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РУСИЯ

Отношенията между ЕС и Русия са обтегнати от 2014 г. насам поради
незаконното анексиране на Крим от Русия, подкрепата за бунтовнически
групи в Източна Украйна, политиките по отношение на съседните държави,
дезинформационните кампании и кампаниите за намеса, както и нарушенията
на правата на човека във вътрешен план. Напрежението е нараснало и във
връзка с руската намеса в Сирия, Либия и Субсахарска Африка. От 2014 г. ЕС
редовно подновява санкциите срещу Русия. ЕС и Русия продължават да бъдат
силно взаимозависими и ЕС прилага подход на „избирателно сътрудничество“.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— дял V от Договора за Европейския съюз: „Външна дейност“;

— членове 206 – 207 (търговия) и членове 216 – 219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— Споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС) (двустранни
отношения).

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕС И РУСИЯ

До започването на кризата в Украйна ЕС и Русия изграждаха стратегическо
партньорство, което обхващаше наред с другото търговия, икономика,
енергетика, изменение на климата, изследвания, образование, въпроси,
свързани с културата, сигурността, включително борбата с тероризма,
неразпространението на ядрено оръжие и решаването на конфликти в Близкия
изток. ЕС беше твърд поддръжник на присъединяването на Русия към Световната
търговска организация (СТО) (осъществено през 2012 г.). През последните години
обаче въпросът за общите зони на съседство се превърна в основна спорна тема.
Незаконното анексиране на Крим от Русия през март 2014 г., доказателствата,
че Русия подкрепя бунтовнически бойци в Източна Украйна, и нейните опити
да наруши достъпа до Азовско море предизвикаха международни кризи. ЕС
извърши преглед на своите двустранни отношения, като отмени редовните срещи
на високо равнище и временно преустанови диалога по визовите въпроси и
разговорите относно ново двустранно споразумение, което да замести СПС.
Понастоящем ЕС следва двупистов подход, съчетавайки постепенни санкции с
опити за намиране на дипломатически решения на конфликта в Източна Украйна.
Участието на Русия във връзка с работата на групата от държави Е3+3, които
сключиха ядрено споразумение с Иран през 2015 г., увеличи надеждите за по-
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тясно сътрудничество на международната сцена. Въпреки това намесата на
Русия във гражданската война в Сирия, а по-късно и в Либия и в няколко
конфликта на юг от Сахара, както и нейните кампании за дезинформация и усилия
за оказване на влияние върху избори в ЕС и други западни държави, водят също
до сериозно напрежение.
Президентските избори през 2018 г. дадоха на Владимир Путин четвърти
президентски мандат. Приетите през 2020 г. конституционни изменения, водени
от Путин, ще му позволяват да остане на власт след края на настоящия
му мандат през 2024 г. Други обезпокоителни конституционни промени
включват върховенството на руското право над международните споразумения,
ратифицирани от Русия, и над решенията на международните съдилища.
Руското законодателство, прието след 2012 г., е насочено срещу опозицията
и гражданското общество. Стотици неправителствени организации (НПО) бяха
обявени за „чуждестранни агенти“ и „нежелани организации“ и органите затегнаха
контрола над медиите и употребата на интернет. ЕС е загрижен относно
спазването на принципите на правовата държава, както и за корупцията.
Върховният съд наложи забрана на кандидатурата на опозиционния активист
Алексей Навални поради обжалвана минала присъда. Парламентарните избори
както през 2016 г., така и през 2021 г., бяха проведени в рестриктивна политическа
и медийна среда, което доведе до значителна победа за партията „Обединена
Русия“ на Путин.
Въпреки че икономиката на Русия се възстанови от международната рецесия
от 2008 г. и сътресенията в банковия сектор от 2014 г., възползвайки се
от увеличаващите се приходи от износа на въглеводороди, инвестиционният
климат остана несигурен и икономическите ѝ резултати зависят от цените на
петрола и природния газ. Икономическата система е концентрирана в няколко
сектора; липсват насърчаващите промяната инвестиции, а големите дружества,
близки до държавата, доминират пазара. Въпреки че Русия изглежда е устояла
сравнително добре на първоначалните вълни на пандемията от COVID-19,
значителната здравна и икономическа криза, която може да изпита в резултат на
продължителна санитарна извънредна ситуация, би могла да има дълготрайни
социални и политически последици.
От март 2014 г. ЕС, подобно на САЩ, Канада, Австралия и други западни
държави, постепенно налага ограничителни мерки срещу Русия в отговор на
незаконното анексиране на Крим и дестабилизирането на Украйна. Санкциите на
ЕС значително бяха засилени след свалянето на полет MH17 през юли 2014 г.,
преминаващ над територия, контролирана от бунтовниците, подкрепяни от Русия,
в Източна Украйна. Санкциите редовно се удължават и актуализират.
Ограничителните мерки на ЕС приемат различни форми. Дипломатическите
мерки се състоят в изключването на Русия от Г-8, спирането на процеса на
нейното присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие и Международната агенция по енергетика и временното
преустановяване на редовните двустранни срещи на високо равнище между ЕС
и Русия.
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Икономическите санкции са насочени срещу търговския обмен в конкретни
сектори. Те ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари
на ЕС за някои руски банки и дружества. Те налагат забрана за износа и вноса при
търговията с оръжия и забрана на износа на изделия с двойна употреба за военни
цели. Също така те ограничават достъпа на Русия до определени чувствителни
технологии, които могат да бъдат използвани за нефтодобив и проучвания.
Прилагат се специални ограничения за икономическите отношения с Крим и
Севастопол, включително забрана за внос на стоки от полуострова, забрана
за износ на определени стоки и техника, ограничения относно инвестициите
и забрана за предоставяне на туристически услуги, с мерките по отношение
на икономическото сътрудничество се прекратяват новите финансови операции
в Русия на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за
възстановяване и развитие. Въпреки политиките на санкции ЕС остава първият
по значимост търговски партньор на Русия, а Русия е четвъртият по значимост
търговски партньор на ЕС. Въпреки това търговията и икономическите отношения
са белязани от множество проблеми, напр. ембаргото на Русия върху няколко
продукта на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, спорове в рамките
на СТО и сериозни ограничения за участието на дружества от ЕС в руските
обществени поръчки.
През октомври 2020 г., по силата на специфично правно основание на ЕС –
режима на санкции по отношение на химическото оръжие – шест руски лица и
едно образувание бяха добавени към съответния списък за забрана за пътуване
и замразяване на активи в резултат на опита за убийство на Навални през август
2020 г. с използване на токсичен нервен агент с военно качество. Това е същият
правен инструмент, който беше използван за санкциониране на лицата, отговорни
за делото Скрипал в Солсбъри (Обединеното кралство) през март 2018 г.
През март 2021 г. Съветът използва новоприетия глобален режим на ЕС за
санкции в областта на правата на човека, за да санкционира четирима руски
граждани за ролята им в произволния арест, преследване и осъждане на
Навални, както и репресиите над мирни протести във връзка с незаконното
му третиране. По-късно през същия месец двама високопоставени чеченски
длъжностни лица бяха добавени в списъка заради изтезания и репресии срещу
ЛГБТИ лица и политически опоненти.
От октомври 2021 г. ограничителните мерки на ЕС по отношение на
териториалната цялост на Украйна се прилагат по отношение на общо 185 лица и
48 образувания, които са обект на замразяване на активи и забрана за пътуване
поради активна подкрепа за действия и прилагане на политики, подкопаващи
или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна.
Глобалната стратегия за сигурност на ЕС от 2016 г. определя отношенията с Русия
като „ключово стратегическо предизвикателство“. През март 2016 г. Съветът
установи пет ръководни принципа, които да се прилагат в отношенията на ЕС с
Русия: (1) изпълнение на споразуменията от Минск относно конфликта в Източна
Украйна като ключово условие за всяка съществена промяна в позицията на
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ЕС спрямо Русия; (2) укрепване на отношенията с източните партньори на ЕС
и други съседни държави, включително в Централна Азия; (3) повишаване на
устойчивостта на ЕС (напр. в областта на енергийната сигурност, хибридните
заплахи или стратегическата комуникация); (4) избирателно сътрудничество с
Русия по някои въпроси от интерес за ЕС; (5) необходимост от установяване на
контакти между хората и подкрепа за гражданското общество в Русия.
От август 2014 г. Русия предприема ответни мерки във връзка със санкциите,
наложени от ЕС. Тя наложи ответни санкции за селскостопанските стоки,
суровините и храните, като изтъкна предполагаеми нарушения на стандартите
за безопасност на храните. Това предизвика засилване на политиката на Русия
за замяна на вноса в сектора на селското стопанство. Русия също така прилага
„списък с лица за спиране“ за граждани на ЕС и САЩ, критикували нейните
действия, като им отказва правото на достъп до руска територия. Този списък не е
официално публикуван, което изключва възможни пътища за съдебно обжалване,
за разлика от прилаганата от ЕС забрана за пътуване. Считано от 30 април 2021 г.,
списъкът включва неколцина членове на ЕП, председателя на Европейския
парламент Давид Сасоли, заместник-председателя на Европейската комисия,
отговаряща за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова, както и шест
длъжностни лица на държави – членки на ЕС.

ДЕЙСТВАЩИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Правното основание за отношенията между ЕС и Русия е СПС от юни 1994 г.
Първоначалният му срок на действие беше 10 години, но след изтичането на
този срок то се подновява автоматично всяка година. То определя основните
общи цели, установява институционалната рамка за двустранните отношения,
включително провеждането на редовни консултации в областта на правата на
човека, както и организирането на срещи на ниво президенти два пъти в годината,
които понастоящем не се провеждат.
На срещата на високо равнище в Санкт Петербург през 2003 г. ЕС
и Русия засилиха своето сътрудничество, като създадоха четири общи
пространства: икономическо пространство; пространство на свобода, сигурност
и правосъдие; пространство на външна сигурност; както и пространство на
научни изследвания, образование и култура. На регионално ниво през 2007 г.
ЕС и Русия, съвместно с Норвегия и Исландия, установиха нова политика
относно Северното измерение, насочена към трансгранично сътрудничество в
регионите на Балтийско и Баренцово море. През юли 2008 г. бяха стартирани
преговори за ново споразумение между ЕС и Русия, което да включва „правно
обвързващи ангажименти“ в области като политическия диалог, правосъдието,
свободата, сигурността, икономическото сътрудничество, научните изследвания,
образованието, културата, търговията, инвестициите и енергетиката. През 2010 г.
стартира „Партньорство за модернизация“. Преговорите по споразумение за
визови облекчения бяха приключени през 2011 г. Но намесата на Русия в Крим
доведе до спиране на всички тези преговори и процеси. През 2014 г. Европейският
съвет замрази сътрудничеството с Русия (с изключение на трансграничното
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сътрудничество и контактите между хора), както и новото финансиране от ЕС в
полза на страната чрез международни финансови институции.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент подкрепи СПС през 1997 г. по „процедурата на
одобрение“.
Парламентът прие редица резолюции относно Украйна, в които осъжда
незаконното анексиране на Крим от Русия и нейната роля за дестабилизирането
на Източна Украйна. През юни 2015 г. и март 2019 г. Парламентът прие резолюции
относно състоянието на отношенията между ЕС и Русия, подкрепяща санкциите
на ЕС и подчертаваща нуждата от предоставяне на по-амбициозна финансова
подкрепа от страна на ЕС за руското гражданско общество и от насърчаване на
контактите между хората, въпреки трудните отношения. Резолюцията от 2019 г.
изразява голяма загриженост във връзка с международното поведение на Русия,
особено в държавите от Източното партньорство. В резолюцията също така се
критикува влошаването на положението с правата на човека и основните свободи
в Русия и се предлага Русия вече да не се счита за „стратегически партньор“
на ЕС. През септември 2021 г. Парламентът прие препоръка относно насоката
на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия. В препоръката
се съдържат редица предложения за работа с единомислещи партньори за
укрепване на демокрацията в Русия, стабилизиране и подпомагане на източните
съседи на ЕС, намаляване на енергийната зависимост на ЕС от Русия и
разкриване и прекратяване на потоците от мръсни пари от страната.
Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 2021 г. на
опозиционния политик и активист за борба с корупцията Алексей Навални.
Преди 2014 г. Парламентът подкрепяше ново всеобхватно споразумение с
Русия, което да се основава на общи ценности и интереси. Въпреки това
Парламентът изрази сериозни опасения по отношение на зачитането на
правата на човека, принципите на правовата държава и състоянието на
демокрацията в Русия, например по отношение на законите срещу ЛГБТИ
„пропаганда“, декриминализирането на домашното насилие без утежняващи
вината обстоятелства и нападенията над независими НПО или такива, които
получават финансиране от извън Русия, и др. Парламентът осъди категорично
безпрецедентните равнища на нарушения на правата на човека, извършени
срещу жителите на Крим, и по-специално срещу татарите. През 2018 г.
той поиска освобождаване на украинския режисьор Олег Сенцов, който се
противопоставяше на незаконното анексиране на Крим, и му присъди наградата
„Сахаров“. Сенцов беше освободен през 2019 г. в рамките на размяна на
затворници между Русия и Украйна. Парламентът категорично осъди опита за
убийство на Алексей Навални през 2020 г.
Отношенията с руските законодатели бяха развивани най-вече в рамките
на комитета за парламентарно сътрудничество (КПС) – междупарламентарен
форум, създаден със СПС между ЕС и Русия. Между 1997 г. и 2014 г. КПС
служеше за стабилна платформа за развитие на сътрудничеството и диалога
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между делегациите на ЕП и Федералното събрание на Русия. От март 2014 г.
обаче Парламентът прекъсна междупарламентарните заседания в съответствие
с ограничителните мерки на ЕС, приети в отговор на кризата в Украйна.
Независимо от това делегацията на Парламента в КПС ЕС – Русия продължава
да заседава самостоятелно и да обсъжда въпроси, свързани с отношенията ЕС –
Русия. Делегацията също така провежда размени на мнения с представители на
академичните среди, руското гражданско общество, НПО и медиите.
Парламентът не е канен от Русия да наблюдава избори от 1999 г. насам.

Levente Csaszi
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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