahan, mikä on asukasta kohti laskettuna eniten kaikista Ukrainasta pakolaisia 
vastaanottaneista maista, mutta myös menetetyn kaupan sekä energian ja kuljetusten 
hintojen nousun vuoksi;

B. ottaa huomioon, että Moldovan tasavalta toimitti EU-jäsenyyshakemuksensa 
3. maaliskuuta 2022, mikä on osoitus Moldovan viranomaisten ja suuren väestönosan 
pitkään jatkuneesta määrätietoisuudesta edistää Moldovan yhdentymistä Eurooppaan;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet Moldovan 
tasavallalle rahoitusapua ja luontoissuorituksina annettavaa apua, jotta se voisi selviytyä 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksista, mukaan lukien 
13 miljoonaa euroa humanitaarista apua, 15 miljoonaa euroa hallinnollista tukea 
kotiseudultaan tilapäisesti siirtymään joutuneille, 15 miljoonaa euroa EU:n 
rajavalvonnan avustusoperaation tukemiseksi Moldovan ja Ukrainan rajalla sekä 

1 EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.
2 EUVL C 404, 6.10.2021, s. 136.
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luontoissuorituksina annettavaa apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta; toteaa, 
että EU, sen jäsenvaltiot, G7-maat ja muut samanmieliset valtiot sitoutuivat 
5. huhtikuuta 2022 antamaan 659,5 miljoonaa euroa Moldovan tukifoorumin 
käynnistämisen yhteydessä; ottaa huomioon, että EU on antanut Moldovalle 
60 miljoonaa euroa uuden budjettitukiohjelman kautta lieventääkseen energian 
hinnannousun vaikutuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Moldovan välillä tehtiin 17. maaliskuuta 2022 
rajaturvallisuusyhteistyötä koskeva sopimus, jonka ansiosta Frontex voi tukea 
Moldovan viranomaisia päivittäisessä rajavalvonta- ja rajaturvallisuustoiminnassa;

E. toteaa, että Moldovassa on ollut lavastetuiksi epäiltyjä iskuja siitä lähtien, kun Venäjä 
aloitti sodan Ukrainaa vastaan;

F. toteaa, että Venäjällä on Moldovan tasavallan Transnistrian alueella vähintään 
1 500 sotilasta ja näitä joukkoja täydentävät Transnistrian niin kutsuttujen asevoimien 
5 000 sotilasta;

G. huomauttaa, että 22. huhtikuuta 2022 kenraalimajuri, Venäjän keskussotilaspiirin 
apulaiskomentaja Rustam Minnekajev totesi, että yhtenä Venäjän Ukrainassa 
meneillään olevan hyökkäyksen tavoitteena on luoda maakäytävä Transnistrian alueelle; 
ottaa huomioon, että kenraalimajuri Minnekajev väitti myös virheellisesti, että 
Transnistriassa oli havaittu venäjänkieliseen väestöön kohdistuvia sortotoimia;

H. ottaa huomioon, että Transnistrian alueella sattui 25., 26. ja 27. huhtikuuta 2022 eräitä 
turvallisuusvälikohtauksia, mukaan lukien kranaatti-isku niin kutsutun 
valtionturvallisuusministeriön rakennukseen Tiraspolissa, radiomastoja vahingoittaneet 
räjähdykset Majakin kylässä ja väitetyt laukaukset Kobasnan ammusvarikon lähellä;

I. toteaa, että Transnistrian alueella Ukrainan ja Moldovan rajalla sijaitsevalla Kobasnan 
varikolla on noin 22 000 tonnia Neuvostoliiton aikaisia ammuksia ja sotilaskalustoa, 
joita vartioi venäläisjoukkojen operatiivinen ryhmä; ottaa huomioon, että huolimatta 
vuonna 1999 ja jälleen vuonna 2021 tehdyistä sitoumuksista Venäjän federaatio ei ole 
huolehtinut näiden aseiden täydellisestä tuhoamisesta; toteaa, että pelkona on, että tätä 
kalustoa saatettaisiin käyttää aseellisessa konfliktissa joko operatiivisesti tai Moldovan 
ja Ukrainan viranomaisten painostamiseksi;

J. ottaa huomioon, että Venäjä on käyttänyt kaasunvientiään Moldovaan välineenä, jolla 
edistetään Kremlin taloudellisia ja geopoliittisia etuja maassa, viimeksi luomalla vuoden 
2021 jälkipuoliskolla keinotekoisen kaasuntoimituskriisin;

K. toteaa, että Moldovan tärkein sähköntoimituslähde on Transnistrian alueella sijaitseva 
voimala, jonka omistaa venäläisyhtiö Inter RAO;

1. kiittää Moldovan tasavallan kansalaisia suurenmoisesta solidaarisuudesta, jota he ovat 
osoittaneet Ukrainasta tulleita, Venäjän hyökkäyssotaa, sen harjoittamaa 
ukrainalaiskaupunkien tuhoamista sekä sen tekemiä julmuuksia ja sotarikoksia 
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pakenevia pakolaisia kohtaan avaamalla tuhansille kotiensa ovet ja toivottaen heidät 
näin tervetulleiksi maahan; suhtautuu myönteisesti Moldovan tasavallan viranomaisten 
toimiin ukrainalaispakolaisten tukemiseksi;

2. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n on osoitettava Moldovan kansalle vastaavaa 
solidaarisuutta ja tuettava mahdollisimman päättäväisesti maan pyrkimyksiä selviytyä 
Venäjän hyökkäyssodan seurauksista;

3. muistuttaa, että Moldovan tasavallasta turvaa saaneiden lähes 100 000 pakolaisen ja 
maan kautta kulkevien pakolaisten tilanteen hallinta on kasvava taloudellinen taakka 
Moldovan valtiolle, joka on jo nyt epävarmassa taloudellisessa tilanteessa covid-19-
pandemian aiheuttaman taloudellisen taantuman ja Gazpromin keinotekoisesti 
aiheuttaman kaasun hinnannousun vuoksi;

4. toteaa, että mitä kauemmin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu, sitä 
enemmän Moldovan tasavalta tarvitsee humanitaarista, turvallisuusalan ja 
sosioekonomista apua; panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyivät äskettäin Moldovan tasavallalle annettavan 150 miljoonan euron 
makrotaloudellisen rahoitusavun, jolla katetaan osa sen ulkoisista rahoitustarpeista; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota lisäämään edelleen Moldovalle annettavaa 
rahoitusapua ja teknistä apua muun muassa esittämällä uuden makrotaloudellista 
rahoitusapua koskevan ehdotuksen; korostaa, että uusi ehdotus on välttämätön, koska 
komissio oli laatinut äskettäin hyväksytyn paketin ennen Ukrainan konfliktia; vaatii, 
että uuden ehdotuksen olisi koostuttava pääasiassa avustuksista eikä lainoista, jotta 
voidaan vakauttaa Moldovan sosioekonominen tilanne ja vahvistaa maan yleistä 
selviytymiskykyä; tähdentää, että Moldovan tasavallan talouden elvytyssuunnitelma, 
jonka arvo on jopa 600 miljoonaa euroa, on keskeinen Moldovan elpymisen kannalta;

5. pitää myönteisenä, että EU:n jäsenvaltiot, G7-maat, kansainväliset kumppanit ja 
samanmieliset valtiot ovat perustaneet Moldovan tukifoorumin, jonka tarkoituksena on 
saada liikkeelle ja koordinoida kansainvälistä tukea, sillä se on selkeä merkki unionin ja 
sen kumppanien sitoutumisesta Moldovan tasavallan tulevaisuuteen Euroopassa; 
kehottaa kaikkia foorumin kumppaneita varmistamaan lupaamiensa varojen oikea-
aikaisen maksamisen ja lisäämään nopeasti rahoitusta, jos Moldovan tarpeet muuttuvat;

6. kehottaa komissiota toimittamaan edelleen humanitaarista apua 25. helmikuuta 2022 
aktivoidun EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, rajaturvallisuustukea Frontexin ja 
uudelleensijoitetun EU:n rajavalvonnan avustusoperaation kautta sekä tukea ihmisten 
siirtämiseksi EU:n jäsenvaltioihin solidaarisuusfoorumin yhteydessä;

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa laajentamaan avustusoperaation toimeksiantoa, jotta 
voidaan vastata Ukrainasta saapuvien suurten pakolaismäärien aiheuttamaan meneillään 
olevaan hätätilanteeseen ja varmistaa, että operaatio voi tarjota merkityksellistä tukea 
viranomaisille pakolaisten vastaanottamisessa;

8. kehottaa komissiota esittämään lisäehdotuksia, joilla pyritään varmistamaan liikenteen 
ja EU:n kanssa käytävän kaupan täydellinen vapauttaminen, kuten poistamaan 
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tuontitullit kaikelta Moldovasta EU:hun suuntautuvalta vienniltä, nostamaan 
moldovalaisten maataloustuotteiden kiintiöitä ja helpottamaan moldovalaisten pääsyä 
EU:n työmarkkinoille, kun otetaan huomioon Moldovan tasavallan toimitusketjujen ja 
vientimarkkinoiden häiriöt;

9. korostaa Moldovan tasavallan tärkeää roolia EU:n itärajan turvallisuuden ja vakauden 
kannalta Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttaman 
humanitaarisen kriisin yhteydessä;

10. toistaa komissiolle samoin kuin Moldovan viranomaisille esittämänsä kehotuksen ottaa 
huomioon naisten ja lasten erityistarpeet ja huomauttaa, että selvä enemmistö 
Moldovassa tällä hetkellä olevista ukrainalaispakolaisista on lapsia; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita perustamaan erityisiä tukiohjelmia pakolaisnaisille ja -lapsille, joihin 
kohdistuu ihmiskaupan riski, ja varsinkin tarjoamaan erityistukea tällaisten rikosten 
sekä sukupuolistuneen väkivallan uhreille;

11. panee tyytyväisenä merkille, että Moldova jätti EU-jäsenyyshakemuksensa 3. 
maaliskuuta 2022; kehottaa EU:n toimielimiä myöntämään Moldovan tasavallalle EU:n 
ehdokasvaltion aseman Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti ja 
ansioiden perusteella ja jatkamaan tällä välin työtä maan integroimiseksi EU:n 
sisämarkkinoihin ja alakohtaisen yhteistyön lisäämiseksi; kehottaa komissiota 
saattamaan arviointinsa nopeasti päätökseen ja antamaan Moldovalle täyden tukensa 
tämän prosessin aikana;

12. korostaa – kuitenkaan pyrkimättä ennakoimaan komission lausunnon sisältöä –, että 
Moldovan viranomaiset ovat epäilemättä oikealla tiellä toteuttaessaan varsinkin 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevia keskeisiä uudistuksia, joilla 
varmistetaan, että maa täyttää Kööpenhaminan kriteerit, jotka liittymisneuvotteluja 
käyvien valtioiden on täytettävä, ja joiden tarkoituksena on panna kaikilta osin 
täytäntöön assosiaatiosopimus sekä siihen sisältyvä pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppa-alue; kannustaa Moldovan viranomaisia jatkamaan sellaisten uudistusten 
tiellä, joilla parannetaan maan kansalaisten elämää ja tuodaan maa lähemmäs 
eurooppalaisia normeja;

13. kehottaa antamaan kesäkuussa pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa selkeän 
ja vankan poliittisen signaalin Moldovan tasavallan EU-jäsenyydestä;

14. korostaa, että Ukrainan tavoin konkreettinen mahdollisuus EU:hun liittymisestä on 
olennainen osa toivoa, joka pitää yllä Moldovan väestön taistelutahtoa tänä äärimmäisen 
turvattomuuden ja aineellisen ahdingon aikana;

15. kehottaa vahvistamaan jäsenvaltioiden ja Moldovan viranomaisten välistä yhteistyötä 
vuoden 2014 pankkipetosten tutkinnassa ja erityisesti varastettujen varojen 
palauttamisen ja teoista vastuussa olevien syytteeseenpanon varmistamisessa;

16. kehottaa EU:ta lisäämään hallinnollista ja teknistä apua perustamalla Moldovan 
tukiryhmän, joka olisi samanlainen kuin nykyinen Ukrainan tukiryhmä, ja toteaa, että 
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tämä lisää EU:n henkilöstön läsnäoloa Moldovassa ja mahdollistaa Ukrainan 
tukiryhmän mallin mukaisen avun ulottamisen maahan; katsoo, että koska Moldovan 
tasavalta on äskettäin hakenut EU:n jäsenyyttä, tukiryhmä on perustettava kiireesti;

17. korostaa, että on mahdotonta hyväksyä sitä, että Venäjä on käyttänyt 
kaasutoimituksiaan aseena, jolla se on luonut Moldovan tasavallalle poliittista painetta 
vaikuttaakseen maan poliittiseen kehityskulkuun ja geopoliittiseen linjaukseen 
erityisesti vuoden 2020 presidentinvaalien ja vuoden 2021 parlamenttivaalien jälkeen;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan Moldovan tasavaltaa sen 
energiaomavaraisuuden, energiayhteyksien, energialähteiden monipuolistamisen ja 
energiatehokkuuden varmistamisessa sekä uusiutuvien energialähteiden kehittämisen 
nopeuttamisessa; kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan, että maa on 
energiayhteisön jäsenenä edelleenkin sitoutunut kolmannen EU:n energiapaketin 
täytäntöönpanoon ja erityisesti kaasun ja sähkön siirron ja jakelun eriyttämiseen;

19. suhtautuu myönteisesti 24.–25. maaliskuuta 2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiin; kehottaa jäsenvaltioita ostamaan yhdessä maakaasua, nesteytettyä 
maakaasua ja vetyä yhteisen alustan kautta, joka on myös Länsi-Balkanin valtioiden ja 
kolmen assosioituneen itäisen kumppanuuden maan käytettävissä; toistaa tässä 
yhteydessä kehotuksensa todellisen kaasu-unionin luomisesta; kehottaa Moldovan 
viranomaisia ja komissiota tekemään yhteistyötä selkeän arvion laatimiseksi Moldovan 
kaasun varastointia koskevista tarpeista tulevalla kaudella;

20. panee tyytyväisenä merkille Moldovan ja Ukrainan äskettäin toteuttamat onnistuneet 
eristystestit sähköverkkojensa irrottamiseksi väliaikaisesti Venäjästä ja Valko-Venäjästä 
ja niiden synkronoinnin Manner-Euroopan sähköverkon kanssa; kehottaa EU:n 
toimielimiä käyttämään hätärahoitusta Moldovan liittämiseksi nopeasti EU:n 
sähköverkkoon ja lisäämään EU:n rahoitustukea ja teknistä tukea, jota tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että Moldova kykenee selviytymään tällaisesta ulkoisesta 
painostuksesta;

21. ilmaisee vakavan huolensa viimeaikaisista tapahtumista Transnistrian alueella ja 
tuomitsee ne vaarallisiksi provokaatioyrityksiksi erittäin tulenarassa 
turvallisuustilanteessa; kehottaa malttiin, jotta voidaan taata Nistru-joen molemmin 
puolin ja naapurimaissa asuvien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä Chişinăun viranomaisten rauhallista ja maltillista reagointia ja 
toteaa, että tämä auttaa luomaan konfliktin rauhanomaista ja pysyvää ratkaisemista 
edistävää ympäristöä;

22. vahvistaa tukevansa päättäväisesti ja horjumatta Moldovan tasavallan itsenäisyyttä, 
suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisällä;

23. on huolissaan uhasta, jonka Kobasnan varikolle varastoidut ammustarvikkeet 
aiheuttavat turvallisuudelle ja ympäristölle alueella ja laajemminkin, ja kehottaa 



RC\1255477FI.docx 8/9 PE732.275v01-00 }
PE732.276v01-00 }
PE732.277v01-00 }
PE732.278v01-00 }
PE732.279v01-00 }
PE732.280v01-00 } RC1

FI

kansainvälistä yhteisöä tukemaan Moldovan viranomaisten toimia näiden vaarallisten 
aseiden poistamiseksi tai tuhoamiseksi;

24. torjuu Transnistrian alueen tosiasiallisten viranomaisten 3. maaliskuuta 2022 antaman 
julkilausuman, jossa ilmoitettiin sovintoprosessin lopettamisesta ja vaadittiin uudelleen 
Transnistrian niin kutsutun itsenäisyyden tunnustamisesta, ja ilmaisee huolensa siitä; 
kehottaa Venäjän federaatiota vetämään kokonaan ja ehdoitta kaikki sotilasjoukkonsa ja 
aseensa pois Moldovan Transnistrian alueelta Moldovan viranomaisten toistuvien 
pyyntöjen mukaisesti ja Moldovan tasavallan suvereeniutta ja alueellista 
koskemattomuutta kunnioittaen;

25. muistuttaa tukevansa Transnistrian konfliktin kokonaisvaltaista. rauhanomaista ja 
pysyvää poliittista ratkaisua, jonka perustana on Moldovan tasavallan suvereenius ja 
alueellinen koskemattomuus sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja johon 
olisi sisällyttävä Transnistrian erityisasema elinkelpoisessa Moldovan valtiossa ja joka 
ei saisi vaikuttaa maan Eurooppaan suuntautuviin pyrkimyksiin; muistuttaa hyödyistä ja 
taloudellisista mahdollisuuksista, joita yrityksille ja väestölle koituu Nistru-joen 
molemmin puolin, kun pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta sovelletaan 
koko Moldovan tasavallan alueella;

26. pitää myönteisinä viimeaikaisia aloitteita ja päätöksiä tuen lisäämisestä turvallisuuden 
alalla erityisesti siten, että käynnistetään EU:n ja Moldovan korkean tason poliittinen ja 
turvallisuusalan vuoropuhelu ja toteutetaan merkittäviä avustustoimia Euroopan 
rauhanrahaston puitteissa; muistuttaa tarpeesta lujittaa edelleen EU:n ja Moldovan 
turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ja kehottaa kumpaakin osapuolta hyödyntämään 
kaikilta osin asiaan liittyviä foorumeja; kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tarjoamaan 
kiireellistä valmiuksien kehittämistä koskevaa apua Moldovan tasavallan asevoimille, 
kun otetaan huomioon Moldovan turvallisuushaasteet;

27. antaa tunnustusta Moldovan viranomaisten viimeaikaisista toimista Venäjän 
propagandaa vastaan, mukaan lukien väliaikainen kielto useille venäläisille 
disinformaatiosivustoille poikkeustilamääräysten nojalla ja kielto Venäjää tukeville 
sotilaallisille symboleille; kehottaa komissiota ja Moldovan viranomaisia lisäämään 
tiedotustoimiaan Moldovan tasavallan Transnistrian alueen väestölle;

28. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita auttamaan 
Moldovaa sen kyberturvallisuutta koskevassa ja strategisessa viestinnässä, jotta voidaan 
parantaa sen kykyä selviytyä mahdollisista Venäjän hyökkäyksistä, ja tukemaan 
toimittajien ja kansalaisjärjestöjen työtä disinformaation torjumiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia ulkomaisen sekaantumisen ja 
disinformaation torjumiseksi ja tukemaan Moldovaa tässä;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 
Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Moldovan 
tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.
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