
ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
H νομική βάση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ είναι η Συμφωνία Εταιρικής 

Σχέσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) , η οποία 
ετέθη σε ισχύ την 1.1.1997 για μία αρχική περίοδο 10 ετών. Όπως προαναφέρθηκε, 
σήμερα, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της επαναδιαπραγμάτευσης της 
Συμφωνίας αυτής. 

Η ανωτέρω Συμφωνία στηρίζεται στις αρχές της προώθησης της διεθνούς 
ειρήνης και της ασφάλειας, της στήριξης των δημοκρατικών αρχών, καθώς και της 
προώθησης της πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας. 
Σε θεσμικό επίπεδο, η Συμφωνία προβλέπει: 

 Την καθιέρωση συζητήσεων, 2 φορές το έτος, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ – 
Ρωσίας, στο πλαίσιο των Συμβουλίων Κορυφής της ΕΕ. 

 Τη σύγκληση σε υπουργικό επίπεδο του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής 
Σχέσης. 

 Τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων των δύο πλευρών 
 Τέλος, σε πολιτικό επίπεδο, προβλέπονται συναντήσεις των Υπουργών 

Εξωτερικών. 
Παράλληλα, μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου 

οικονομικού χώρου, ενιαίου χώρου για την στήριξη της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και 
της ασφάλειας, ενιαίου χώρου για την εξωτερική ασφάλεια και ενιαίου χώρου για την 
έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 
Οι δύο πλευρές πραγματοποιούν συχνές συναντήσεις για διάφορα ζητήματα που 
άπτονται των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων τίθεται σε μόνιμη βάση το ζήτημα της απάλειψης τελωνειακών 
δασμών που επιβάλλονται κατά την εξαγωγή των προϊόντων από τη Ρωσία. Παρά την 
πρόοδο που έχει συντελεσθεί διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν. 
Αναφορικά με την επιβολή των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή, η ρωσική 
πλευρά, ενώ είχε αρχικά προτείνει σύστημα σταθερών τελωνειακών δασμών (Fix 
customs duties), πρότεινε στη συνεχεία σύστημα τελωνειακούς δασμούς ad valorem, κάτι 
που δεν έχει γίνει δεκτό από την ΕΕ. 

Στις αρχές Μαρτίου του 2008, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρ. 
Επιτροπής και Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, σχετικά με το ζήτημα των υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων 
στα προϊόντα φυτικής προέλευσης που εξάγονται από τα κ-μ της ΕΕ στη Ρωσική 
Ομοσπονδία και μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, 
το οποίο και υποδεικνύει υιοθέτηση ορισμένων αρχών.  

Παράλληλα, σημειώνονται τα προβλήματα που προκάλεσε η ψήφιση του νόμου 
περί των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ο οποίος αφορά σε 43 τομείς της 
οικονομίας (εξόρυξη μεταλλευμάτων και φυσικών πόρων, διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες, 
εκτυπώσεις κλπ.). Τα προβλήματα που παρουσιάζει ο νόμος αυτός είναι ο μεγάλος 
ορισμός των καθοριζόμενων στρατηγικών τομέων, ο ασαφής ορισμός της έννοιας της 
“στρατηγικής επιχείρησης”  και η μη πρόβλεψη συγκεκριμένης διαδικασίας για 
προσφυγή σε περίπτωση διαφοράς. Πρόσφατα στις αρχές του 2010 απεφασίσθη η 
τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, αλλά σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τροποποιήσεις αφορούν καθαρά τεχνοκρατικά θέματα και 
όχι θέματα ουσίας. 

      Η συνάντηση κορυφής Ε.Ε. Ρωσίας        
Η συνάντηση κορυφής, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Στοκχόλμη είχε 
διάφορα θετικά αποτελέσματα, όπως η νέα θέση και οι δεσμεύσεις της Ρωσίας για 
την κλιματική αλλαγή, η υπογραφή πρόσφατα της Συμφωνίας στην Μόσχα για την 
ενέργεια ‘’early warning mechanism’   και οι κοινές θέσεις για την αντιμετώπιση της 
κρίσης κ.λ.π. 
Παράλληλα συνεχίζονται σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα οι διαπραγματεύσεις των δύο 
πλευρών για υπογραφή της νέας Συμφωνίας εταιρικής σχέσης. 


