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Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu
zimnej wojny
1. Najwa niejsze aspekty stosunków Unii Europejskiej z Rosj
Analizuj c szczegó owo stosunki Unii Europejskiej z Rosj , zauwa y mo na
szereg dziedzin, które strona unijna traktuje wyra nie priorytetowo. Przejawia si to
dzia aniem Unii Europejskiej w sposób kompleksowy na rzecz danego obszaru wzajemnych stosunków oraz na rzecz danej sfery stosunków wewn trznych w Rosji.
Mówi c o kompleksowym dzia aniu mam tu na my li zarówno dialog i nacisk polityczny, w stosunkach bilateralnych jak i na arenie ogólno wiatowej, a tak e pomoc
ekonomiczn oraz eksperck , przede wszystkim w ramach programu TACIS. Priorytetowe zagadnienia stosunków z Rosj znalaz y tak e swoje odzwierciedlenie w zapisach
Wspólnej Strategii UE wobec Rosji.
Pierwsz tak dziedzin s dzia ania na rzecz wprowadzenia trwa ej demokracji
i rz dów prawa w Rosji, co przejawia o si szeregiem deklaracji i rezolucji Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej wyra aj cymi swoje poparcie dla ruchu prorynkowego w Rosji. Sytuacji politycznej dotyczy o tak e szereg spotka na najwy szym
szczeblu. Ponadto, w ramach programu TACIS, UE przekazywa a rodki finansowe na
szkolenia dla urz dników rosyjskich oraz na wspieranie reform i budow wolnych
mediów. Co wi cej, w Uk adzie o Partnerstwie za podstawy wspó pracy uznano respektowanie zasad demokratycznych i praw cz owieka, przy czym zasady te stanowi y
równie warunek realizacji postanowie Uk adu przez UE. We Wspólnej Strategii
aspekt ten znalaz tak e wyraz jako warunek ci lejszej integracji Rosji z Europejskim
Obszarem Gospodarczym oraz pó niejszych rozwa a nad ustanowieniem strefy
wolnego handlu pomi dzy Rosj a Uni .
Drugim priorytetowym polem jest wspólne dzia anie na rzecz utrwalenia pokoju
w Europie. Priorytet ten by realizowany poprzez w czanie Rosji do mi dzynarodowego dialogu na rzecz pokoju, a tak e poprzez nacisk polityczny, przejawiaj cy si
mi dzy innymi zawieszeniem wej cia w ycie Uk adu o Partnerstwie po interwencji
Rosji w Czeczenii na pocz tku 1995 roku. Wa nym elementem w tej dziedzinie by y
dzia ania Unii na rzecz kontroli broni atomowej w Rosji oraz zaprzestania rozwoju
potencja u nuklearnego. W tym aspekcie UE partycypowa a finansowo, poprzez program TACIS, w przekwalifikowaniu pracowników oraz zmianie profilu produkcji
zak adów przemys u zbrojeniowego, a tak e w zabezpieczaniu instalacji nuklearnych.
Unia dostrzega równie wag tego zagadnienia w najbli szych latach, czego wyrazem
jest deklaracja wsparcia dzia a Rosji na rzecz poprawy bezpiecze stwa nuklearnego i
redukcji zbroje zawarta we Wspólnej Strategii.
Ponadto UE podejmuje szereg dzia a na rzecz integracji Rosji z mi dzynarodowymi strukturami gospodarczymi i politycznymi, uwa aj c to za najlepszy gwarant
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stabilizacji sytuacji w Rosji. W zwi zku z powy szym UE popar a szybkie przyj cie
Rosji do Rady Europy oraz WTO, a tak e przyczyni a si do organizacji szczytów G7
+ Rosja, co ostatnio zaowocowa o oficjalnym wej ciem Rosji do tego klubu pa stw i
powstanie G-8. Dodatkowo Unia silnie popiera dalszy rozwój wspó pracy z Rosj w
ramach OBWE.
Niezwykle wa ne jest tak e dla Unii Europejskiej rozwijanie wymiany handlowej z Rosj , ze wzgl du na fakt, i Rosja stanowi ogromny rynek zbytu dla produktów
unijnych, a ponadto jest bardzo znacz cym ród em surowców energetycznych, jak
ropa naftowa i gaz ziemny, a tak e innych surowców mineralnych. W zwi zku z tym,
Unia przez ca y okres lat dziewi dziesi tych normalizowa a i liberalizowa a wymian
handlow z Rosj . Pierwszym takim krokiem by o zagwarantowanie, na mocy Umowy
o Handlu i Wspó pracy Gospodarczej z 1989 roku, wzajemnego traktowania na zasadzie Klauzuli Najwy szego Uprzywilejowania. Nast pnie, z pocz tkiem 1993 roku,
UE obj a Rosj systemem GSP. Zwie czenie stanowi Uk ad o Partnerstwie i Wspó pracy. Obecnie, w zapisach Wspólnej Strategii UE wobec Rosji, wspomina si tak e o
mo liwo ci utworzenia strefy wolnego handlu.
W nast pnych punktach niniejszej pracy rozwin powy sze punkty analizuj c
najwa niejsze dokumenty zwi zane ze stosunkami Unii Europejskiej z Rosj , przedstawiaj c zakres pomocy UE dla Rosji oraz zastanawiaj c si nad najwa niejszymi
problemami we wzajemnych stosunkach.

2. Stan stosunków ZSRR z Uni Europejsk przed rokiem 1988
Do 25 czerwca 1988 roku, kiedy to podpisano Wspóln Deklaracje, w ramach
której RWPG i Wspólnoty Europejskie ustanowi y oficjalne stosunki i uzna y si
wzajemnie, kontakty mi dzy ZSRR a Wspólnotami by y bardzo ograniczone. Przede
wszystkim nie by o praktycznie adnych bezpo rednich kontaktów politycznych, a
wszystkie kwestie wzajemnych stosunków regulowane by y umowami bilateralnymi z
pa stwami cz onkowskimi. Jedynym forami dialogu by y w a ciwie sesje ONZ oraz
spotkania KBWE, które, w zwi zku brakiem innych kana ów komunikacji, odegra y
dosy istotn rol .
Bardzo ograniczone by y równie kontakty handlowe, gdy we Wspólnotach
Europejskich obowi zywa y restrykcyjne limity ilo ciowe w imporcie z pa stw socjalistycznych ze wzgl du na ich gospodark nierynkow . Do pocz tku lat osiemdziesi tych ze strony ZSRR, z kolei, istnia a bardzo du a niech ze strony w adz do produktów wytworzonych w gospodarkach kapitalistycznych ze wzgl dów ideologicznych, co
powodowa o brak d enia którejkolwiek ze stron do nawi zania szerszych kontaktów.
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3. Umowa o Handlu i Wspó pracy Gospodarczej.
Umowa o Handlu i Wspó pracy gospodarczej podpisana zosta a przez Uni Europejsk 18 grudnia 1989 roku jeszcze z ZSRR. Na podstawie tej umowy, która wesz a
w ycie 1 kwietnia 1990 roku, obie strony zagwarantowa y sobie traktowanie na zasadzie Klauzuli Najwy szego Uprzywilejowania (KNU). Dotyczy o to jednak tylko
wzajemnych obrotów handlowych artyku ami przemys owymi, nie obejmowa o wi c
artyku ów rolnych. Dodatkowo Wspólnoty Europejskie zobowi za y si do stopniowego zmniejszania ogranicze ilo ciowych w handlu na o onych w latach poprzednich, a
ZSRR zobowi za si do niedyskryminacyjnego traktowania towarów wspólnotowych
pod wzgl dem stosowania ogranicze ilo ciowych i udzielanych licencji.
Na powy szym zamyka y si najwa niejsze postanowienia Umowy, wida wi c,
e stanowi a ona tylko ramy do podj cia normalnej wymiany handlowej1.

4. Uk ad o Partnerstwie i Wspó pracy
4.1. Informacje ogólne
Uk ad o Partnerstwie i Wspó pracy pomi dzy Rosj a Uni Europejsk podpisany zosta 24 czerwca 1994 roku na wyspie Korfu. By to drugi taki uk ad podpisany
przez UE. Pierwszy podpisano z Ukrain 14 czerwca tego samego roku. Niemniej
jednak to w a nie Uk ad z Rosj wszed w ycie jako pierwszy  w ca o ci 1 grudnia
1997 roku, po ratyfikacji przez wszystkie pa stwa cz onkowskie. Jednak e w lipcu
1995 roku podpisano umow przej ciow o handlu, pozwalaj c na wej cie w ycie
cz ci handlowej Uk adu z dniem 1 lutego 1996 roku, która wymaga a tylko zgody
Rady UE, a nie ratyfikacji przez wszystkie pa stwa cz onkowskie. W momencie wejcia w ycie Uk ad ten zaj miejsce umowy o handlu i wspó pracy gospodarczej z
by ym ZSRR z grudnia 1989 roku. W tym czasie by a to najszersza umowa podpisana
przez Rosj z jakimkolwiek krajem zachodnim b d organizacj . Uk ady o Partnerstwie i Wspó pracy stanowi y te pewn form substytutu Uk adów Europejskich dla
krajów by ego ZSRR.
Uk ad mia na celu osi gni cie nowej jako ci stosunków. Du ym sukcesem Unii
Europejskiej by o zamieszczenie zapisu o podstawach partnerstwa, za które uznano
respektowanie zasad demokratycznych i praw cz owieka zgodnie z Aktem Helsi skim
i Deklaracj Parysk oraz zobowi zanie si stron do promowania pokoju i bezpiecze stwa na wiecie oraz pokojowego rozwi zywania sporów. W przypadku naruszenia
powy szych warunków Uk ad przewidywa mo liwo zawieszenia wykonywania jego
postanowie . Ponadto w Uk adzie tym po raz pierwszy uznano Rosj za kraj z transformuj c si gospodark 2.
1
2

Unia Europejska. Przygotowania Polski do cz onkostwa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej
i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 321.
The European Union in a changing world  Third ECSA-World conference, European Commission,
Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg, 1998, Working Group
VI, s. 308.
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4.2. Postanowienia Uk adu
Uk ad o Partnerstwie i Wspó pracy z Rosj ustanowiony zosta na okres 10 lat z
mo liwo ci przed u enia. Uk ad ten stworzy forum dla politycznego dialogu pomi dzy partnerami powo uj c dwie wspólne instytucje:
Rad Wspó pracy  stanowi c najwy szy organ wykonawczy umowy, zajmuj cy
si interpretacj jej tre ci w ró nych aspektach,
Wspólny Komitet  zajmuj cy si sprawami bie cymi zwi zanymi z wykonywaniem umowy, monitoruj cy implementowanie jej postanowie i rozstrzygaj cy
ewentualne spory.
Ponadto Uk ad ten przewidywa spotkania pomi dzy stronami na szczeblu prezydenckim raz na dwa lata. Strony og osi y tak e swoje intencje zapewnienia odpowiednich ram dla stopniowej integracji Rosji z szerszym obszarem wspó pracy w
Europie.
Najwa niejsze postanowienia Uk adu dotycz wymiany handlowej i wspó pracy gospodarczej. Przede wszystkim na mocy tego Uk adu znormalizowano wszelkie
stosunki handlowe z Rosj . Nie przewidziano co prawda adnych preferencji, zw aszcza co do redukcji stawek celnych, ale zapewniono stosowanie Klauzuli Najwy szego
Uprzywilejowania we wzajemnych stosunkach handlowych. Oznacza o to, i wobec
towarów pochodz cych od partnerów umowy nie mog by stosowane stawki celne
wy sze ni wobec innych pa stw, a ponadto musz zosta ujednolicone procedury
celne do stosowanych wobec towarów z innych krajów. W Uk adzie zamieszczono
jednak jeden wyj tek od obowi zywania tej klauzuli. Mianowicie, wprowadzono
pi cioletni okres przej ciowy odno nie preferencji przyznanych przez Rosj innym
krajom by ego ZSRR, z mo liwo ci przed u enia tego okresu za zgod stron. Na
mocy tego Uk adu, w handlu pomi dzy stronami, zacz a równie obowi zywa Klauzula Narodowa oznaczaj ca niedyskryminacj towarów zagranicznych wzgl dem
krajowych, zw aszcza je eli chodzi o stosowanie takich samych stawek podatku VAT i
akcyzy. Wa nym sk adnikiem Uk adu w aspekcie handlowym by o wprowadzenie
zasady asymetrii zobowi za zwi zanych ze znoszeniem limitów ilo ciowych w imporcie. Unia zgodzi a si znie wszelkie ograniczenia ilo ciowe, z wyj tkiem pewnych grup towarów takich jak materia y rozszczepialne czy tekstylia, natomiast Rosja
uzyska a prawo do wprowadzenia nowych limitów w przypadku sektorów gospodarki
przechodz cych restrukturyzacj , borykaj cych si z du ymi trudno ciami o charakterze spo ecznym, zagro onych eliminacj lub znacznym spadkiem udzia u w rynku
producentów rosyjskich lub w przypadku powstawania nowych ga zi przemys u.
Je eli chodzi o pozosta e obszary wspó pracy gospodarczej, w Uk adzie zamieszczono szereg postanowie zwi zanych z zak adaniem i funkcjonowaniem przedsi biorstw i inwestycjami, warunkami pracy, transgranicznym wiadczeniem us ug,
obs ug p atno ci i transferem kapita u, w asno ci intelektualn , a tak e ogólne postanowienia dotycz ce podatków itp.
W Uk adzie po wi cono równie pewn uwag wspó pracy kulturalnej maj cej
na celu wzmocnienie istniej cych powi za , propagowanie wiedzy na temat kultur i
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j zyków, a tak e u atwianie dost pu do dóbr kultury oraz obalanie stereotypów maj cych swoje ród o w czasach  elaznej kurtyny3.
4.3. Porównanie Uk adów o Partnerstwie i Wspó pracy z Uk adami Europejskimi
Uk ady o Partnerstwie i Wspó pracy
Brak deklaracji d enia do cz onkostwa
Zawarte na 10 lat
W sza wspó praca, brak preferencji
celnych
Brak zapisów o dalszej liberalizacji
W ski zakres dostosowywania prawa
Klauzula zawieszenia w przypadku
naruszenia praw cz owieka

Uk ady Europejskie
Jednostronna deklaracja d enia do
cz onkostwa
Zawarte na czas nieokre lony
Szersza wspó praca, preferencje celne
Przewiduj stopniow dalsz liberalizacj i stosowanie swobód
Szeroki zakres dostosowywania prawa
Klauzula zawieszenia w przypadku
naruszenia praw cz owieka z wyj tkiem
pierwszych trzech Uk adów

ród o: opracowanie w asne.

5. Pomoc Unii Europejskiej dla Rosji
5.1. Geneza pomocy Unii Europejskiej dla Rosji
W zwi zku z normalizacj stosunków z ZSRR Rada Europejska, podczas swojego szczytu w czerwcu 1990 roku w Dublinie postanowi a wspomóc ZSRR w d eniu
do systemu demokratycznego gospodarki rynkowej. Podczas nast pnego szczytu Rady
w grudniu tego roku przyznano pierwsz kwot pomocy  750 milionów ECU pomocy
ywno ciowej i 400 milionów ECU pomocy technicznej na rok 1991. Ta ostatnia
przekszta ci a si pó niej w regularny program pomocy TACIS opisany poni ej.
5.2. Program TACIS
Program pomocy technicznej dla reform gospodarczych w krajach by ego ZSRR
(TACIS  EC Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States), w
tym Rosji, zosta zatwierdzony decyzj Rady EWG i EURATOM nr 2157/91 z 15
lipca 1991 roku. Przyj cie tego programu by o mo liwe dzi ki umowie o handlu i
wspó pracy gospodarczej, która znormalizowa a stosunki pomi dzy ZSRR a Wspólnotami. Decyzja Rady w tej sprawie by a bezpo rednim nast pstwem, wyra onej na
spotkaniach Rady Europejskiej w Dublinie i Rzymie w 1990 roku, gotowo ci Wspólnot do wsparcia dzia a w adz ZSRR na rzecz reform gospodarczych i uzdrowienia
gospodarki radzieckiej.
We wspomnianej wy ej regulacji Rady przewidywano pomoc w wysoko ci 400
milionów ECU w roku 1991, które mia y by przekazywane w transzach w miar
3

Ibidem, s. 309.
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materializowania si konkretnych projektów. Przewidziano równie pomoc w roku
1992, lecz jej wysoko mia a dopiero zosta ustalona.
Pomoc w ramach tego programu mia a polega na wsparciu technicznym dla
sektora publicznego i prywatnego w obszarze szkole menad erów, us ug finansowych, energii, transportu oraz dystrybucji ywno ci w regionach i sektorach, gdzie ma
szans odegra kluczow rol w kontynuowaniu procesu reform. Ze rodków unijnych
mia y te zosta pokryte koszty zwi zane z przygotowaniem, wdra aniem oraz monitorowaniem i ocen efektywno ci wspó finansowanych projektów. Wspólnoty nie zgodzi y si natomiast pokrywa podatków, ce i innych op at. Projekty do finansowania
wybierane by y zgodnie z preferencjami beneficjenta przy wzi ciu pod uwag oceny
ich efektywno ci w realizowaniu celów za o onych przez Wspólnoty.
Ustanowiono równie Komitet Zarz dzaj cy Pomoc dla ZSRR, sk adaj cy si z
przedstawicieli pa stw cz onkowskich oraz przedstawiciela Komisji w roli przewodnicz cego. Zadaniem Komitetu by o opiniowanie projektów do finansowania oraz badanie procesu wdra ania projektów i ogólnego zarz dzania pomoc . Mia o to na celu
zapewnienie kontroli pa stw cz onkowskich nad poczynaniami Komisji Europejskiej
zwi zanymi z powy szym programem4.
5.3. Ewolucja pomocy Unii Europejskiej dla Rosji
W 1992 roku odby y si trzy konferencje w sprawie poprawy koordynacji pomocy mi dzynarodowej dla pa stw by ego ZSRR. Podczas pierwszej, w styczniu w
Waszyngtonie, stworzono plany dzia a w nast puj cych pi ciu sektorach: energia,
pomoc ywno ciowa, mieszkalnictwo, pomoc medyczna i wsparcie techniczne. W
maju w Lizbonie podkre lono wag wsparcia technicznego oraz bezpiecze stwa instalacji nuklearnych, a w pa dzierniku w Tokio potwierdzono przyj te wcze niej priorytety.
W roku 1992 oprócz pomocy w ramach TACIS, Unia bardzo aktywnie wspiera a
Rosj ywno ciowo poprzez gwarancje kredytowe oraz po yczki na zakup ywno ci, a
tak e dostawy bezpo rednie dla Moskwy i St. Petersburga5.
W zwi zku z wygasaniem programu wsparcia w ramach TACIS pod koniec
1992 roku, Unia zatwierdzi a nowy program pomocy w ramach TACIS na lata 19931995, w którym pomoc mia a pokrywa rozwój zasobów ludzkich, wsparcie dla przedsi biorstw, dystrybucj ywno ci oraz sieci transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne, w tym bezpiecze stwo nuklearne. Ponadto w latach 1993 i 1994 skupi y si
dostawy ywno ci zakupionej w ramach po yczki z 1992 roku. W roku 1994 pomoc
dla Rosji skupi a si na finansowaniu programów zapewnienia bezpiecze stwa nuklearnego oraz wspierania demokracji. W tym samym roku w ramach TACIS zosta o
tak e za o one Mi dzynarodowe Centrum Nauki i Techniki, o którym jest mowa
powy ej. Unia Europejska finansowa a tak e programy wdra ane przez EBOiR, szczególnie w zakresie ochrony rodowiska oraz wsparcia dla ma ych i rednich przedsi biorstw. W 1995 roku pomoc skupia a si na wspieraniu demokracji, w ramach czego

4
5

Council Regulation No 2157/91, Official Journal of the European Communities L 201, 24.07.1991.
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przeprowadzono kontrol wyborów parlamentarnych w Rosji. Ponadto uruchomiono
program miast bli niaczych6.
W czerwcu 1996 roku Unia Europejska uchwali a nowy program w ramach TACIS na lata 1996-1999, przeznaczaj c 2 224 miliony ECU. G ówne zmiany dotyczy y
wprowadzenia programów wieloletnich, zwi kszenia uzale nienia pomocy od sytuacji
politycznej w pa stwach by ego ZSRR, a tak e zwi kszenia nacisku na ma e projekty
infrastrukturalne, wspó prac transgraniczn , w czaj c popraw kontroli granic, i
ochron rodowiska7. W roku 1997 w ramach programu wspó pracy transgranicznej
po o ono nacisk na ochron rodowiska oraz rozwijanie sieci transeuropejskich. Zostay tak e uruchomione projekty maj ce na celu zmian profilu produkcji fabryk broni
chemicznej w Rosji oraz walk z narkotykami. W maju Komisja przyj a tak e priorytety programu wspó pracy transgranicznej na lata nast pne. Za najwa niejsze obszary
wsparcia uznano transfer know-how, rozwijanie kontaktów oraz ma e projekty infrastrukturalne i wspólne przedsi wzi cia8. W roku 1998 pomoc by a kontynuowana na
podobnych warunkach ze szczególnym uwzgl dnieniem umacniania demokracji oraz
ochrony rodowiska. W roku 1999 przekazano dalsze rodki na program bezpiecze stwa nuklearnego oraz wdro ono program pomocy humanitarnej. Rozpocz to równie
wdra anie w ramach TACIS programu pomocy przy wdra aniu zmian systemowych
oraz programu szkole dla menad erów. W grudniu Rada Europejska przyj a tak e
nowy program TACIS na lata 2000-2006, za najwa niejsze aspekty uznaj c promocje
inwestycji oraz tworzenie pa stwa prawa9. Poza programem TACIS uruchomiono
tak e program bezp atnej pomocy ywno ciowej, w ramach którego ywno by a
sprzedawana w Rosji po cenach rynkowych, a przychód przeznaczono na finansowanie
ró nych programów socjalnych. Unia Europejska udzieli a tak e Rosji dodatkowej
pomocy humanitarnej w zwi zku z kryzysem finansowym.
Ju w ramach nowego programu TACIS przeznaczono w styczniu dalsze rodki
na projekty w obszarze bezpiecze stwa nuklearnego oraz wspó pracy regionalnej i
transgranicznej. Rada przyj a tak e program dzia a na rzecz promowania warto ci
demokratycznych, spo ecze stwa obywatelskiego i tolerancji etnicznej oraz wspierania
niezale no ci rosyjskich mediów. Przeznaczono tak e 58 milionów euro na wsparcie
programu reform spo eczno-ekonomicznych przyj tego przez rz d rosyjski10.

6. Problem rozszerzenia Unii Europejskiej w stosunkach z Rosj
Rozszerzenie Unii Europejskiej w perspektywie najbli szych kilku lat rodzi szereg problemów w stosunkach z Rosj . Do niedawna jeszcze istniej cy g ówny problem, czyli politycznego pogodzenia si Rosji z ostateczn utrat wp ywów w Europie
rodkowo-Wschodniej i republikach nadba tyckich wydaje si ju dzisiaj niewielki.

6
7
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Intensyfikacja tego problemu nast pi aby wówczas, gdyby do przyst pienia do Unii
zacz a powa nie pretendowa Ukraina lub inna by a republika radziecka.
Maj c ten problem rozwi zany pojawia si szereg innych, zdecydowanie bardziej praktycznych. W pierwszej kolejno ci zajm si sprawami handlowymi i spróbuj odpowiedzie na pytanie, czy Rosja co straci w stosunkach handlowych na wej ciu
obecnych krajów kandydackich do Unii Europejskiej. Je eli chodzi o Litw , otw i
Estoni to problem w rzeczywisto ci okazuje si bardzo niewielki. Jest to zwi zane z
faktem, e co prawda udzia Rosji w handlu zagranicznym tych krajów jest wysoki, ale
ich gospodarki s tak ma e, e dla Rosji s to partnerzy marginalni. Równie niewielkie znaczenie dla Rosji maj W gry, Czechy i S owacja, natomiast warta zastanowienia si jest kwestia Polski, gdy nasz kraj jest 8 partnerem handlowym Rosji. Na
pocz tek przeanalizujmy aspekt ce . Oko o 80% eksportu Rosji do Polski to ropa
naftowa i gaz ziemny, a stawki celne na te surowce s równe 0% zarówno w Polsce,
jak i w Unii. Natomiast w zwi zku z wprowadzeniem przez Polsk Wspólnej Taryfy
Celnej obni one zostan c a na rosyjskie artyku y przemys owe. Je eli chodzi o artykuy rolne to cz
ce zostanie obni ona, a cz
podwy szona, wi c bilans korzy ci dla
Rosja uzale niony b dzie od cenowej elastyczno ci popytu na te produkty. Niew tpliwie dodatkow zalet dla Rosji b dzie dodatkowe obni enie ce w Polsce w zwi zku z
unijnymi preferencjami celnymi dla Rosji. Istniej jednak te dwa zasadnicze czynniki
niekorzystne dla Rosji. Po pierwsze, produkty rosyjskie, aby móc wej na rynek
polski, b d musia y spe nia zdecydowanie wy sze normy techniczne i standardy
rynku unijnego. Po drugie, znacznie skuteczniej zaczn by realizowane procedury
antydumpingowe, które w Polsce s stosowane bardzo ma o skutecznie. Ponadto
Polska przyjmie szereg unijnych ce antydumpingowych, które ju zosta y na o one.
Dodatkowym aspektem w stosunkach Unia-Rosja b dzie konieczno uszczelnienia granic pa stw kandyduj cych z Rosj , co w wielu przypadkach oznacza b dzie
konieczno wprowadzenia wiz dla obywateli rosyjskich. Wa nym problemem jest te
Obwód Kaliningradzki, poniewa po przyj ciu Litwy do UE stanie si on, licz c
prawie 1 milion mieszka ców, enklaw Rosyjsk otoczon przez Uni . Stwarza to
przede wszystkim problem wizowy, gdy trudno sobie Rosji wyobrazi konieczno
posiadania wizy przemieszczaj c si z jednej cz ci Rosji do drugiej. Rozwa a si tu
mo liwo wprowadzenia wyj tków wizowych dla mieszka ców Obwodu Kaliningradzkiego. Podobny problem wyst puje w zorganizowaniu tranzytu pomi dzy tym
obszarem a pozosta cz ci Rosji. Rosja domaga si stworzenia jakiego rodzaju
korytarza tranzytowego, dzi ki któremu Rosjanie mogliby si przemieszcza pomi dzy
Bia orusi a Obwodem Kaliningradzkim bez konieczno ci posiadania wiz. Z drugiej
strony, Polska oraz Komisja Europejska nie dopuszcza takiej mo liwo ci i proponuje
wprowadzenie niedrogich wiz wielokrotnych dla mieszka ców Obwodu oraz znaczne
zwi kszenie ilo ci placówek wydaj cych takie wizy, a tak e uproszczenie procedury
ich przyznawania.
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7. Wspólna Strategia Unii Europejskiej wobec Rosji
7.1. Podstawowe za o enia Strategii
Wspólna Strategia wobec Rosji zosta a przyj ta przez Rad Europejsk podczas
szczytu w Kolonii 4 czerwca 1999 roku i jest ona pierwszym tego typu dokumentem.
Ma ona posta jednostronnej deklaracji stanowi cej podstawy do wspó pracy Unii
Europejskiej z Rosj w nadchodz cych latach. Strategia wst pnie ma obowi zywa
przez okres 4 lat. Zawiera ona wizj wspó pracy Unii Europejskiej z Rosj oraz podstawowe cele rozwijania wzajemnych stosunków i rodki realizacji tych celów.
W Strategii Rada Europejska wytyczy a cztery podstawowe cele wspó pracy.
Pierwszym z nich jest konsolidacja demokracji, umocnienie pa stwa prawa oraz
wzmocnienie instytucji publicznych w Rosji. Cel ten ma by realizowany poprzez
wsparcie ze strony Unii Europejskiej koniecznej reformy instytucji publicznych w
Rosji, mi dzy innymi w postaci organizowania programów szkoleniowych dla urz dników rosyjskich oraz poszerzania kontaktów mi dzy odpowiednimi w adzami. Dodatkowo Unia Europejska b dzie wspiera Rosj w wype nianiu mi dzynarodowych
zobowi za w zakresie praw cz owieka, zw aszcza w kontek cie cz onkostwa Rosji w
ONZ, Radzie Europy i OBWE. UE ma tak e podejmowa dzia ania maj ce na celu
wzmocnienie spo ecze stwa obywatelskiego, takie jak wspieranie organizacji pozarz dowych, niezale nych mediów oraz promowanie równo ci szans kobiet i m czyzn.
Druga grupa celów to integracja Rosji ze wspóln europejsk przestrzeni gospodarcz i spo eczn , czemu ma s u y konsolidacja procesu reform gospodarczych w
Rosji w celu stworzenia solidnych podstaw pod spo eczn gospodark rynkow . Cel
jest realizowany poprzez doradztwo w zakresie polityki gospodarczej, pomoc w ustanowieniu przejrzystych i sta ych ram ustawodawczych ukierunkowanych na rozwój
dzia alno ci gospodarczej oraz wspieranie poprawiania konkurencyjno ci rosyjskiego
przemys u, rolnictwa oraz sektora energetycznego. Dodatkowo UE pragnie wspiera
aspiracje Rosji co do cz onkostwa w WTO oraz rozwa y w przysz o ci mo liwo
stworzenia strefy wolnego handlu pomi dzy Rosj a UE.
Trzeci cel stanowi wzmacnianie stabilno ci i bezpiecze stwa w Europie, do czego ma si przyczyni wzmocnienie dialogu politycznego, zw aszcza w zakresie wspó pracy w ramach OBWE oraz przy wypracowywaniu elementów Europejskiej Karty
Bezpiecze stwa. Istotnym elementem w tej dziedzinie jest tak e rozwijanie kontroli
zbroje i rozbrojenia, a zw aszcza rozbrojenia nuklearnego, niszczenia broni konwencjonalnej oraz wzmacnianie kontroli eksportu broni.
Czwart grup celów stanowi stawianie czo a wspólnym wyzwaniom na kontynencie europejskim, które Rada Europejska zgrupowa a w czterech obszarach: energia
i bezpiecze stwo nuklearne, ochrona rodowiska i zdrowie, walka ze zorganizowan
przest pczo ci oraz wspó praca regionalna i transgraniczna, zw aszcza w dziedzinie
infrastruktury. UE pragnie przyczyni si do realizacji tych celów poprzez pomoc
techniczn w utrzymywaniu instalacji nuklearnych w nale ytym stanie, wspieranie
bezpiecznego sk adowania odpadów chemicznych i zarz dzania wykorzystanym
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paliwem atomowym, rozwój wspó pracy pomi dzy Europolem a rosyjskimi organami
cigania oraz czenie rosyjskiego systemu transportowego z sieci transeuropejsk 11.
7.2. Wnioski ze Wspólnej Strategii
Analizuj c zapisy we Wspólnej Strategii UE wobec Rosji nasuwa si podstawowy wniosek, i nie przynosi ona adnych nowych, mia ych rozwi za we wspó pracy z Rosj , utrzymuje natomiast dotychczasowy trend traktowania Rosji jako pa stwa europejskiego, które powinno opiera si na zasadach pa stwa prawa oraz d y
do modelu spo ecznej gospodarki rynkowej. W zwi zku z faktem, e osi gni cie przez
Rosj unijnych standardów w powy szych obszarach wydaje si w najbli szym czasie
ma o prawdopodobne, zwraca uwag skromno zaznaczonych w Strategii rodków
realizacji tych celów, Rada Europejska bowiem nie przewidzia a w Strategii adnych
dodatkowych rodków finansowych oraz róde i mechanizmów finansowania przemian w Rosji, które wykracza yby poza dotychczasowe ramy. Zalet strategii jest
natomiast jej kompleksowo , przejawiaj ca si wymienieniem szerokiego spektrum
pól wspó pracy. Oznacza to równie , i Strategia pomy lana zosta a jako instrument o
charakterze d ugofalowym, którego wdra anie zajmie wiele lat, co w du ej mierze
tak e t umaczy jej bardzo ogólny charakter12.

8. Podsumowanie wzajemnych stosunków Unii Europejskiej z Rosj
perspektywy ich rozwoju

oraz

Po zako czeniu zimnej wojny, w czasie której stosunki Wspólnot Europejskich z ZSRR ograniczone by y do minimum, wspó praca tych bloków wyra nie
nabiera tempa. W du ej mierze dotyczy to tak e Rosji. Starania Unii Europejskiej na
tym polu nie dziwi , Rosja jest bowiem bezpo rednim s siadem Unii, w zwi zku z
czym stabilno , bezpiecze stwo i przewidywalno polityczna tego kraju le y w
ywotnym interesie Unii Europejskiej. W miar up ywu lat zawierane s coraz bardziej
kompleksowe umowy bilateralne, a wspó praca rozszerza si na coraz to nowe pola.
Unia stara si tak e zabezpieczy sobie coraz wi kszy wp yw na sytuacj wewn trzn
w Rosji oraz jej polityk zagraniczn , co jednak, bior c pod uwag rozmiar i znaczenie
mi dzynarodowe Rosji jest zabiegiem niezwykle trudnym. Cz ciowo jednak, zw aszcza poprzez warunkowo przyznawania pomocy finansowej oraz poparcia na arenie
mi dzynarodowej, Unia odnosi na tym polu sukcesy, czego przyk adem by rozwój
wypadków w Czeczenii.
W przysz o ci, pod warunkiem kontynuowania reform ustrojowych w Rosji,
mo emy si spodziewa dalszego zacie niania wspó pracy, które mo e doprowadzi
nawet do ustanowienia strefy wolnego handlu pomi dzy UE a Rosj . Oczekiwa
równie nale y zacie niania wspó pracy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwo ci, ze
wzgl du na rozwój mi dzynarodowej przest pczo ci zorganizowanej, oraz w zakresie
innych problemów globalnych, takich jak ochrona rodowiska, czy bezpiecze stwo w
Europie. Bardzo w tpliwe jest natomiast przysz e cz onkostwo Rosji w Unii Europejskiej, g ównie ze wzgl du na rozmiar Rosji oraz znaczne ró nice kulturowe.
11
12

Wspólna Strategia UE wobec Rosji, R. Dziewulski i R. Hyskawy, Biuletyn Analiz UKIE nr 1, Warszawa, listopad 1999, s. 1-7.
Ibidem, s. 8-9.
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Aneks
Najwa niejsze wydarzenia w stosunkach Rosji z UE w latach 1988-2000
Data
25 czerwiec 1988
12 czerwiec 1989
lipiec-listopad
1989
18 grudzie 1989
luty 1990
maj 1990
grudzie 1990
19-21 czerwiec
1991

15 lipiec 1991

9-12 wrzesie
1991

12 wrzesie 1991

16 grudzie 1991
marzec 1992
marzec 1992

Wydarzenie
Wspólna Deklaracja o ustanowieniu oficjalnych stosunków
pomi dzy Wspólnotami a RWPG, stworzenie ram dla przysz ej wspó pracy
Rada UE zatwierdzi a wytyczne negocjacyjne dla Umowy o
Handlu i Wspó pracy Gospodarczej z ZSRR.
Formalne negocjacje nad powy sz umow
Podpisanie Umowy w Brukseli, ustanowienie Wspólnego
Komitetu
Zatwierdzenie Umowy przez Rad UE i Komisj Europejsk
W Moskwie odby o si pierwsze spotkanie Wspólnego
Komitetu
Decyzja Rady UE o przyznaniu ZSRR pierwszej pomocy
ywno ciowej i technicznej
Wizyta przewodnicz cego Komisji Europejskiej, pana Jacquesa Delorsa w ZSRR, gdzie odby rozmowy z Prezydentem
Gorbaczowem i Premierem Paw owem w sprawie reform
gospodarczych w ZSRR
Przyj cie przez Rad regulacji liberalizuj cej ograniczenia
ilo ciowe w imporcie niektórych produktów z ZSRR
Przyj cie przez Rad regulacji w sprawie zapewnienia ZSRR
pomocy technicznej w procesie reformowania i uzdrawiania
radzieckiej gospodarki
Wizyta Pana Andriesena, Vice-przewodnicz cego KE w
Moskwie, rozmowy z Prezydentem Gorbaczowem w sprawie
wzajemnych stosunków
Parlament Europejski wyda rezolucj popieraj c przywrócenie niepodleg o ci Litwie, otwie i Estonii oraz wyra aj c
rado w zwi zku z fiaskiem sierpniowej próby przewrotu w
ZSRR, za amaniem si instytucji centralnych i masowym
ruchem prodemokratycznym
Przyznanie nadzwyczajnej pomocy ywno ciowej dla Moskwy i St. Petersburga w wysoko ci 200 milionów ECU
Minister Spraw Zagranicznych Rosji z o y wizyt w Komisji Europejskiej, Vice-przewodnicz cy KE, Pan Andriesen,
spotka si w Moskwie z Prezydentem Jelcynem i Premierem
Gaidarem.
Rada UE przyj a wnioski zwi zane z sytuacj gospodarcz
w Rosji i przygotowaniem pomocy zagranicznej
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Przewodnicz cy KE, Pan Jacques Delors z o y wizyt w
Rosji, gdzie spotka si z Jelcynem i Gaidarem
29 maj 1992
Premier Rosji, Szokin spotka si z Delors'em i Adriesenem
w Komisji Europejskiej
Decyzja Rady UE w sprawie upowa nienia Komisji do
rozpocz cia negocjacji nad Uk adem o Partnerstwie i Wspó wrzesie 1992
pracy
Podpisano umow pomi dzy Stanami Zjednoczonymi, Japoni , Rosj , EWG i EURATOM o powo aniu Mi dzynarodo5 pa dziernik 1992 wego Centrum Nauki i Technologii, którego celem ma by
przeniesienie rosyjskich naukowców i techników wojskowych do pracy przy projektach pozamilitarnych
21 grudzie 1992
Decyzja Rady UE w sprawie obj cia Rosji systemem GSP
1 stycze 1993
Rosja zostaje obj ta przez Wspólnoty systemem GSP
18 marzec 1993
Decyzja Rady UE w sprawie przyspieszenia negocjacji nad
Uk adem o Partnerstwie i Wspó pracy
Seria spotka pomi dzy politykami unijnymi i rosyjskimi na
marzec-listopad
szczeblu ministrów, premierów i prezydentów w sprawie
1993
konfliktu w Jugos awii, stosunków Rosji z UE oraz sytuacji
wewn trznej Rosji
Prezydent Jelcyn podpisa w Brukseli wspóln deklaracj z
9 grudzie 1993
Jacques'iem Delorsem wyra aj c zadowolenie z post pu
negocjacji nad Uk adem o Partnerstwie i Wspó pracy
Parlament Europejski wyda rezolucj popieraj c dzia ania
9 luty 1994
Rosji w celu o ywienia gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego
Specjalne spotkanie ministrów finansów krajów grupy G7 w
26 luty 1994
celu przedyskutowania sytuacji w Federacji Rosyjskiej
Podpisanie z Rosj Uk adu o Partnerstwie i Wspó pracy
29 czerwiec 1994
podczas szczytu Rady Europejskiej na Korfu
1-2 grudzie 1994
Spotkanie Wspólnego Komitetu Unia-Rosja w Moskwie
Zawieszenie przez UE stosunków z Rosj w zwi zku z
interwencj w Czeczenii i naruszaniem praw cz owieka, a co
pocz tek 1995
za tym idzie zawieszenie procedury zatwierdzania umowy
przej ciowej do Uk adu o Partnerstwie i Wspó pracy
Ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili warunki
zatwierdzenia umowy przej ciowej, do których nale a o
marzec 1995
zawieszenie broni, dost p pomocy humanitarnej do Czeczenii
oraz przyj cie w Czeczenii kontyngentu OBWE
Komisja przyj a dokument wyznaczaj cy cele i priorytety
stosunków z Rosj w dziedzinie polityki, bezpiecze stwa i
31 maj 1995
energii
W zwi zku ze spe nieniem przez Rosj warunków, Rada UE
17 lipiec 1995
zatwierdzi a umow przej ciow
grudzie 1995
Spotkanie delegacji rosyjskiej z Prezydentem Jelcynem na
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czele z przedstawicielami Komisji z przewodnicz cym Santerem na czele na temat stosunków UE-Rosja, sytuacji w by ej
Jugos awii, stosunków handlowych i bezpiecze stwa w
Europie
Na szczycie w Madrycie Rada Europejska potwierdzi a swoje
poparcie dla szybkiego przyj cia Rosji do Rady Europy i
WTO oraz zdecydowa a przedsi wzi dzia ania na rzecz
grudzie 1995
reform demokratycznych w Rosji, wspó pracy gospodarczej,
wspó pracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo ci i spraw
bezpiecze stwa
Parlament pot pi przemoc w Czeczenii w 3 rezolucjach
I po owa 1996
wydanych w styczniu, marcu i lipcu
1 luty 1996
Wesz a w ycie umowa przej ciowa o handlu z Rosj
Przewodnicz cy KE Jacques Santer spotka si w Moskwie z
Prezydentem Jelcynem i Premierem Czernomerdinem podkwiecie 1996
czas Szczytu G7+1 dotycz cego bezpiecze stwa nuklearnego
i pokoju na wiecie
Rada UE przyj a plan dzia a wzgl dem Rosji potwierdzaj cy priorytety nakre lone w Madrycie oraz identyfikuj cy
13 maj 1996
kroki najwa niejsze do podj cia w poszczególnych obszarach
Komitet Regionów wezwa do szerszej wspó pracy ponad12 czerwiec 1996
granicznej pomi dzy Szwecj , Finlandi i Rosj
Po obserwacji wyborów prezydenckich w Rosji, Rada wyra16 lipiec 1996
zi a swoje zadowolenie ze sposobu ich przeprowadzenia
Podczas szczytu w Dublinie Rada Europejska bardzo pozygrudzie 1996
tywnie przyj a wiadomo o wycofaniu si wojsk rosyjskich
z Czeczenii
Szczyt UE-Rosja w Moskwie, rozmowy na najwy szym
3 marzec 1997
szczeblu na temat rozwoju stosunków handlowych, wniosku
Rosji o cz onkostwo w WTO, inwestycjach zagranicznych w
Rosji i reformach gospodarczych
Premier Czernomerdin rozmawia w Komisji z Przewodni18 lipiec 1997
cz cym Jacques'iem Santerem w sprawie rozszerzenia wzajemnej wspó pracy na inne obszary
1 grudzie 1997
Wszed w ycie ca y Uk ad o Partnerstwie i Wspó pracy
27 stycze 1998
W Brukseli odby o si pierwsze spotkanie Rady Wspó pracy
Parlament przyj rezolucj popieraj c rozszerzenie wspó 2 kwiecie 1998
pracy z Rosj na inne obszary: badania i rozwój, wysoka
technologia, bezpiecze stwo nuklearne, ochrona rodowiska.
Szczyt UE-Rosja, rozmowy na najwy szym szczeblu w
sprawie bezpiecze stwa w Europie, sytuacji w Kosowie,
Bliskowschodniego Procesu Pokojowego, sytuacji mniejszo15 maj 1998
ci rosyjskich w republikach ba tyckich i wysi ków Rosji we
wprowadzaniu gospodarki rynkowej
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17 wrzesie 1998
27 pa dziernik
1998
17 grudzie 1998
18 luty 1999
4 czerwiec 1999
1 lipiec 1999
22 pa dziernik
1999
koniec 1999
10 grudzie 1999
marzec 2000
29 maj 2000
10 lipiec 2000

30 pa dziernik
2000

Parlament przyj rezolucj uznaj c za priorytet rozwi zanie
problemów strukturalnych w Rosji i proces reform gospodarczych
Szczyt UE-Rosja, rozmowy na temat kryzysu finansowego w
Rosji, potwierdzono, e wdra anie postanowie Uk adu o
Partnerstwie jest spraw priorytetow
Rada podj a decyzj o dokonaniu bezp atnej dostawy produktów ywno ciowych do Rosji
Szczyt UE-Rosja w Moskwie, rozmowy na najwy szym
szczeblu dotycz ce stabilizacji makroekonomicznej i reform
strukturalnych w Rosji oraz mo liwej pomocy UE w tym
procesie
Rada Europejska przyj a Wspóln Strategi wobec Rosji
Komisja zaproponowa a zawarcie z Rosj umowy o wspó pracy naukowej i technicznej
Szczyt UE-Rosja w Helsinkach, Unia zaapelowa a do Rosj o
przywrócenie dialogu politycznego z w adzami Czeczenii,
potwierdzaj c jednocze nie, i republika ta jest integraln
cz ci Rosji i Rosja ma prawo zwalcza terroryzm
Parlament przyj rezolucje w pa dzierniku, listopadzie i
grudniu, w których uzale ni kontynuacj pomocy finansowej
UE od dzia a rz du Rosji wzgl dem Czeczenii
Rada Europejska podczas szczytu w Helsinkach pot pi a
bombardowania i nadu ywanie si y przez Rosj wzgl dem
Czeczenii
Rada przyj a plan dzia ania UE wobec Rosji maj cy na celu
wspó dzia ania w zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej
Szczyt UE-Rosja w Moskwie, rozmowy skoncentrowa y si
na reformach strukturalnych w Rosji i ich wsparciu przez UE
W nast pstwie ustale Rady Europejskiej podczas szczytu w
Feira, Rada podkre li a, i priorytetem pozostaje wprowadzenie zasad pa stwa prawa w Rosji
Szczyt UE-Rosja w Pary u, Unia nawo ywa a Rosj do
przestrzegania w Czeczenii mi dzynarodowych konwencji
praw cz owieka, umo liwienia dost pu do Czeczenii mi dzynarodowym organizacjom humanitarnym oraz do wznowienia dialogu politycznego z w adzami Czeczenii

ród o: Opracowanie w asne na podstawie General Reports on Activities of European Communities
1988-2000
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