
 
Miksi EU:n ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet?
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on yksi viimeisimmistä syistä EU:n ja Venäjän suhteiden
kiristymiseen. Lue alta lisää.
 

EU:n ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Kremlin
sekaantuminen Ukrainan asioihin Krimin laittoman miehityksen jälkeen vuonna 2014, Venäjän
hallituksen tuki Itä-Ukrainan separatisteille sekä Venäjän sotilastoimet Syyriassa ovat
huonontaneet suhteita entisestään. Venäjän disinformaatiokampanjat, kyberhyökkäykset ja
demokratian häirintä EU-maissa ovat myös lisänneet jännitteitä.
 
Ukraina
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Ukrainalainen sotilas itäisellä Luhanskin alueella 21. tammikuuta 2022. ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ukraina
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/disinformaatio


EU ja lukuisat länsimaat ovat ilmaisseet tukensa Ukrainalle sen jälkeen, kun Venäjä alkoi
keskittää joukkojaan maan rajoille joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana. Joulukuussa
2021 hyväksymässään päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaati Venäjää vetämään
joukkonsa pois ja sanoi, että minkäänlaisia sotatoimia ei hyväksytä vaan niillä on kova
taloudellinen ja poliittinen hinta.
 
Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustusasioiden alivaliokunnan jäseniä
kävi tiedonkeruumatkalla Ukrainassa 30.1.-1.2.2022.
 
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentti on vastustanut Venäjän sekaantumista
Ukrainan asioihin ja tukenut Ukrainaa pyrkimyksissä lähentyä EU:n kanssa.
 
Mepit tuomitsivat venäläisten sotilasjoukkojen keskittämisen Ukrainan rajalle ja laittomasti
miehitetyllä Krimin niemimaalla täysistunnossa 29. huhtikuuta 2021. Parlamentti toisti myös
vaatimuksensa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin välittömästä vapauttamisesta. Meppien
mukaan EU:n pitäisi tehdä selväksi Venäjälle, että kansainvälisen oikeuden rikkomuksilla on
vakavat seuraukset.
 
Parlamentti hyväksyi 15. syyskuuta 2021 päätöslauselman, jossa todettiin, että EU:n on
taisteltava aggressiivisia toimia vastaan mutta valmisteltava samalla yhteistyötä tulevan
demokraattisen Venäjän kanssa.
 
EU:n ja Venäjän suhteita, Euroopan turvallisuutta ja Venäjän sotilaallista uhkaa koskevassa
täysistuntokeskustelussa 16. helmikuuta 2022 mepit vaativat yhtenäistä vastausta ja tukea
Ukrainalle. Parlamentin puhemies Roberta Metsola ja poliittisten ryhmien johtajat laativat lisäksi
Ukrainan tilannetta koskevan lausunnon.
 
Joukko johtavia meppejä tuomitsi tiistaina 22. helmikuuta Venäjän presidentti Vladimir Putinin
päätöksen tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyyden Ukrainasta.
 
Kaksi päivää myöhemmin parlamentin puhemies Roberta Metsola ja poliittisten ryhmien johtajat
tuomitsivat vahvasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vain muutamaa tuntia tapahtuman
jälkeen. Parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon 1. maaliskuuta.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211210IPR19223/eu-parlamentti-venajan-tulee-heti-vetaa-pois-ukrainaa-uhkaavat-joukot
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211210IPR19223/eu-parlamentti-venajan-tulee-heti-vetaa-pois-ukrainaa-uhkaavat-joukot
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210422IPR02623/venaja-mepit-tuomitsevat-sotilasvalmistelut-ja-tapahtumat-tsekissa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210910IPR11925/mepit-toivovat-eu-lta-uutta-demokratiaa-tukevaa-venaja-strategiaa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220210IPR23007/venajan-uhkaukset-ukrainaa-kohtaan-ovat-heratys-euroopalle-sanovat-mepit
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220210IPR23007/venajan-uhkaukset-ukrainaa-kohtaan-ovat-heratys-euroopalle-sanovat-mepit
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220224IPR24001/euroopan-parlamentin-poliittisten-ryhmien-johtajien-lausunto-ukrainasta
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220224IPR24001/euroopan-parlamentin-poliittisten-ryhmien-johtajien-lausunto-ukrainasta


Aleksei Navalnyin pidätys 
Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi matkusti Venäjälle 17. tammikuuta 2021, toivuttuaan juuri
lähes kuolettavasta myrkytyksestä. Hänet pidätettiin heti palattuaan kotimaahansa.
 
Parlamentti on vaatinut Venäjän vastaisten EU-pakotteiden kiristämistä pidätyksen
seurauksena. Mepit ovat vaatineet myös Navalnyin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista
vankeudesta.
 
Joulukuussa 2021 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon
Navalnyille tunnustuksena hänen taistelustaan korruptiota ja Venäjän hallituksen
ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Vankilassa istuvan Navalnyin tytär Daria Navalnaya otti
palkinnon vastaan isänsä puolesta.
 
EU:n Venäjän vastaiset pakotteet 
EU:n Venäjän vastaiset pakotteet ovat olleet voimassa vuodesta 2014 lähtien. Pakotteet otettiin
käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti osaksi itseään.
 

Mielenosoittajat ja poliisit ottivat yhteen Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksessa Moskovassa tammikuussa 2021. ©Irill

KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210119IPR95904/navalnyin-pidatys-parlamentti-vaatii-eu-pakotteita-venajaa-vastaan
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/saharov-palkinto-2021/20211209STO19125/saharov-palkinto-2021-eu-parlamentin-tunnustus-aleksei-navalnyille
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/saharov-palkinto-2021/20211209STO19125/saharov-palkinto-2021-eu-parlamentin-tunnustus-aleksei-navalnyille


Pakotteet kohdistuvat Venäjän rahoitus-, puolustus- ja energia-aloihin. Venäjä on reagoinut
asettamalla vastapakotteita. Ne ovat puolittaneet maahan EU:sta tuotavien maataloustuotteiden
määrän.
 
Vuoden 2020 lopussa EU-johtajat päättivät yksimielisesti pidentää pakotteiden
voimassaoloaikaa heinäkuun 2021 loppuun. Pakotteet ovat vaikuttaneet Venäjään merkittävästi:
vuoden 2018 lopussa maan talouden arvioitiin supistuneen kuusi prosenttia niiden takia.
 
Navalnyin myrkytyksen jälkeen EU:n pakotelistalle lisättiin venäläisiä henkilöitä, jotka
osallistuivat murhayritykseen.
 
Joulukuussa 2021 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti vaati lisäpakotteita Venäjää
vastaan, mikäli se ryhtyy sotatoimiin Ukrainaa vastaan.
 
Nord Stream 2 -kaasuputki 
Suurin osa EU:n tuontienergiasta tulee Venäjältä. Parlamentti hyväksyi tammikuussa 2021
päätöslauselman, jossa mepit vaativat EU:ta lopettamaan kiistanalaisen Nord Stream 2 -
kaasuputken rakentamisen. Venäjältä Saksaan kulkeva putki lisäisi meppien mukaan EU:n
riippuvuutta tuontienergiasta ja antaisi siten Venäjälle enemmän mahdollisuuksia puuttua
unionin asioihin.
 
Lisätietoa:
EU:n ja Venäjän suhteet
Parlamentin tutkimuspalvelun katsaus: Is Russia about to start a new war in Ukraine?
Parlamentin tutkimuspalvelun kooste think tankien näkemyksistä EU-Venäjä-suhteista
(englanniksi)
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https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/10/15/use-of-chemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-six-individuals-and-one-entity/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf

