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Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsola kõne Euroopa 
Ülemkogu erakorralisel kohtumisel 24. veebruaril 2022 kell 20.00 
Brüsselis 
 
Austatud Euroopa Ülemkogu eesistuja,  
austatud Euroopa Komisjoni president,  
austatud presidendid ja peaministrid, 
head sõbrad 
 
Ukrainas toimuvat on raske tunnistada. Me lootsime siiski, et pingeid on 
võimalik leevendada, ja pingutasime selle nimel, ent täna hommikul said meie 
hirmud ja hoiatused traagilisel viisil tõeks. President Putin on vallandanud sõja 
Euroopas. 
 
See on kohutav. Ei saa ju olla, et anastatakse linnu, piirkondi ja iseseisvate riikide 
pealinnu. Selline käitumine kuulub minevikumaailma. Mineviku kannatused ei 
tohi korduda.  
 
Euroopa Parlamendi poliitiliste liidrite tänahommikune hinnang oli kindel ja 
selge. Teisipäeval arutatakse olukorda parlamendi täiskogu erakorralisel 
istungil. Me oleme ühtsed nii oma hukkamõistus kui ka solidaarsusavaldustes.  
 
Venemaa sissetung Ukrainasse on osa president Putini destabiliseerimiskavast. 
See on tee, mis viib Kremli otsesesse vastasseisu Euroopaga ja reeglitel põhineva 
maailmakorraga. See on tee, mis tõukab autoritaarsuse demokraatia vastu. See 
on tee, mida me ei tohi Kremlil lasta takistamatult käia.  
 
Ukraina on omaks võtnud demokraatia ja vabaduse. Ukraina uskus, et ta võib ise 
oma tee valida. Sama usku kandsid ka Euroopa Liidu liikmesriikide rahvad, keda 
siin laua taga esindate teie kui nende riikide juhid. Me ei saa jätta Ukrainat 
üksinda – Ukraina pärast ja meie endi pärast. Peame näitama tõelist solidaarsust 
Ukraina rahvaga, kes täna hommikul leidis end otsekui painajalikust unenäost.  
 
Peame näitama tegelikku solidaarsust ka inimestega, kes oma kodust 
põgenevad, ja Ukraina vahetus naabruses asuvate liidu liikmesriikidega, kes 
peavad toime tulema keerukate julgeoleku- ja humanitaarprobleemidega. Ma 
tean, et paljud teist on juba võtnud ennetavaid meetmeid. Kinnitan, et võite 
kindlalt arvestada Euroopa Parlamendi toetusega. 
 
Euroopa Liit on end näidanud ühtse ja otsusekindlana. Väljendasime seda juba 
hetkel, mil seda oli kõige rohkem vaja. Täna peame siit saatma sõnumi, mis 
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kinnitab, et me tegutseme üksmeeles, et meil on poliitiline tahe ja strateegiline 
suutlikkus ohule vastu astuda. Et me seisame Ukraina eest. 
 
Me tunnustame Ukraina väljavaadet ühineda Euroopa Liiduga. Meil on juba 
assotsieerimisleping ja vabakaubandusleping ning väga tihe koostöö Ukrainaga 
paljudes valdkondades, sealhulgas energiajulgeoleku valdkonnas. Neid suhteid 
peame oma Ukraina sõpradega edasi arendama. 
 
Euroopa jääb kindlaks oma elulaadile, mida iseloomustavad vabadus ja 
demokraatia. See on meie tugevus. 
 
Me ei tohi lasta oma otsusekindlust agressiivsel Venemaal vankuma lüüa. 
Venemaa toetab väärtusi, mis on meie omadest väga erinevad. Venemaa 
igatseb tagasi kunagisi mõjusfääre, selle asemel et tulevikku vaadates koostööd 
edendada.  
 
Kui meil peaks tekkima tahtmine sellega leppida ja astuda sammuke tagasi, 
esitatakse meile varsti uus ultimaatum. Ja mis siis saab?  
 
Praegu kogeme ohtu, mida me ei ole ise põhjustanud, provotseerinud ega esile 
kutsunud. Niisuguse agressiooni tingimustes oleme näidanud, et õigesti 
reageerida tähendab ka arukalt reageerida.  
  

– On õige ja arukas tõendada praktilist solidaarsust Ukrainaga. Oleme seda 
juba teinud 1,2 miljardi euro suuruse abi andmisega ning oma avalduste 
ja meetmetega. Ukraina rahvas peab teadma, et me toetame neid.  
 

– On õige ja arukas näidata meie liitu kuuluvate Balti riikide kodanikele ja 
naaberriikide kodanikele, et meie väärtused on kallid ning et me oleme 
vajaduse korral valmis nende eest võitlema. Me peame seda kinnitama, 
kuna Moldova, Valgevene ja Gruusia rahva pilk on suunatud just meile.  
 

– Oli õige ja arukas peatada Nord Stream 2 projekt ja on võimalik, et me ei 
saa piirduda ainult sellega. 

 
– On õige ja arukas kehtestada Venemaa suhtes ka enneolematult 

ulatuslikud ja karmid sanktsioonid. Need peavad olema kaugeleulatuvad 
ning hõlmama ka Venemaa SWIFT-süsteemist väljaarvamist ja 
individuaalseid sanktsioone, mille puhul ei tohiks kellegi suhtes erandeid 
teha. Lisaks peame sama pühendunult tegelema Euroopa tõelise 
julgeoleku- ja kaitsekoostöö liidu ülesehitamisega. 
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Tahaksin siinkohal nimetada kahte teemat, mida ei tohi tähelepanuta jätta.  
 
Me kõik teame, et meid ei ohusta mitte üksnes praegu toimuvad sündmused, 
vaid et sellel kõigel on reaalsed tagajärjed ka meie energiajulgeolekule. Me ei 
saa eirata tõsiasja, et meil on liikmesriike, kes sõltuvad täielikult Venemaalt 
tarnitavast gaasist. Meil tuleb mitmekesistada energialahendusi ning teha suuri 
investeeringuid Euroopasse ja taastuvatesse energiaallikatesse.  
 
Kreml tegeleb lisaks tavapärasele sõjapidamisele ka kahtluste, ebastabiilsuse ja 
hirmu tekitamisega. Seda sõda peetakse ka internetis, kus levitatakse Putini 
narratiivi, mis kujutab endast tegelikult koordineeritud desinformatsiooni 
kampaaniat. Ajaloo niisuguse ohtliku ümberkirjutamise vastu tuleb tõhusamalt 
võidelda. Lubage mul kinnitada, et Euroopa Parlament ja selle liikmed on 
pühendunud Euroopa sõnumi kuulutamisele.  
 
Viimaks tahaksin öelda, et Kreml on juba kaua aega olnud arvamusel, et tee 
Euroopasse saab rahaga vabaks osta. Nüüd on aeg kõrvaldada kõik lüngad ja 
teha lõpp ohtlikule nähtusele, mis seisneb niinimetatud kuldsete passide 
väljastamises, mis võimaldab saada Euroopa kodakondsuse tagaukse kaudu. 
Samuti on aeg tagada, et Venemaa raha ei muutuks sama tähtsaks kui Venemaa 
gaas.  
 
Ainult nii on võimalik saavutada strateegiline sõltumatus.  
 
Aitäh!  


