
 
EU:n tuki Ukrainalle
 
Jo ennen kuin Ukraina joutui Venäjän hyökkäyksen kohteeksi EU on pyrkinyt tukemaan
Ukrainaa ja luomaan läheisemmät suhteet maahan. Lue lisää.
 

Taustaa 
Julistauduttuaan itsenäiseksi Neuvostoliitosta vuonna 1991 Ukraina on halunnut kulkea omaa
polkuaan ja luoda läheisempiä suhteita muuhun Eurooppaan.
 
Venäjä 
Ukrainan suhteita Venäjään on kiristänyt Venäjän pyrkimys pitää maa omassa
vaikutuspiirissään. Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan kansainvälisen lain
vastaisesti, minkä EU tuomitsi jyrkästi. Lisäksi Venäjä on käynyt hybridisotaa Ukrainaa vastaan
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käyttäen keinoina muun muassa taloudellisia keinoja ja disinformaatiohyökkäyksiä.
 
Joulukuussa 2021 hyväksymässään päätöslauselmassa mepit vaativat Venäjää vetämään
joukkonsa pois Ukrainan rajoilta ja sanoivat, että mahdollisella hyökkäyksellä olisi korkea
taloudellinen ja poliittinen hinta. Parlamentti ilmaisi huolensa Venäjän sotilasvalmisteluista
Ukrainan rajoilla jo huhtikuussa 2021 hyväksymässään päätöslauselmassa.
 
Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustusasioiden alivaliokunnan jäseniä
kävi tiedonkeruumatkalla Ukrainassa 30.1.-1.2.2022.
 
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, 24. helmikuuta Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.
EU on vastannut ottamalla käyttöön joukon pakotteita Venäjää vastaan sekä tukemalla
Ukrainaa eri toimin.
 
Katso aikajanaltamme, miten EU ja Euroopan parlamentti ovat tukeneet Ukrainaa hyökkäyksen
alusta asti.
 
Assosiaatiosopimus 
Syyskuussa 2014 Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ja Ukrainan välisen
assosiaatiosopimuksen, johon sisältyi kattava vapaakauppasopimus. Tavoitteena oli lisätä
yhteistyötä monilla politiikan aloilla sekä tarjota sopimuksen kummallekin osapuolelle vapaa
pääsy toisen markkinoille.
 
Sopimuksessa määritettiin keskeisiä sääntöjä yhteistyölle muun muassa energian, liikenteen ja
koulutuksen alalla. Siinä myös edellytettiin, että Ukraina tekee uudistuksia ja kunnioittaa
demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta.
 
Vapaakauppasopimuksen myötä EU:n ja Ukrainan väliltä on poistettu tuontitulleja ja kielletty
muita kaupan esteitä. Arkaluontoisilla aloilla, kuten maataloustuotteiden kohdalla on erityisiä
rajoituksia ja siirtymäaikoja.
 
EU on Ukrainan pääasiallinen kauppakumppani - sen osuus maan ulkomaankaupasta on yli 40
%.
 
Viisumit 

Artikkeli

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

2 I 4

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/20210422IPR02623/venaja-mepit-tuomitsevat-sotilasvalmistelut-ja-tapahtumat-tsekissa
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/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/headlines/priorities/ukraina/20220519STO30402/aikajana-eu-n-tuki-ukrainalle-sodan-alusta-alkaen
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ukraina/20220519STO30402/aikajana-eu-n-tuki-ukrainalle-sodan-alusta-alkaen
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ukraina/20140915IPR62504/euroopan-parlamentti-ratifioi-eu-n-ja-ukrainan-assosiaatiosopimuksen
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ukraina/20140915IPR62504/euroopan-parlamentti-ratifioi-eu-n-ja-ukrainan-assosiaatiosopimuksen
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/


Huhtikuussa 2017 Euroopan parlamentti antoi tukensa sopimukselle, jonka ansiosta Ukrainan
kansalaiset eivät tarvitse viisumia lyhytaikaista oleskelua varten EU:ssa.
 
Ukrainalaiset, joilla on biometrinen passi, voivat tulla EU:hun ilman viisumia korkeintaan 90
päiväksi 180 päivää kestävän jakson aikana, olipa vierailun syynä turismi, ystävien tai
sukulaisten luona vierailu tai liikeasiat - ei kuitenkaan työskentely unionin alueella. Sääntöjä
sovelletaan kaikkiin EU-maihin Irlantia lukuun ottamatta.
 

Muu tuki 
EU:lla on lukuisia hankkeita, joilla pyritään tukemaan Ukrainan taloutta ja vihreää siirtymää sekä
autetaan maata tekemään uudistuksia.
 
Vuodesta 2014 alkaen EU ja rahoituslaitokset ovat tukeneet Ukrainaa avustuksilla ja lainoilla,
joiden yhteissumma on yli 17 miljardia euroa. Tuella on tarkoitus auttaa Ukrainaa uudistumaan,
ja rahoitus on riippuvaista uudistusten etenemisestä.
 
Vuodesta 2015 alkaen yli 11 500 ukrainalaista opiskelijaa on osallistunut EU:n suosittuun
Erasmus+-vaihto-ohjelmaan.
 

Parlamentin jäseniä Ukrainassa
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170329IPR69065/parliament-approves-ukraine-visa-waiver
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2022-01/20220124-Ukraine_factograph.pdf


EU investoi hankkeisiin, joilla elvytetään Ukrainan taloutta. Tämä tuki kattaa muun muassa
suoran tuen sadalle tuhannelle pienelle ja keskisuurelle yritykselle, yli kymmenen tuhannen
maaseudulla sijaitsevan yrityksen avustamisen sekä rahoitusta julkisen IT-infrastruktuurin
kehittämiseen.
 
Koronaviruspandemian alusta alkaen EU on tukenut Ukrainaa kiireellisten tarpeiden
täyttämisessä ja talouden ja yhteiskunnan elvyttämisessä yli 190 miljoonalla eurolla. Lisäksi EU
on antanut 1,2 miljardia euroa makrotaloudellista apua. EU on lähettänyt maahan yli 36
miljoonaa kappaletta henkilösuojaimia sekä ambulansseja, lääkinnällisiä laitteita ja koulutusta
terveydenhuoltohenkilökunnalle. Yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa EU tarjoaa ruokaa
ja lääkkeitä heikossa asemassa oleville perheille.
 
16. helmikuuta 2022 mepit hyväksyivät 1,2 miljardin euron makrotalousapupaketin, jolla
autetaan Ukrainaa kattamaan maan rahoitusvajetta vuonna 2022.
 
Saharov-palkinto 
Vuonna 2018 parlamentti myönsi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ukrainalaiselle
elokuvaohjaajalle ja ihmisoikeusaktivistille Oleg Sentsoville. Sentsov oli vangittuna
osallistuttuaan mielenosoitukseen Venäjän Krimin miehitystä vastaan Kiovassa, mutta hänet
vapautettiin vankilasta 7. syyskuuta 2019 osana vankien vaihtoa Venäjän ja Ukrainan välillä.
 
Lisätietoa
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: Is Russia about to start a new war in Ukraine? (joulukuu
2021)
Parlamentin tutkimuspalvelun tutkimus: EU-Ukraine association agreement (heinäkuu 2020)
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: Ukraine: navigating multiple challenges (lokakuu 2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220211IPR23122/eu-parlamentti-hyvaksyi-1-2-miljardin-lainapaketin-ukrainalle
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/saharov-palkinto-2018
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642225/EPRS_ATA(2019)642225_EN.pdf

