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Resolucija Evropskega parlamenta o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Rusijo 
po njenem pristopu k Svetovni trgovinski organizaciji

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Rusiji, zlasti tistih z dne 14. decembra 
20111 o prihodnjem vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 15. decembra 2011 in z dne 9. 
junija 20112 o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 9. in 10. junija 2011,

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusko 
federacijo3, pogajanj za nov sporazum med Evropsko unijo in Rusijo, ki so se začela leta 
2008, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

– ob upoštevanju poročila delovne skupine o pristopu Ruske federacije k Svetovni 
trgovinski organizaciji4 in njegovega dodatka5 z dne 17. novembra 2011, 

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 14. decembra 2011 o stališču, ki naj bi ga Evropska 
unija sprejela v ustreznih odborih Svetovne trgovinske organizacije glede pristopa Ruske 
federacije k STO6, 

– ob upoštevanju osnutka zakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o 
ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo7,

– ob upoštevanju osnutka zakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma z Rusko federacijo o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med 
Evropsko unijo in vlado Ruske federacije8,

– ob upoštevanju osnutka zakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi 
ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine9,

– ob upoštevanju osnutka zakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o 
upravljanju tarifnih kvot za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo ter Protokola 
med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu s 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0575.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0268.
3 UL L 327, 28.11.1997, str. 1.
4 WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
5 WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
6 UL L 6, 10.12.2012, str. 6.
7 16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE)
8 16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE)
9 16827/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE)
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Sporazumom1, 

– ob upoštevanju poročila o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe v letu 2011 z naslovom 
„Zavezovanje strateških gospodarskih partnerjev k boljšemu dostopu do trga: prednostni 
ukrepi za odstranitev trgovinskih ovir“ (COM(2011)0114),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu svetu o trgovinskih ovirah in ovirah za 
naložbe 2012 (COM(2012)0070),

– ob upoštevanju člena 120 Poslovnika,

A. ker je Ruska federacija po osemnajstih letih pogajanj 10. novembra 2011 sklenila 
večstranska pogajanja o pristopu k Svetovni trgovinski organizaciji, 16. decembra 2011 
pa je bila uradno sprejeta med njene članice;  

B. ker je Evropska unija strateška trgovinska partnerica Rusije, njen najpomembnejši uvozni 
vir, ki še narašča, glavni izvozni cilj ter ključna naložbena partnerica (neposredne tuje 
naložbe v državo), kar skupaj predstavlja 47,1 % skupne ruske trgovine, s tem da se ta 
odnos še krepi; po drugi strani je Rusija postala drugi največji vir uvoza v Evropsko unijo 
(158,6 milijard EUR) in četrta namembna država za njen izvoz (86,1 milijard EUR) (leta 
2010);

C. ker Rusija izvaža predvsem energetske proizvode in mineralna goriva (79,5 %), Evropska 
unija pa v Rusijo raznolike proizvode iz skoraj vseh kategorij strojne in prometne opreme 
(44,7 %), končnih izdelkov, hrane in živih živali (2010);

D. ker sta Evropska unija in Rusija 26. in 27. junija 2008 na vrhunskem srečanju v Hanti 
Mansijsku začeli pogajanja o novem sporazumu, ki bo nadomestil veljavni sporazum o 
partnerstvu ter ponudil svež pogodbeni okvir za odnose med Evropsko uniji in Rusijo v 
prihodnjih letih in obsegal tudi znatne pravno zavezujoče določbe o trgovini, naložbah in 
energiji; 

1. pozdravlja pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, ki ga bo duma Ruske 
federacije kmalu ratificirala; meni, da je vključitev Rusije v mnogostranski trgovinski 
sistem, s čimer bi prevzela ustrezna pravila, nadaljnji ukrep, ki bo izboljšal dvostranske 
odnose med Evropsko unijo in Rusijo; 

2. poziva Rusijo, naj odpravi neutemeljene začasne prepovedi, enostranska povišanja tarif 
ter zaščitne ukrepe in ovire za odprto in pošteno trgovino, ki so bili opredeljeni v 
dvoletnem poročilu skupine G20 o trgovinskih in naložbenih ukrepih in poročilih 
Komisije o ovirah za trgovino in naložbe ter so povzročile izvoznikom Evropske unije 
precejšnjo škodo; 

3. poudarja, da sta Evropska unija in Rusija medsebojno odvisni trgovinski partnerici, zlasti 
na področju surovin in osnovnih energetskih virov; meni, da so možnosti za njune 
gospodarske odnose velike in da jih bo s pristopom k Svetovni trgovinski organizaciji 

                                               
1 16775/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE)
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lažje izkoristiti, 

4. meni, da seznam obveznosti Rusije kot članice Svetovne trgovinske organizacije vsebuje 
znatno zmanjšanje in ustalitev tarif za blago in storitve; poziva Rusijo, naj v celoti izpolni 
svoje obveznosti, da bi lahko izkoristila vse ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Svetovni 
trgovinski organizaciji;

5. je globoko zaskrbljen zaradi nenehnih težav s proizvodnjo in prodajo ponarejenih 
izdelkov v Rusiji; poziva Rusko federacijo, naj ukrepa na področju pravic intelektualne 
lastnine in čim prej ter brez omejitev izvaja obveznosti, ki jih v sporazumu TRIPS določa 
Svetovna trgovinska organizacija;

6. meni, da bi Rusija s tem pokazala močno zavzetost za krepitev svoje vloge v 
mnogostranskem trgovinskem sistemu in vpetost svojih podjetij vanj; meni, da je odprtje 
ruskega gospodarstva za bolj mednarodno trgovino in naložbe dodatna spodbuda za rusko 
vlado pri odločnem boju proti korupciji, uveljavljanju pravne države in izboljševanju 
podjetniškega ozračja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj podpira prizadevanja Rusije, da se pridruži Organizaciji za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, za kar mora sprejeti niz smernic in načel v zvezi s 
trgovino, ki med drugim zajemajo odprtje trgov, boj proti podkupovanju, agencije za 
odobravanje izvoznih kreditov in upravljanje podjetij v državni lasti; Rusijo tudi poziva, 
naj pristopi k drugim sporazumom Svetovne trgovinske organizacije, kot je Sporazum o 
vladnih naročilih, kjer že ima status opazovalke; 

8. spodbuja Rusijo, naj prispeva k ponovnemu začetku dvostranskih pogajanj o novem 
sporazumu; poudarja, da takšna pogajanja potekajo le med Evropsko unijo in Rusijo; 
meni, da bi vključitev drugih članic carinske unije, ki niso članice Svetovne trgovinske 
organizacije, oviralo pogajanja; 

9. meni, da je celovito izpolnjevanje pravil Svetovne trgovinske organizacije in postopno 
izvajanje njenih obveznosti nujen pogoj, če želi Rusija ohraniti takšna dodatna pogajanja 
za oblikovanje skupnih pravil za dvanajst glavnih regulativnih vidikov, vključno z 
vzajemnimi nepreferencialnimi obveznostmi pri trgovanju z blagom in storitvami, 
sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi, pravicami intelektualne lastnine, javnimi naročili, 
konkurenco, energetiko in naložbami in nazadnje prostotrgovinskim sporazumom; 

10. poziva Komisijo, naj pri teh pogajanjih brani naslednje bistvene prvine: 

– uporabo evropskih tehničnih uredb, standardov in postopkov za ugotavljanje 
skladnosti; poziva k dogovoru med evropskimi in ruskimi organi za določanje 
standardov ter k hitri vzpostavitvi enotnega sistema akreditacije pri ugotavljanju 
skladnosti v Rusiji; 

– materialno in pravno zavezujoče poglavje o področju energetike, ki bo 
nadgrajevalo pripravljenost, ki sta jo pokazali s podpisom mehanizma zgodnjega 
opozarjanja leta 2011 in bo temeljilo na jasnih načelih preglednosti, poštene 
konkurence, vzajemnosti in nediskriminacije; vztraja, da naj cilj ostane odprt in 
pregleden energetski trg med Evropsko unijo in Rusijo; 



RE\904384SL.doc 5/6 PE491.137v01-00

SL

– Rusija naj odpravi sistem dvojnih cen blaga ter razjasni in stabilizira pogoje za 
ustanavljanje storitvenih podjetij, da se okrepijo naložbe teh podjetij iz Evropske 
unije v Rusijo;  

– velik neizkoriščen trg za javna naročila; poziva Komisijo, naj zagotovi poštena 
vzajemna pravila in postopke za podelitev javnih naročil na obeh trgih;

– prenova ruskih carinskih postopkov v skladu z mednarodnimi konvencijami;

– poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, da bosta lahko obe strani uvedli 
samo utemeljene začasne prepovedi, zlasti za kmetijske izdelke, živino in 
prehrambene izdelke, ob polnem spoštovanju načel sorazmernosti, preglednosti, 
nediskriminacije in znanstvene utemeljenosti;

– izčrpno poglavje o zaščiti vseh oblik pravic intelektualne lastnine; poziva, da bi to 
poglavje vključevalo načela zaščite geografskih oznak in seznam zaščitenih 
geografskih oznak;

– posodobitev sedanjega sistema reševanja sporov, da se izboljša preglednost in 
okrepi nediskriminacija v naložbenem okolju v Rusiji;

11. poziva k olajšanem pretoku kapitala med obema stranema, pri čemer je treba spoštovati 
mednarodne konvencije za preprečevanje pranja denarja; podpira pogajanja o dvostranski 
pogodbi o naložbah med Evropsko unijo in Rusijo, ki bi obsegala določbe o sporih med 
državo in investitorji ter po potrebi o sporih med investitorji in državo, da se ustvarijo 
enaki konkurenčni pogoji za vlagatelje iz Evropske unije ter okrepi in stabilizira pravni 
okvir za evropske naložbe v Rusiji;

12.  meni, da je partnerstvo za modernizacijo med Evropsko unijo in Rusijo uporabna pobuda 
za okrepitev novih gospodarskih in trgovinskih odnosov med obema državama v 
Svetovni trgovinski organizaciji, pa tudi dvostransko; poudarja, da morata Evropska 
komisija in ruska vlada zagotoviti učinkovito porabo sredstev za projekte v okviru tega 
partnerstva;  

13. meni, da je izvajanje skupnih ukrepov za odpravo vizumov za potovanja pomembna 
prvina trgovinskih in investicijskih odnosov in opozarja na najnovejši potek pogajanj o 
sporazumu za odpravo vizumov med Evropsko unijo in Rusijo;

14. je zaskrbljen, da bo carinska unija med Rusijo, Kazahstanom in Belorusijo ustvarila 
dodatne ovire za trgovanje z Rusijo, ki bodo v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske 
organizacije in obveznostmi Rusije kot njene članice; 

15. poziva Rusijo, naj svoje članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji uporabi za združitev 
sil z Evropsko unijo in vzhodnoevropskimi državami, ki so članice te mnogostranske 
trgovinske organizacije, in Belorusiji pomaga izvajati trgovinska pravila in prakso, 
skladno s pravili Svetovne trgovinske organizacije, da bi se ji lahko slednja čim prej 
priključila;  

16. meni, da bo pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji olajšal trgovinske tokove 



PE491.137v01-00 6/6 RE\904384SL.doc

SL

med Evropsko unijo in Rusijo, hkrati pa pospešil gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest na obeh straneh; meni, da je možnost za sklenitev novega sporazuma nova 
priložnost, ki bi prispevala k okrepitvi partnerstva med obema stranema, hkrati pa 
spodbujala k trajnostnemu razvoju v skupni soseščini. 


