
Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 1

RUSIJA

Odnosi med EU in Rusijo so napeti vse od leta 2014 zaradi nezakonite priključitve Krima
Rusiji, njene podpore upornikom na vzhodu Ukrajine, njenih sosedskih politik in dogodkov
v državi. Leta 2016 je Rusija sprejela odločnejša stališča na mednarodnem prizorišču,
napetost pa se je povečala zaradi njenih bombnih napadov v Siriji. EU vse od leta 2014 redno
podaljšuje omejitvene ukrepe proti Rusiji. EU in Rusija sta vseeno močno soodvisni, EU pa
se ravna po pristopu selektivnega sodelovanja.

PRAVNA PODLAGA

— Naslov VPogodbe o Evropski uniji (PEU): „zunanje delovanje“;

— člena 206 in 207 (trgovina) ter členi od 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU);

— sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

RAZMERE V DRŽAVI

Do krize v Ukrajini je Rusija veljala za „strateško partnerico“ Unije in večplastna narava
odnosov se je odražala na številnih področjih sodelovanja, tudi v trgovini, energetiki in
mednarodnih vprašanjih, kot so preprečevanje terorizma, neširjenje orožja in mirovni proces na
Bližnjem vzhodu. V zadnjih letih je vprašanje skupnega sosedstva postalo pomemben vir trenj
med EU in Rusijo. Nezakonita priključitev Krima Rusiji marca 2014 in dokazi, da Rusija odtlej
podpira separatistične sile na vzhodu Ukrajine, so sprožili mednarodno krizo. EU je ponovno
ocenila svoje dvostranske odnose, preklicala vrhunska srečanja med EU in Rusijo ter ustavila
proces liberalizacije vizumskega režima in pogovore o posodobitvi okvirnega sporazuma med
EU in Rusijo. Pristop EU do odnosov z Rusijo je trenutno dvotiren ter združuje politiko
postopnih sankcij in poskuse iskanja diplomatske rešitve za konflikt na vzhodu Ukrajine.
Na predsedniških volitvah leta 2012, za katere Parlament meni, da niso bile „svobodne in
poštene“, sta mandat ponovno dobila ruski predsednik Vladimir Putin in njegova stranka
Združena Rusija. Protesti v Rusiji po volitvah so razkrili široko nezadovoljstvo in pokazali,
da je v politično dejavnih segmentih ruske družbe režim izgubil legitimnost. V odgovor
na te proteste je bila od leta 2012 v Rusiji sprejeta zakonodaja, uperjena proti opoziciji in
civilni družbi z novimi zakoni o registraciji nevladnih organizacij, demonstracijah, uporabi
interneta, klevetanju in obrekovanju ter veleizdaji. S temi zakoni je zavezanost Rusije
demokratičnim vrednotam pod še večjim vprašanjem. EU je zaskrbljena tudi glede vladavine
prava v državi, zlasti zaradi korupcije, in glede upadanja spoštovanja človekovih pravic. To
se s parlamentarnimi volitvami septembra 2016 ni spremenilo: zaznamovale so jih dolgočasna
kampanja, nizka volilna udeležba (47,88 %) in še večja zmaga Putinove Združene Rusije.
Rusija se je avgusta 2012 po 18 letih pristopnih pogajanj pridružila Svetovni trgovinski
organizaciji (STO). Razmere na področju naložb v državi so negotove, uspešnost gospodarstva



Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 2

pa ostaja odvisna od cen nafte. Čeprav je EU prva trgovinska partnerica Rusije, Rusija pa je tretja
trgovinska partnerica EU, so njuni trgovinski in gospodarski odnosi pogosto moteni. Pristop
Rusije k STO je za EU pomenil lepo priložnost, saj ponuja večstranski okvir, ki temelji na
pravilih za trgovinske odnose in reševanje sporov.
Omejevalni ukrepi EU zoper Rusijo zaradi njenih ukrepov, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, zajemajo zamrznitev sredstev in prepoved
potovanja za 149 fizičnih in 38 pravnih oseb. Prvič so bili uvedeni marca 2014 in nazadnje
podaljšani 14. septembra 2017 do 15. marca 2018. EU je 9. novembra 2016 na seznam sankcij
dodala šest krimskih poslancev ruske dume, izvoljenih istega leta. Konec julija 2017 je Svet
podaljšal gospodarske sankcije zoper Rusijo, ki se nanašajo na finančni, energetski in obrambni
sektor ter blago z dvojno rabo, do 31. januarja 2018. Evropski svet je marca 2015 sklenil, da
trajanje teh sankcij pogoji s celovitim izvajanjem sporazumov iz Minska, kar naj bi se zgodilo
pred 31. decembrom 2015. 19. junija 2017 so bili podaljšani tudi omejevalni ukrepi v odziv na
nezakonito priključitev Krima in Sevastopola, in sicer do 23. junija 2018.
Rusija je bila tudi izključena iz skupine G8, njen pristop k OECD in Mednarodni agenciji za
energijo pa je začasno zaustavljen. Začasno so prekinjena tudi redna vrhunska srečanja EU–
Rusija in druga srečanja na visoki ravni. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je aprila 2014
ruski delegaciji začasno odvzela glasovalne pravice v odziv na rusko nezakonito priključitev
Krima.
Rusija od avgusta 2014 izvaja povračilne ukrepe na sankcije EU in zahodnih držav, vključno
z ZDA, Kanado in Avstralijo – pod pretvezo kršitev standardov prehranske varnosti je uvedla
povračilne ukrepe za kmetijske proizvode, surovine in hrano. Rusija je z embargom na hrano
izkoristila priložnost za okrepitev svoje politike nadomeščanja uvoza na kmetijskem področju.
Rusija uporablja črni seznam oseb iz EU in ZDA, ki so izrazile kritiko njenega delovanja. Pravna
pritožba nas uvrstitvijo osebe na seznam ni možna, kar pa ne velja za prepoved potovanja, ki
jo izvaja EU.
EU in Rusija sta močno soodvisni na področjih energije, trgovine, naložb itd. Svet EU za zunanje
zadeve je 14. marca 2016 opredelil pet vodilnih načel, na katerih temelji njen odnos z Rusijo
z vidika visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini:
(1) izvajanje sporazuma iz Minska je ključni pogoj za vsako bistveno spremembo stališča EU
do Rusije; (2) okrepitev odnosov z vzhodnimi partnericami EU in drugimi sosednjimi državami,
vključno v osrednji Aziji; (3) okrepitev odpornosti EU (na primer glede energetske varnosti,
hibridnih groženj ali strateškega komuniciranja); (4) možnost selektivnega sodelovanja z Rusijo
o vprašanjih, ki so v interesu EU; (5) potreba po udeležbi v medosebnih stikih in podpori ruske
civilne družbe.
Ruska prizadevanja v okviru skupine držav E3+3 (imenovane tudi P5+1) za sklenitev jedrskega
sporazuma z Iranom julija 2015 so zbudila pričakovanja o tesnejšem sodelovanju na svetovni
ravni, vendar je nenaden, odločen in neposreden poseg Rusije v sirski spor s podporo
predsedniku Bašarju al Asadu, ki se je začel septembra 2015, povzročil dodatna nesoglasja
z Zahodom.

VELJAVNI SPORAZUMI IN SPORAZUMI, O KATERIH POTEKAJO
POGAJANJA

Pravna podlaga, ki je osnova za sedanje odnose med EU in Rusijo, je sporazum o partnerstvu
in sodelovanju iz leta 1997. Sporazum je bil sprva sklenjen za 10 let, zdaj pa se vsako leto
samodejno obnavlja. V njem so določeni glavni skupni cilji, vzpostavljen je medinstitucionalni
okvir za dvostranske stike (vključno z rednimi posveti o človekovih pravicah in polletnimi
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srečanji na ravni predsednikov, ki so zdaj zamrznjena), pa tudi dejavnosti in dialog na številnih
področjih.
Na vrhu v Sankt Peterburgu maja 2003 sta EU in Rusija medsebojno sodelovanje utrdili s štirimi
„skupnimi prostori“, ki temeljijo na skupnih vrednotah in interesih: s skupnim gospodarskim
prostorom, skupnim prostorom svobode, varnosti in pravice, skupnim prostorom zunanje
varnosti in skupnim prostorom za raziskovanje, izobraževanje in kulturo. Leta 2010 je bilo
vzpostavljeno „partnerstvo za modernizacijo“. Julija 2008 so se začela pogajanja o novem
sporazumu, ki naj bi vključeval „materialne, pravno zavezujoče obveznosti“ na področjih, ki
med drugim obsegajo politični dialog, pravosodje, svobodo, varnost, gospodarsko sodelovanje,
raziskave, izobraževanje, kulturo, trgovino, vlaganja in energijo.
Vendar so zaradi ruskega posredovanja na Krimu vsi pogovori zastali. Zaradi ruskega
posredovanja v vzhodni Ukrajini so bila prekinjena tudi prizadevanja za podpis novega
sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov, o katerem so se pogajanja končala leta 2011.
Za liberalizacijo vizumskega režima bi bila potrebna večja varnost listin, boljše upravljanje
meja, učinkovitejše izvajanje dogovora o ponovnem sprejemu, pa tudi ruske reforme na
področju človekovih pravic in pravne države. Evropski svet je leta 2014 sklenil zamrzniti
sodelovanje z Rusijo (z izjemo čezmejnega sodelovanja), pa tudi finančno podporo EU tej državi
prek mednarodnih finančnih institucij.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament mora v skladu z Lizbonsko pogodbo odobriti vsak novi sporazum, kot je
odobril že prejšnji sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Odobritev Parlamenta je potrebna
tudi za posamezne sporazume (kakršen je sporazum o poenostavitvi vizumskih postopkov).
Čeprav Parlament neposredno ne določa strateških potreb ali akcijskih programov, skupaj
s Svetom odloča o ciljih in prednostnih nalogah finančne pomoči EU, pa tudi o evropskem
instrumentu sosedstva, s katerim se financira regionalno sodelovanje EU z Rusijo. Poleg tega
ima Parlament po postopku „demokratičnega nadzora“ pravico, da pred sprejetjem pregleda
dokumente, ki usmerjajo izvajanje tega evropskega instrumenta.
A. Sprejeta stališča (resolucije)
Evropski parlament je sprejel več resolucij o Ukrajini, v katerih je jasno obsodil nezakonito
priključitev Krima Rusiji in vlogo te države pri destabilizaciji vzhodnega dela Ukrajine.
Junija 2015 je sprejel poročilo o stanju odnosov med EU in Rusijo.
Pred sedanjo krizo je Parlament podpiral nov, celovit sporazum z Rusijo na podlagi skupnih
vrednot in interesov, vendar je v več samoiniciativnih poročilih izrazil tudi resno zaskrbljenost
glede človekovih pravic, pravne države in stanja na področju demokracije v Rusiji. Najbolj
zgovorni primer tega so zakoni proti „propagandi“ z zvezi z osebami LGBTQ in proti nevladnim
organizacijam, ki prejemajo sredstva iz virov zunaj Rusije. Narašča tudi zatiranje predstavnikov
opozicije, vključno z javnimi grožnjami in nerešenimi umori voditeljev. Evropski parlament je
aprila 2017 sprejel resolucijo, v kateri je obsodil aretacijo vodje opozicije Alekseja Navalnega.
Tako znotraj kot zunaj Rusije se izvaja kampanja izrazitega zavajanja. Parlament je februarja
in maja 2016 ostro obsodil presenetljivo pogoste kršitve človekovih pravic prebivalcev Krima,
zlasti Tatarov. Marca 2017 je Parlament pozval Rusijo, naj izpusti več kot 30 ukrajinskih
državljanov, ki so bili zaprti ali jim je bila omejena svoboda.
B. Sodelovanje z ruskim parlamentom
V preteklosti so se poslanci Evropskega in ruskega parlamenta vsakoletno srečevali v okviru
odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija, tudi v delovnih skupinah, kjer so si
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izmenjevali stališča o sprotnih vprašanjih. Nazadnje je odbor za parlamentarno sodelovanje
zasedal januarja 2014. Od tedaj so dejavnosti, v katerih sodeluje ruski parlament, zamrznjene.
Delegacija Evropskega parlamenta v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija se
redno srečuje še naprej in o različnih vprašanjih razpravlja s predstavniki drugih institucij
(npr. Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje) in civilne družbe.
C. Opazovanje volitev in spodbujanje demokracije
Rusija Evropskega parlamenta od leta 1999 ni povabila na opazovanje volitev; Parlament tudi
ne opravlja nobenih drugih s tem povezanih dejavnosti v tej državi.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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