
      

 

 
 

Väliskomisjonide esimeeste avaldus 

Nord Stream 2 kohta 

 
 

Meie, oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed, seisame jätkuvalt 

vastu Nord Stream 2 gaasijuhtme projektile ning peame kahetsusväärseks 
Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa hiljutist otsust Nord Stream 2 kohta, mis 
käsitleb gaasijuhtme valmisehitamise jätkamist. 

 
Peame Nord Stream 2 projekti geopoliitiliseks projektiks, mille eesmärk on 

energiaturu domineerimise kaudu laiendada Venemaa mõju Euroopale. 
Gaasijuhtme valmimine tugevdab Venemaa gaasi mõju Euroopa energiaallikate 
kombinatsioonis, ohustab ELi liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide julgeolekut 

ning seab ohtu Ukraina niigi ebakindla julgeoleku ja suveräänsuse. 

 
Veelgi enam, NS2 valmimine annab Venemaale veel ühe vahendi Ukraina 
survestamiseks ja väljapressimiseks. Ukraina peab oma Euroopa-meelse valiku 
tõttu jätkuvalt taluma Venemaa jõhkrat agressiooni ja oma alade sõjalist 

okupeerimist. Selle tulemusena on hukkunud üle 14 000 ukrainlase ja igal nädalal 
ohverdab palju Ukraina sõdureid oma elu, et kaitsta oma kodumaad ja kogu 

Euroopat. EL ja USA peavad tegema koostööd, et suurendada sanktsioonide survet 
Kremlile, eesmärgiga seista vastu agressioonile Ukrainas. 

 

Nord Stream 2 valmimise ja töösserakendamise tõenäoline tagajärg on ühtse, 
liberaliseeritud ja avatud Euroopa gaasituru õõnestamine varustusallikate Nord 

Stream 2 süsteemi koondamise ja alternatiivsetesse süsteemidesse 
investeerimise takistamise teel. Ootame, et Saksamaa võtaks endale selge 
kohustuse vähendada sõltuvust Venemaalt imporditavast gaasist ja liikuda 

roheenergia kasutuselevõtu poole. Eeldame, et Saksamaa suhtub oma vastutusse 
nende eesmärkide suunas liikumisel äärmise pühendumusega. Peame võtma 

ühise kohustuse suurendada toetust Ukraina julgeolekule ja kaitsevõimele, et ära 
hoida praeguse julgeolekukriisi süvenemine, mida võimendavad Nord Stream 2 
tekitatud ohud. 

 
Piirkonna muutuvas julgeolekukeskkonnas kutsume NATO-t üles võtma endale 
kohustus tugevdada heidutust eelkõige oma idatiival, Läänemerest Musta mereni. 

Samuti peame võtma endale kohustuse esitada selge tegevuskava Ukraina 
liikumiseks NATO alliansiga ühinemise poole, kui Ukraina viib läbi vajalikud 
reformid ja vastab NATO liikmesuse nõuetele. Tugevdamaks Ukraina valitsuse 

jõupingutusi riigi ümberkujundamisel ning ka demokraatiat ja inimõigusi selles 
piirkonnas, kutsume üles leppima kokku Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiivis 

Ukraina jaoks. 



 
Nõuame, et kõigi Nord Stream 2-ga seotud edasiste kokkulepete korral peetaks 

konsultatsioone kogu transatlantilise pere üleselt. Veelgi enam, selles 
diplomaatias tuleks pidada silmas aluspõhimõtet – Venemaa pahatahtliku 
agressiooniga võitlemine on kogu NATO, kõigi ELi liikmete ning meie Kesk- ja Ida-

Euroopa partnerite riikliku julgeoleku huvide seisukohalt elulise tähtsusega. 
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