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RUSIJA

ES ir Rusijos santykiai tapo įtempti po 2014 m. dėl Rusijos įvykdytos neteisėtos
Krymo aneksijos, sukilėlių grupėms Rytų Ukrainoje teikiamos paramos, kaimyninėse
šalyse vykdomos politikos, dezinformacijos ir kišimosi kampanijų bei žmogaus
teisių pažeidimų šalies viduje. Įtampa dar labiau išaugo Rusijai pradėjus vykdyti
intervencijas Sirijoje, Libijoje ir Užsachario Afrikoje. Nuo 2014 m. ES nuolat atnaujina
Rusijai taikomas sankcijas. ES ir Rusija tebėra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir ES
taiko pasirinktinio bendradarbiavimo strategiją.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–
219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

ES SANTYKIAI SU RUSIJA

Iki krizės Ukrainoje ES ir Rusija plėtojo strateginę partnerystę, be kita ko, prekybos,
ekonomikos, energetikos, kovos su klimato kaita, mokslinių tyrimų, švietimo, kultūros
ir saugumo (įskaitant kovą su terorizmu, branduolinių ginklų neplatinimą ir Artimųjų
Rytų konfliktų sureguliavimą) srityse. ES tvirtai rėmė Rusijos prisijungimo prie Pasaulio
prekybos organizacijos (PPO) procesą (jis baigtas 2012 m.). Tačiau pastaraisiais
metais atsirado daug nesutarimų bendros kaimynystės klausimais. 2014 m. kovo
mėn. Rusijos įvykdyta neteisėta Krymo aneksija, įrodymai, kad Rusija remia rytinėje
Ukrainos dalyje kovojančius sukilėlius, ir jos bandymai atkirsti patekimą prie Azovo
jūros sukėlė tarptautinę krizę. ES peržiūrėjo savo dvišalius santykius su Rusija, atšaukė
nuolatinius aukščiausiojo lygio susitikimus ir sustabdė dialogą vizų klausimais bei
derybas dėl naujo dvišalio susitarimo, kuris pakeistų partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimą. Šiuo metu ES laikosi dvejopos strategijos, pagal kurią laipsniškos sankcijos
derinamos su pastangomis rasti diplomatinius konflikto Rytų Ukrainoje sureguliavimo
būdus. Rusijos bendradarbiavimas šalių grupės „E3+3“ veikloje, kurią vykdant 2015 m.
sudarytas branduolinis susitarimas su Iranu, suteikė vilties, kad bus glaudžiau
bendradarbiaujama pasaulinėje arenoje. Tačiau Rusijai pradėjus intervencijas Sirijos
pilietiniame kare, vėliau Libijoje ir keliuose Užsachario konfliktuose, taip pat jai vykdant
dezinformacijos kampanijas ir dedant pastangas daryti įtaką rinkimams ES, taip pat
kyla rimta įtampa.
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2018 m. rinkimuose Vladimiras Putinas išrinktas prezidentu ketvirtai kadencijai.
2020 m. priimti V. Putino parengti konstitucijos pakeitimai leis jam likti valdžioje ir
pasibaigus dabartinei jo kadencijai 2024 m. Kiti susirūpinimą keliantys konstituciniai
pakeitimai, be kita ko, yra Rusijos teisės viršenybė prieš Rusijos ratifikuotus
tarptautinius susitarimus ir tarptautinių teismų sprendimus.
Nuo 2012 m. Rusijoje priimami prieš opoziciją ir pilietinę visuomenę nukreipti teisės
aktai. Šimtai nevyriausybinių organizacijų (NVO) buvo įvardytos kaip „užsienio agentai“
ir „nepageidaujamos organizacijos“, be to, valdžios institucijos sugriežtino žiniasklaidos
ir interneto naudojimo kontrolę. ES yra susirūpinusi dėl teisinės valstybės principo
taikymo, įskaitant korupcijos problemą. Aukščiausiasis Teismas uždraudė opozicijos
atstovui Aleksejui Navalnui kandidatuoti rinkimuose dėl ginčytino anksčiau priimto
apkaltinamojo nuosprendžio. Tiek 2016 m., tiek 2021 m. parlamento rinkimai vyko
suvaržytoje politinėje aplinkoje ir ribojant žiniasklaidos galimybes, o tai lėmė didelę
V. Putino partijos „Vieningoji Rusija“ pergalę.
Nors, gaudama vis daugiau pajamų iš angliavandenilių eksporto, Rusijos ekonomika
po 2008 m. tarptautinio nuosmukio ir 2014 m. neramumų bankų sektoriuje atsigavo,
šalies investicijų aplinka išliko neaiški, o jos ekonominės veiklos rezultatai priklauso
nuo naftos ir dujų kainų. Ekonomikos sistema sutelkta nedaugelyje sektorių, jai
trūksta pokyčius skatinančių investicijų, rinkoje vyrauja didelės įmonės, palaikančios
glaudžius ryšius su valstybe. Nors atrodo, kad Rusija santykinai gerai atlaikė pradines
COVID-19 pandemijos bangas, didelė sveikatos ir ekonomikos krizė, kurią ji gali patirti
dėl ilgalaikės nepaprastosios sanitarinės padėties, galėjo turėti ilgalaikių socialinių ir
politinių padarinių.
Nuo 2014 m. kovo mėn. ES, JAV, Kanada ir kitos Vakarų šalys, reaguodamos į
neteisėtą Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizavimą, palaipsniui pradėjo Rusijai
taikyti ribojamąsias priemones. ES gerokai išplėtė savo sankcijas po to, kai 2014 m.
liepos mėn. virš Rusijos remiamų sukilėlių kontroliuojamos teritorijos Rytų Ukrainoje
buvo numuštas reiso MH17 lėktuvas. Sankcijos nuolat atnaujinamos ir pratęsiamos.
ES ribojamosios priemonės yra įvairių rūšių. Diplomatinės priemonės – tai Rusijos
pašalinimas iš grupės G 8, Rusijos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos ir Tarptautinės energetikos agentūros procesų sustabdymas ir
nuolatinių dvišalių ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimų sustabdymas.
Ekonominės sankcijos taikomos prekybiniams mainams konkrečiuose sektoriuose.
Jomis tam tikriems Rusijos bankams ir bendrovėms apribojamos galimybės patekti
į pirmines ir antrines ES kapitalo rinkas. Pagal jas taikomas ginklų eksporto ir
importo draudimas ir dvejopo naudojimo prekių, skirtų kariniams tikslams, eksporto
draudimas. Taip pat apribojamos Rusijos galimybės prieiti prie tam tikrų ypatingos
svarbos technologijų, kurios gali būti naudojamos naftos gavybai ir žvalgybai.
Taikomi konkretūs ekonominių santykių su Krymu ir Sevastopoliu apribojimai, įskaitant
draudimą importuoti prekes iš Krymo pusiasalio, draudimą eksportuoti tam tikras
prekes ir technologijas, investavimo apribojimus ir draudimą teikti turizmo paslaugas.
Ekonominiam bendradarbiavimui taikomomis priemonėmis sustabdomos naujos
Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko finansavimo
operacijos Rusijoje. Nepaisant sankcijų politikos, ES tebėra svarbiausia Rusijos
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prekybos partnerė, o Rusija yra ketvirtoji pagal apimtį ES prekybos partnerė. Vis
dėlto prekybos ir ekonominius santykius temdo įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, Rusijos
taikomas keleto ES žemės ūkio ir maisto produktų embargas, ginčai Pasaulio prekybos
organizacijoje ir labai ribotos ES įmonių galimybės dalyvauti Rusijos viešuosiuose
pirkimuose.
2020 m. spalio mėn., remiantis specialiu ES teisiniu pagrindu – sankcijų už cheminį
ginklą režimu – šeši Rusijos asmenys ir vienas subjektas buvo įtraukti į atitinkamą
draudimo keliauti ir turto įšaldymo sąrašą po to, kai 2020 m. rugpjūčio mėn. naudojant
karinės paskirties paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą buvo mėginta nužudyti
Aleksejų Navalną. Tai ta pati teisinė priemonė, kuri buvo taikoma siekiant bausti
asmenis, atsakingus už 2018 m. kovo mėn. Skripalių atvejį Solsberyje (Jungtinė
Karalystė).
2021 m. kovo mėn. Taryba pasinaudojo naujai priimtu ES visuotiniu sankcijų žmogaus
teisių srityje režimu, kad nubaustų keturis Rusijos piliečius už jų vaidmenį savavališkai
areštuojant, persekiojant ir nuteisiant A. Navalną, taip pat vykdant represijas prieš
taikius protestus, kilusius dėl neteisėto elgesio su juo. Tą patį mėnesį į šį sąrašą
įtraukti du aukšto rango Čečėnijos pareigūnai dėl LGBTI asmenų ir politinių oponentų
kankinimo ir represijų.
Nuo 2021 m. spalio mėn. ES ribojamosios priemonės dėl Ukrainos teritorinio
vientisumo taikomos iš viso 185 asmenims ir 48 subjektams, kuriems taikomas
turto įšaldymas ir draudimas keliauti už tai, kad aktyvai rėmė remti veiksmus ir
įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.
2016 m. Visuotinėje ES saugumo strategijoje santykiai su Rusija apibrėžiami kaip
„itin svarbus strateginis uždavinys“. 2016 m. kovo mėn. ES Taryba nustatė penkis
pagrindinius principus, kurie turi būti taikomi ES santykiams su Rusija: 1) Minsko
susitarimų dėl Rytų Ukrainos konflikto sprendimo įgyvendinimas yra pagrindinė sąlyga,
kad iš esmės pasikeistų ES politika Rusijos atžvilgiu; 2) gerinami santykiai su ES
rytinėmis partnerėmis ir kitomis kaimyninėmis šalimis, įskaitant Vidurinę Aziją; 3)
stiprinamas ES atsparumas (be kita ko, energetinio saugumo, hibridinių grėsmių ir
strateginės komunikacijos srityse); 4) taikomas pasirinktinis bendradarbiavimas su
Rusija tais klausimais, kurie svarbūs ES; 5) poreikis užmegzti tiesioginius žmonių
tarpusavio ryšius ir remti Rusijos pilietinę visuomenę.
Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusija Europos Sąjungai taiko atsakomąsias priemones,
t. y. ji nustatė atsakomąsias sankcijas žemės ūkio produktams, žaliavoms ir maisto
produktams, teigdama, kad pažeidžiami maisto saugos standartai. Taip stiprinama
Rusijos importo prekių pakeitimo politika žemės ūkio sektoriuje. Rusija taip pat taiko
draudimo įvažiuoti sąrašą (angl. „stop-list“), į kurį įtraukti ES ir JAV piliečiai, kritikavę
Rusijos veiksmus, ir nesuteikia šiems piliečiams teisės atvykti į Rusijos teritoriją.
Priešingai ES draudimui keliauti, į Rusijos sąrašą įtraukti asmenys neturi galimybių
teisiškai apskųsti šio sprendimo, nes minėtas sąrašas nėra paskelbtas oficialiai.Į sąrašą
įtraukti keli EP nariai, o nuo 2021 m. balandžio 30 d. – Europos Parlamento pirmininkas
Davidas Sassoli, už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko
pavaduotoja Věra Jourová ir šeši ES valstybių narių pareigūnai.
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GALIOJANTYS SUSITARIMAI

ES ir Rusijos santykių teisinis pagrindas yra 1994 m. birželio mėn. pasirašytas
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Iš pradžių jo galiojimo laikas buvo
10 metų, tačiau po šio laikotarpio jis kasmet automatiškai pratęsiamas. Susitarime
išdėstyti pagrindiniai bendrieji tikslai ir nustatyta dvišalių santykių institucinė struktūra –
įskaitant nuolatines konsultacijas dėl žmogaus teisių ir du kartus per metus rengiamus
aukščiausiojo lygio susitikimus, kurie šiuo metu sustabdyti.
2003 m. gegužės mėn. Sankt Peterburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES
ir Rusija sustiprino tarpusavio bendradarbiavimą, sukurdamos keturias vadinamąsias
bendras erdves: ekonominę erdvę, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, išorės
saugumo erdvę ir mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros erdvę. Regioniniu lygmeniu
ES ir Rusija kartu su Norvegija ir Islandija 2007 m. sukūrė naują Šiaurės dimensijos
politiką, daugiausia dėmesio skirdamos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui Baltijos
ir Barenco jūrų regionuose. 2008 m. liepos mėn. pradėtos derybos dėl naujo ES ir
Rusijos susitarimo, į kurį būtų įtraukti teisiškai privalomi įsipareigojimai tokiose srityse
kaip politinis dialogas, teisingumas, laisvė, saugumas, ekonominis bendradarbiavimas,
moksliniai tyrimai, švietimas, kultūra, prekyba, investicijos ir energetika. 2010 m.
pradėta Partnerystė siekiant modernizavimo. Derybos dėl vizų režimo supaprastinimo
susitarimo baigtos 2011 m. Tačiau dėl Rusijos intervencijos Kryme visos šios derybos ir
procesai buvo sustabdyti. 2014 m. Europos Vadovų Taryba įšaldė bendradarbiavimą su
Rusija (išskyrus tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir žmonių tarpusavio ryšius) ir naują
ES finansavimą, kuris šaliai teikiamas per tarptautines finansavimo institucijas.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

1997 m. Europos Parlamentas patvirtino partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą
pagal sutikimo procedūrą.
Parlamentas yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl Ukrainos, kuriose smerkiama Rusijos
įvykdyta neteisėta Krymo aneksija ir jos vaidmuo destabilizuojant Rytų Ukrainą.
2015 m. birželio mėn. ir 2019 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė rezoliucijas dėl
ES ir Rusijos santykių padėties, kuriose pritarė ES sankcijoms ir pabrėžė, kad,
nepaisant sudėtingų santykių, reikia teikti platesnio užmojo ES finansinę pagalbą
Rusijos pilietinei visuomenei ir skatinti žmonių tarpusavio ryšius. 2019 m. rezoliucijoje
išreikštas didelis susirūpinimas dėl Rusijos tarptautinio elgesio, ypač Rytų partnerystės
šalyse. Toje rezoliucijoje taip pat kritikuojamas žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
padėties blogėjimas Rusijoje ir siūloma, kad Rusija nebebūtų laikoma strategine ES
partnere. 2021 m. rugsėjo mėn. Parlamentas priėmė rekomendaciją dėl ES ir Rusijos
politinių santykių krypties. Toje rekomendacijoje pateikiama keletas pasiūlymų dėl
bendradarbiavimo su panašiai mąstančiais partneriais siekiant stiprinti demokratiją
Rusijoje, stabilizuoti ir remti ES rytines kaimynines šalis, mažinti ES energetinę
priklausomybę nuo Rusijos ir atskleisti bei sustabdyti nešvarių pinigų srautus iš tos
šalies.
Europos Parlamentas paskyrė 2021 m. Sacharovo premiją opozicijos politikui ir kovos
su korupcija aktyvistui Aleksejui Navalnui.
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Iki 2014 m. Parlamentas pritarė naujam išsamiam susitarimui su Rusija, kuris
būtų buvęs pagrįstas bendromis vertybėmis ir interesais. Vis dėlto Parlamentas
yra ne kartą išreiškęs didelį susirūpinimą dėl pagarbos žmogaus teisėms, teisinės
valstybės principo ir demokratijos padėties Rusijoje, pvz., turint mintyje įstatymus
dėl LGBTI „propagandos“, nesunkaus smurto šeimoje dekriminalizavimą, represijas
prieš nepriklausomas NVO arba NVO, gaunančias finansavimą iš šaltinių, kurie yra
ne Rusijoje, ir kt. Parlamentas griežtai pasmerkė tai, kad vykdoma beprecedentiškai
daug Krymo gyventojų, visų pirma totorių, žmogaus teisių pažeidimų. 2018 m. jis
pareikalavo paleisti Ukrainos kino režisierių Olehą Sencovą, prieštaraujantį neteisėtai
Krymo aneksijai, ir skyrė jam Sacharovo premiją. 2019 m. O. Sencovas buvo
išlaisvintas Rusijai ir Ukrainai vykdant abipusį apsikeitimą belaisviais. Parlamentas
griežtai pasmerkė 2020 m. vykdytą bandymą nužudyti Aleksejų Navalną.
Santykiai su Rusijos teisės aktų leidėjais daugiausia buvo plėtoti parlamentinio
bendradarbiavimo komitete (tai ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimu įsteigtas tarpparlamentinis forumas). Nuo 1997 m. iki 2014 m. minėtas
parlamentinio bendradarbiavimo komitetas buvo stabili platforma, padėjusi plėtoti
Europos Parlamento ir Rusijos Federalinio Susirinkimo delegacijų bendradarbiavimą
ir dialogą. Tačiau nuo 2014 m. kovo mėn. Europos Parlamentas nutraukė
tarpparlamentinius susitikimus, atsižvelgdamas į diplomatines ribojamąsias priemones,
kuriomis reaguojama į Ukrainos krizę. Vis dėlto Europos Parlamento Delegacija ES
ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir toliau posėdžiauja, kad pati
aptartų ES ir Rusijos santykius. Ji taip pat keičiasi nuomonėmis su Rusijos pilietinės
visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais.
Nuo 1999 m. Rusija nėra kvietusi Parlamento stebėti rinkimų.

Levente Csaszi
09/2022
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