
 
Pinged ELi ja Venemaa suhetes: mis on selle
põhjused?
 
Venemaa Ukraina ründamine on vaid üks pingete põhjustest riigi suhetes ELiga. Loe
lähemalt teistest põhjusest ning Euroopa Parlamendi seisukohtadest.
 

ELi ja Venemaa suhted on viimase kümne aasta jooksul muutunud üha pingelisemaks, seda
eriti Krimmi annekteerimise tõttu 2014. aastal. Venemaa valitsuse toetus separatistidele Ida-
Ukrainas ja Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid ainult süvendanud. Teine
pingeallikas on Venemaa väärinformatsiooni kampaaniad ja küberrünnakud ning katsed
õõnestada Lääne demokraatlikku ühiskonda.

Artikkel
24-02-2022 - 15:44
20210128STO96606

Ukraina relvajõudude sõjaväelane lumises eesliini kaevikus Zolote küla juures, Luganski idaosas, 21. jaanuaril 2022. ©AFP/Anatolii
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/ukraina
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/suuria/20160930STO44539/maapealne-porgu-saadikud-olukorrast-aleppos-ja-venemaa-rollist-suurias
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/parlament-desinformatsiooni-vastu


Ukraina 
Euroopa Liit ja mitmed lääneriigid on kinnitanud oma toetust Ukrainale pärast Venemaa sõjaväe
koondamist Ukraina piirile detsembris 2021 ja jaanuaris 2022. Detsembris 2021 vastu võetud
otsuses kutsus Euroopa Parlament Venemaad üles oma Ukrainat ähvardavaid vägesid tagasi
kutsuma ning kinnitas, et igasugune Moskva-poolne agressioon tuleb kõrge majandusliku ja
poliitilise hinnaga.
 
Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed osalesid 30.
jaanuar kuni 1. veebruar 2022 uurimismissioonil Ukrainas.
 
See ei ole esimene kord kui Euroopa Parlament on Venemaa sekkumisele riiki vastu pannud
ning Parlament toetab Ukraina soovi saavutada lähedasemad suhted ELiga.
 
29. aprillil 2021 vastu võetud otsuses avaldas Euroopa Parlament sügavat muret Venemaa
laiaulatusliku sõjalise ülesehituse pärast Ukraina piiril ning illegaalselt okupeeritud Krimmis.
Euroopa Parlamendi liikmed hoiatasid, et Venemaa sekkumise hind Ukrainasse tuleb kõrge.
Samuti mõistsid nad hukka Venemaa luureteenistuse kaasatuse laskemoonalao plahvatuses
Tšehhis 2014. aastal ning kordasid oma üleskutset koheselt vabastada opositsiooniliider Aleksei
Navalnõi.
 
15. septembril 2021 võttis Euroopa Parlament vastu otsuse, kus rõhutati, et EL peab
agressiivsetele poliitikatele vastu hakkama, kuid samas panema aluse koostööks tuleviku
demokraatliku Venemaaga.
 
16. veebruaril 2022 toimunud arutelul ELi ja Venemaa suhete, Euroopa julgeoleku ja Venemaa
sõjalise ohu üle Ukrainale rõhutasid Euroopa Parlamendi liikmed, et EL peab reageerima
ühtselt. Poliitiliste gruppide juhid ning Parlamendi president Roberta Metsola tegid samuti
avalduse Ukraina toetuseks.
 
Juhtivad Euroopa Parlamendi liikmed mõistsid 22. veebruaril tugevalt hukka Venemaa
presidendi Vladimir Putini Ukraina valitsuse kontrolli alt väljas olevate piirkondade – Donetski ja
Luganski oblastite – kui sõltumatute üksuste tunnustamise.
 
Kaks päeva hiljem mõistsid Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola ja poliitiliste
gruppide juhid tugevalt hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse lähitundide jooksul pärast selle
toimumist ja kuulutasid välja erakorralise istungi 1. märtsil.
 
Aleksei Navalnõi kinnipidamine 
 
Eelmisel aastal peaaegu surmaga lõppenud mürgitusest toibudes peeti opositsiooniliider pärast
tema naasmist Venemaale 17. jaanuaril uuesti kinni.
 
Neli päeva pärast arreteerimist toimunud hääletusel nõudis parlament märkimisväärselt
rangemaid ELi sanktsioone Venemaa vastu, samuti Aleksei Navalnõi ja kõigi kinnipeetavate
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210422IPR02623/parlament-moistab-hukka-venemaa-relvajoudude-kogunemise-ukrainas
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220210IPR23007/euroopa-parlament-venemaa-ahvardused-ukrainale-on-aratuskell-euroopale
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220224IPR24001/euroopa-parlamendi-juhtide-avaldus-ukraina-kohta
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220224IPR24001/euroopa-parlamendi-juhtide-avaldus-ukraina-kohta
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210119IPR95904/parlament-nouab-oluliselt-rangemaid-eli-sanktsioone-venemaa-vastu


viivitamatut ja tingimusteta vabastamist.
 
2021. aasta detsembris kuulutas Euroopa Parlament Navalnõi Sahharovi mõttevabaduse
auhinna võitjaks, tema võitluse eest korruptsiooni ning Kremli inimõiguste rikkumise vastu.
Auhinna võttis isa nimel vastu Navalnõi tütar Darja Navalnaja.
 

ELi sanktsioonid Venemaa vastu 
Alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal on ELi majandussanktsioonid suunatud Venemaa
finants-, kaitse- ja energiasektorile. Venemaa on reageerinud vastusanktsioonidega, keelates
umbes poole oma põllumajandusliku toidu impordist. Enne jõule otsustasid ELi juhid ühehäälselt
pikendada sanktsioone kuni 31. juulini 2021. Meetmed, mida uuendatakse kaks korda aastas,
on andnud Venemaale tugeva löögi: 2018. aasta lõpus oli Venemaa majandus ELi ja USA
sanktsioonide tõttu 6% väiksem.
 
EL kehtestas Venemaa ametnikele sanktsioonid ka seoses Navalnõi mürgitamisega.
Detsembris 2021 vastu võetud otsuses kutsus Euroopa Parlament Venemaa Ukraina-vastase
agressiooni puhul üles sisse seadma edasisi sanktsioone.
 
Nord Stream 2

23. jaanuaril 2021 toimunud protest Venemaal. ©Irill KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sahharov-2021/20211209STO19125/sahharovi-auhind-2021-euroopa-parlament-tunnustab-aleksei-navalnoid
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sahharov-2021/20211209STO19125/sahharovi-auhind-2021-euroopa-parlament-tunnustab-aleksei-navalnoid
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf


Teine ELi ja Venemaa suhete pingeallikas on uue Nord Stream 2 paigaldamine. 21. jaanuari
resolutsioonis kutsusid parlamendiliikmed EL-i viivitamatult lõpetama tööd vastuolulise
torujuhtme kallal, mis ühendaks Saksamaa otse Venemaaga. Urmas Paet avaldas lootust, et
ELi ministrid võtavad parlamendi seisukohta tõsiselt, ning rõhutas, et Nord Stream 2 projekt
"rikub ELi ühist energiajulgeolekupoliitikat".
 
Strateegilise partnerluse lõpp 
On palju valdkondi, kus nii ELil kui ka Venemaal on ühised huvid ja mured. Näiteks mängis
Venemaa Iraani tuumaleppe üle peetavatel läbirääkimistel konstruktiivset rolli, nii EL kui ka
Venemaa pooldavad Iisraeli-Palestiina konflikti kahe riigi lahendamist ja mõlemad on Pariisi
kliimaleppele allakirjutanud. EL on endiselt Moskva ülekaalukalt suurim kaubandus- ja
investeerimispartner (mis moodustas 2019. aastal 42% Venemaa ekspordist).
 
 
Kuid vaadates Venemaa valitsuse tegevuskäiku, ei saa Venemaad enam "strateegiliseks
partneriks" pidada, märgiti 2019. aasta märtsis Euroopa Parlamendi resolutsioonis. Tekstis
rõhutati, et lähedasemad suhted on võimalikud vaid juhul, kui Venemaa teeb täielikult koostööd
sõja lõpetamiseks Ukrainas ning hakkab austama rahvusvahelist õigust.
 
ELi-Venemaa suhted 
Kas Venemaa plaanib Ukrainas uut konflikti?  (ingliskeeles, detsember 2021).
 
EL ja Venemaa: habras naabruskond (mida arvavad mõttekojad) (ingliskeeles, detsember
2021).
 
2021. aasta Sahharovi auhinna laureaat: Aleksei Navalnõi (ingliskeeles, detsember 2021).
 
Lisateave
Teabeleht
Briifing
Pressiteade (30.4.2021)
Pressiteade (09.2.2021)
Pressiteade (08.2.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200109STO69926/iran-can-the-eu-help-to-defuse-the-situation
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/iisrael-ja-palestiina
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180404STO00910/teejuht-kliimalabiraakimiste-ajalukku
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180404STO00910/teejuht-kliimalabiraakimiste-ajalukku
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30737/russia-can-no-longer-be-considered-a-strategic-partner-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_ATA(2021)698823
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210430IPR03220/russia-eu-presidents-condemn-russian-sanctions-against-eu-nationals
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210204IPR97118/euroopa-parlament-kritiseeris-eli-valispoliitika-juhi-visiiti-moskvasse
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats

