
Σχετικά με την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή 
 
Η Οικονομική Επιτροπή (EEC) Ευρασίας είναι το μόνιμο ρυθμιστικό όργανο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU). 
Ξεκίνησε το έργο στις 2 Φεβρουαρίου του 2012. 
Ο κύριος σκοπός της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής είναι η  διασφαλίση  της λειτουργίας  και της  ανάπτυξης  της  EAEU, 
και την εκπόνηση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε χώρες της EAEU: Η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας και η Ρωσική Ομοσπονδία. Η EEC έχει υπερεθνικό ρυθμιστικό 
καθεστώς του σώματος και η δραστηριότητά της  καθοδηγείται από τα συμφέροντα των συμμετεχουσών χωρών της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  με κίνητρα και αποφάσεις που λαμβάνονται για τα συμφέροντα των εθνικών κυβερνήσεων. 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι υποχρεωτικές για την εκτέλεση στην επικράτεια των κρατών μελών EAEU. 

Η βάση της απόφασης για τον καθορισμό της EEC  έγκειται στην κατανόηση ότι οι πέντε χώρες μαζί δεν θα είναι  σε θέση να 
μειώσoυν τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας αστάθειας, αλλά να έχουν ενεργό ρόλο στις αγορές του εξωτερικού. Η 
Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι ανοικτή σε άλλα κράτη μέλη που μοιράζονται τους στόχους αυτής της Ένωσης και είναι 
έτοιμα να αναλάβουν τις απαιτούμενες υποχρεώσεις. 

Οι δραστηριότητες της EEC  χωρίζονται  σε τομείς  που εποπτεύονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Υπουργών). Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της  EEC αλληλεπιδρούν με τις αρμόδιες εθνικές αρχές εντός της ζώνης 
των δραστηριοτήτων τους. 
Υπάρχουν επί του παρόντος 23 Τμήματα που λειτουργούν στη δομή της EEC. Μέσα σε αυτές, υπάρχουν 20 Συμβουλευτικές 
επιτροπές που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για το Διοικητικό Συμβουλιο της EEC  και τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εθνικών κρατικών αρχών. Οι πρόεδροι των επιτροπών είναι τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Υπουργών), σύμφωνα με τους τομείς δραστηριότητας. 

Η EEC έχει ρόλο στη διεθνή σκηνή, με στόχο την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ευρασίατικης  Ένωσης  και την 
προσέλκυση βασικών εταίρων από τις ευρωπαϊκές χώρες  και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού να συμμετάσχουν στις διαδικασίες 
της Ένωσης. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής: 
• ανάθεση και κατανομή των εισαγωγικών δασμών 
• δημιουργία εμπορικών καθεστώτων για λογαριασμό τρίτων 
• στατιστικές του εξωτερικού και του αμοιβαίου εμπορίου 
• μακροοικονομική πολιτική 
• την πολιτική ανταγωνισμού 
• βιομηχανικές και γεωργικές επιδοτήσεις 
• ενεργειακή πολιτική 
• φυσικά μονοπώλια 
• κατάσταση ή / και δημοτικές προμήθειες 
• αμοιβαίο εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων 
• τη μεταφορά και διανομή 
• νομισματική πολιτική; 
• την ασφάλεια και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα μέσα του branding αγαθά, έργα και υπηρεσίες 
• χρηματοπιστωτικές αγορές (τράπεζες, ασφάλειες, η αγορά συναλλάγματος, η αγορά τίτλων) 
• δασμολογίου και των μη δασμολογικών κανονισμούς 
• τελωνειακής διοίκησης 
• τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
• και άλλοι. 


