
 
Įtempti ES ir Rusijos santykiai: kokios to
priežastys?
 
Rusijos karinių pajėgų telkimas prie Ukrainos yra tik vienas iš paskutinių įtampos šaltinių
Rusijos ir ES santykiuose. Sužinokite daugiau.
 

Iki krizės Ukrainoje ES ir Rusija plėtojo strateginę partnerystę, prekybos, ekonomikos,
energetikos, kovos su klimato kaita, mokslinių tyrimų, švietimo, kultūros ir saugumo srityse.
Tačiau pastaraisiais metais atsirado daug nesutarimų bendros kaimynystės klausimais.
 
2014 m. kovo mėn. Rusijai neteisėtai aneksavus Krymą 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
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bendradarbiavimo susitarimą. Nuo 2015 m. Rusijai pradėjus kištis į Sirijos karą, o vėliau
pradėjus intervenciją Libijoje ir įsikišus į kelis Užsachario konfliktus, taip pat jai vykdant
dezinformacijos kampanijas ir dedant pastangas daryti įtaką rinkimų kampanijoms kilo
papildoma įtampa.
 
 
 
Ukraina 
ES ir įvairios Vakarų šalys pažadėjo remti Ukrainą po to, kai Rusija 2021 m. gruodį ir 2022 m.
sausį subūrė savo karines pajėgas prie šalies sienų. 2021 m. gruodžio mėn. priimtoje
rezoliucijoje Europos Parlamentas pareikalavo Maskvą nedelsiant atitraukti savo karines
pajėgas ir nustoti grasinti Ukrainos teritoriniam vientisumui bei pažymėjo, kad bet kokia
Maskvos agresija brangiai kainuos ekonomiškai ir politiškai.
 
 
2022 m. sausio 30 d. EP Užsienio reikalų komiteto ir EP Saugumo ir gynybos pakomitečio nariai
vyko į faktų nustatymo misiją Ukrainoje.
 
 
 
Tai yra ne pirmas kartas, kai Parlamentas pasisako prieš Rusijos kišimąsi į Ukrainą ir palaiko
šalies norą užmegzti glaudesnius ryšius su ES.
 
 
2021 m. balandžio 29 dieną vykusio balsavimo metu Parlamento nariai išreiškė susirūpinimą dėl
Rusijos agresijos prie Ukrainos sienos ir neteisėtai okupuotame Kryme. Jie taip pat įspėjo, kad
neteisėtas įsiveržimas į Ukrainą Rusijai turės skaudžių padarinių. EP nariai pasmerkė Rusijos
žvalgybos tarnybų įsitraukimą į 2014 metais įvykusį šaudmenų saugyklos sprogimą Čekijoje ir
dar kartą pareikalavo skubaus Aleksejaus Navalno paleidimo iš įkalinimo įstaigos.
 
 
2021 m. rugsėjo 15 d. EP nariai priėmė rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių, kurioje ES
raginama kovoti su agresyvia Kremliaus politika bei remti Rusijos demokratinę visuomenę.
 
 
2022 m. vasario 16 d. debatuose dėl ES ir Rusijos santykių EP nariai išreiškė palaikymą
Ukrainai ir ragino imtis vieningo atsako. EP pirmininkė Roberta Metsola ir politinių grupių lyderiai
taip pat paviešino pareiškimą dėl padėties Ukrainoje.
 
Vasario 24 d. Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje EP Pirmininkų sueiga griežtai
pasmerkė Rusijos karinius veiksmus ir pažymėjo, kad ši agresija yra neteisėta ir nepagrįsta.
Ukraina yra nepriklausoma ir suvereni šalis, kurios teritorinis integralumas yra nediskutuotinas,
akcentavo europarlamentarai.
 
Europos Parlamento ir jo frakcijų pirmininkai sutarė sušaukti neeilinę EP plenarinę sesiją kovo 1
d., kurioje bus aptartas Europos Parlamento atsakas į vasario 24 d. Rusijos invaziją į Ukraina ir
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priimta atitinkama rezoliucija.
 

Aleksejaus Navalno sulaikymas 
Sausio 21 d. priimtoje rezoliucijoje EP nariai griežtai pasmerkė Rusijos elgesį ir Aleksejaus
Navalno bei jo rėmėjų sulaikymą, taip pat pasikėsinimą jį nužudyti. Jie ragino nedelsiant ir
besąlygiškai paleisti A. Navalną ir visus kitus su jo grįžimu susijusius asmenis: žurnalistus,
bendradarbius ir rėmėjus.
 
2021 metų gruodį Europos Parlamentas A. Navalnui skyrė Sacharovo premiją už minties laisvę
už kovą su korupcija ir Kremliaus vykdomais žmogaus teisių pažeidimais. Ją savo įkalinto tėvo
vardu priėmė Darija Navalnaja.
 
 
 
ES sankcijos Rusijai 
Nuo 2014 m. reaguojant į neteisėtą Krymo aneksiją ES įvedė ekonominės sankcijas Rusijos
finansų, gynybos ir energetikos sektoriams. Savo ruožtu Rusija į tai reagavo uždrausdama
maždaug pusę savo žemės ūkio maisto produktų importo iš ES. 2020 m. pabaigoje ES vadovai
vieningai nusprendė sankcijas pratęsti iki 2021 m. liepos 31 d. Šios du kartus per metus
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atnaujinamos priemonės smarkiai smogė Rusijai: manyta, kad iki 2018 m. pabaigos jos
ekonomika buvo 6 proc. mažesnė dėl ES ir JAV taikomų sankcijų.
 
 
ES taip pat nustatė sankcijas Rusijos pareigūnams, susijusiems su pasikėsinimu nužudyti
Aleksejų Navalną. 
 
 
 
„Nord Stream 2“ 
Kitas ES ir Rusijos santykių aspektas yra energetika ir ginčai dėl naujojo „Nord Stream 2“
dujotiekio. 2021 m. sausį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai paragino ES nedelsiant
sustabdyti prieštaringai vertinamo „Nord Stream 2”, kuris tiesiogiai sujungtų Vokietiją su Rusija,
projekto įgyvendinimą. 
 
 
 
Nebėra „strateginės partnerės“ 
Egzistuoja daug sričių, kuriose ES ir Rusija turi bendrų interesų ir rūpesčių. Pavyzdžiui, Rusija
vaidino konstruktyvų vaidmenį derybose dėl Irano branduolinio susitarimo. ES ir Rusija pasisako
už dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir Palestinos konflikte, jos abi yra pasirašiusios Paryžiaus
klimato susitarimą. Be to, ES išlieka didžiausia Maskvos prekybos ir investicijų partnerė.
 
 
Tačiau, atsižvelgiant į Rusijos vyriausybės veiksmus, Rusija nebegali būti laikoma „strategine
partnere“, teigiama 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamento rezoliucijoje. EP nariai teigia, kad
glaudesni santykiai bus įmanomi tik tada, kai Rusija visapusiškai bendradarbiaus, kad būtų
užbaigtas karas Rytų Ukrainoje ir kai pradės gerbti tarptautinę teisę.
 
 
 
 
ES ir Rusijos santykiai 
 
Ar Rusija planuoja naują konfliktą Ukrainoje? (Anglų k.)
 
 
ES ir Rusija: trapi kaimynystė (2021 m. gruodis, anglų k.)
 
 
2021 m. Sacharovo premijos laureatas – Aleksejus Navalnas (2021 m. gruodis, anglų k.)
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Papildoma informacija
Faktų suvestinė
EP Tyrimų tarnybos analizė
Parlamento nariai pasmerkė Rusijos sprendimą uždrausti į šalį atvykti trims ES diplomatams
Europarlamentarai kritikuoja J. Borrell vizitą į Maskvą
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