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Rytų partnerystė ir jos strateginė reikšmė Europos Sąjungai 

 

Europos Sąjungos (ES) išorės santykių esmė – europietiškų taisyklių kaimynystėje sklaida. 

Tačiau ES plėtros politikos pokyčiai stabdo šį procesą. Jau kelerius metus kalbama apie plėtros 

politikos „nuovargi“, o juk būtent narystės perspektyva – svarbiausias ES gebėjimo keisti valstybių 

partnerių vidinę politinę ir ekonominę padėtį galios šaltinis. Per pastaruosius keletą metų ES plėtra 

vis labiau tampa nebūtinai į galutinį tikslą – visavertę narystę ES – orientuotu procesu. Taip ES 

išorės santykiuose susiformavo uždaras ratas: nėra narystės ES perspektyvos, nėra ir motyvacijos 

šalims partnerėms reformuotis (artėti prie ES reguliavimo normų ir taisyklių). 

ES plėtros politikos „nuovargio“ kontekste ES pasiūlė šalims partnerėms integracijos be 

narystės koncepciją, t. y. tarpinį variantą, kuriame numatyta galimybė dalyvauti ES vidaus rinkoje 

(per sustiprintos laisvosios prekybos susitarimus ir laisvą asmenų judėjimą), bet be formalios 

narystės ES. Taigi šiandien ES yra suinteresuota išorės santykiuose išplėsti savo reguliavimo ribas, 

tačiau be teisinių ir institucinių ES ribų plėtimo. 

Tai egzaminas, kurį turi išlaikyti Rytų partnerystė. Ji turi tapti pakankamai šalis partneres 

motyvuojančia alternatyva ES plėtros politikai. Rytų partnerystės politikai jau 5 metai ir, akivaizdu, 

kad šiai politikai reikia „sėkmės istorijų“. Galima ir kitaip performuluoti dilemą: ar nesėkmingas 

Vilniaus aukščiausio lygio susitikimas (pirmiausia, be Asociacijos ir laisvosios prekybos susitarimo 

su Ukraina) nereikš Rytų partnerystės politikos pabaigos? 

Apie dviejų integracinių erdvių tarpusavio konkurenciją 

Kontekstas dar yra sudėtingesnis ir dėl to, kad ES Rytų partnerystės politika nėra „vienintelė 

žaidėja mieste“. Rusijos inicijuota Eurazijos muitų ir ekonominė sąjunga kokybiškai kitokia negu 

iki šiol NVS erdvėje pasirodžiusios iniciatyvos. Šis darinys pasižymi gilesne integracijos pakopa, 

nes Sąjunga įtvirtino ne tik laisvosios prekybos zoną, bet ir bendrą importo apmokestinimo 

struktūrą, bendrą išorinį tarifą, suderino produktų kokybės ir kitus standartus. Nors šios sąjungos 

architektas V. Putinas nuolat akcentuoja, kad Eurazijos sąjunga turėtų būti tarsi tiltas, stiprinantis 

posovietinės erdvės valstybių santykius su ES (pagal koncepciją bendra ekonominė erdvė nuo 

Dublino iki Vladivostoko), tačiau akivaizdu, kad ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos reguliavimo 

taisyklės, standartai skiriasi iš esmės. 

Šiuose alternatyviuose integracijos projektuose skiriasi ne tik standartai ar techniniai 

reikalavimai, bet ir politinės, ir ekonominės sistemos bruožai: Eurazijos ekonominėje erdvėje, kitaip 
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nei ES, itin stiprios politinės vertikalės ir oligarchizuoto verslo tendencijos bei itin ryškus 

ekonomikos ir politikos „suaugimas“. 

Svarbu pabrėžti, kad valstybės, tapusios Eurazijos Sąjungos narėmis, praranda 

savarankiškumą išorės prekybos politikoje. Eurazijos ekonominės sąjungos šalys narės turi ne tik 

susitarti dėl bendro muitų tarifo, bet kartu plėtoti bendrą prekybos režimą su trečiosiomis šalimis. 

ES Rytų partnerystėje dalyvaujančių valstybių narystė šiame darinyje reikštų tai, kad Rusija įgyja 

svertų kontroliuoti kitų Eurazijos sąjungos šalių išorės prekybos politiką bei jų santykius su ES, 

pavyzdžiui, blokuoti derybas su ES dėl sustiprinto laisvosios prekybos susitarimo. 

Be to, Rusija nepalieka tarpinių variantų, kurie leistų šalims suderinti savo europinę 

orientaciją ir natūralius priklausomybės su NVS šalimis ryšius. Ir tai reiškia, kad tradicinė 

daugiavektorinė Ukrainos ir kitų Rytų Europos valstybių politika pasiekė savo ribas. Artėja Rytų 

Europos valstybių geopolitinio apsisprendimo lūžio momentas. 

Eurazijos muitų sąjungos plėtra į bendros su ES kaimynystės regioną (pavyzdžiui, Ukrainos 

ar Moldovos narystė joje) gali susilpninti šiose valstybėse ES normatyvinę galią. Eurazijos sąjungos 

plėtra yra rimtas iššūkis ES Rytų partnerystės iniciatyvai, kurios svarbiausias ramstis – galimybė per 

laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą perimti europietiškas taisykles ir taip patekti į ES 

vidaus rinką. Kitaip tariant, Eurazijos sąjungos plėtra į Rytų partnerystės valstybes užkirstų kelią ES 

plėsti europietiškų taisyklių ribas. O tai ne tik neleis išjudinti politinių ir ekonominių reformų Rytų 

kaimynystės šalyse, bet ir išlaikys jas posovietinės erdvės raidos, kuriai būdingi politinės vertikalės, 

ekonomikos ir verslo „suaugimo“ bruožai, trajektorijoje. 

Svarbu pabrėžti ir praktinį Rytų partnerystės ir Eurazijos sąjungos konkurencijos aspektą. 

Eurazijos sąjungos išorinis muitų tarifas (iš esmės atspindintis Rusijos išorinių muitų tarifų lygį) yra 

aukštesnis, nei su Pasaulio prekybos organizacija yra suderėjusios kai kurios ES Rytų partnerystės 

valstybės (pirmiausia – Ukraina), šiuo metu siekiančios sustiprintos laisvosios prekybos susitarimo 

su ES, kuris turėtų numatyti dar didesnį nei PPO muitų tarifų sumažinimą. Tai rodo, kad Eurazijos 

sąjunga gali sukelti protekcionistinį efektą ir kartu reiškia kliūtis ES produkcijai patekti į ES Rytų 

partnerių rinkas. Akivaizdu, kad tokios protekcionistinės kliūtys neatitinka ES interesų. 

Apie pamokas, kurias ES turi išmokti 

Akivaizdu, kad rezultatai, pasiekti Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikime, apibrėš 

tolesnę šios politikos raidą. Pasirašius Asociacijos sutartį su Ukraina, ar bent parafavus sutartį su 

Moldova ir Gruzija, Vilniaus susitikimas išsiskirtų savo sėkme ir galėtų būti lyginamas su tokiais 

susitikimais kaip 2002 m. NATO Prahos ar 1993 m. Kopenhagos ES vadovų susitikimai, kurie savo 

metu atvėrė naujos kokybės Rytų Europos valstybių ir ES santykių etapą. Tačiau netolimoje 
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istorijoje būta ir ne tokių sėkmingų pavyzdžių. 

Pirmiausia, negalima kartoti 2008 m. NATO Bukarešto aukščiausio lygio susitikime 

padarytos klaidos, kai vadovaujantis Rusijos „nuraminimo“ strategija Gruzijai ir Ukrainai nebuvo 

suteiktas narystės NATO veiksmų planas. Šį sprendimą posovietinę erdvę reintegruoti siekiantys 

veikėjai įvertino kaip NATO atsitraukimą, geopolitinio vakuumo Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze 

atsiradimą, kuris netrukus buvo užpildytas (2008 m. įvykęs separatistinių kvazivalstybinių darinių 

pripažinimas kaip Rusijos karinės intervencijos į Gruziją rezultatas). Šis pavyzdys rodo, kad Rytų 

Europoje, kuri yra dviejų integracinių erdvių konkurencijos erdvėje, vis dar galioja realpolitik 

žaidimo taisyklės, kur užsienio politika modeliuojama remiantis tokiomis kategorijomis kaip 

interesų erdvių persiskirstymas, kur ekonomika ir politika yra „susiliejusios“, o geopolitika – 

sudedamoji bet kurio tarptautinius santykius regione veikiančio sprendimo dalis. ES turi suprasti, 

kad Europos saugumo namų statyba nėra baigta ir norint ją užbaigti reikia išmokti žaisti pagal 

realpolitik žaidimo taisykles. Ir tik jas išmokus, imti jas keisti. 

Suprantama, kad „ES negali būti didesniais ukrainiečiais nei patys ukrainiečiai“, tačiau 

turime įvertinti tai, jog net ir pagrįsti reikalavimai selektyvaus teisingumo ar rinkimų reformos 

srityse nėra daromi „tuščiame lape“. Kitaip tariant, reikia mokėti išvengti tokios situacijos, kai net ir 

pagrįsta vertybinė laikysena gali nustumti Ukrainą ir kitas Rytų Europos valstybes į ne tik dar 

didesnę geopolitinę priklausomybę nuo Rusijos, bet ir dar labiau įklampinti šias valstybes į tokius 

procesus kaip selektyvus teisingumas ar teismų priklausomybė nuo politinių sprendimų. Kitaip 

tariant, sustiprinto laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimo „įšaldymas“ ir su ES 

konkuruojančios integracinio darinio siūlomos paskatos gali priversti Kijevą ir kitas Rytų 

partnerystės valstybes jungtis į alternatyvią integracinę erdvę. 

Apie Rytų partnerystės politiką: nuo Vilniaus iki Rygos 

Net ir pasiekus visus užsibrėžtus Rytų partnerystės tikslus – sukūrus platų asociacijos ir 

sustiprintos laisvosios prekybos susitarimų su Rytų Europos valstybėmis tinklą bei įtvirtinus laisvą 

asmenų judėjimą – jau dabar reikia galvoti apie tai, kokias paskatas šalims partnerėms galės 

pasiūlyti Rytų partnerystė naujame savo veikimo cikle. Kitaip tariant, kas sudarys Rytų partnerystės 

politikos turinį pasiekus šiuo metu užsibrėžtus tikslus? Ar šie Asociacijos susitarimai virs tarpine 

stotele link visavertės narystės ES ar vis dėlto tai bus nuolatinė alternatyva narystei Bendrijoje? 

Jeigu Rytų parterystės politika ir toliau bus projektuojama ES plėtros politikos „nuovargio“ 

kontekste, kyla klausimas, kokius naujus integracijos be narystės etapus gali pasiūlyti Rytų 

partnerystės politika? 

Galbūt tolesnę ES Rytų partnerystės politiką reikėtų modeliuoti remiantis giliausios 
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įmanomos alternatyvos narystei ES pavyzdžiu? Reikėtų apsvarstyti naują Privilegijuotos Rytų 

partnerystės koncepciją, sukurtą pagal Europos ekonominės erdvės ir „šveicariško“ santykių su ES 

modelio pavyzdį. Galbūt Rytų partnerystėje dalyvaujančioms šalims, šalia Asociacijos ir plačios bei 

visapusiškos laisvosios prekybos susitarimo, galėtume pasiūlyti dalyvavimą pradiniuose politikos 

formavimo etapuose (angl. policy shaping) teikiant pastabas ir komentarus dėl ES teisės aktų 

projektų pradiniu pasiūlymų lygmeniu (svarbiausi teisės aktai, susiję su ES išorine prekyba, 

bendrąja rinka, BUSP, teisingumu ir vidaus reikalais), stebėtojo teises ES Taryboje BUSP ir 

teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Akivaizdu, kad tolesnių ES Rytų partnerystės politikos kontūrų 

braižymas – rimtas iššūkis ES sprendimų priėmėjams. 


