ანალიზი

ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების
პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და
საქართველო
თორნიკე ზურაბაშვილი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
ანალიზი/ 2016 წლის სექტემბერი

შესავალი
ევროკავშირის გლობალური სტრატეგია „გაზიარებული ხედვა, ერთობლივი მოქმედება
- ძლიერი ევროპა”, 2016 წლის 28 ივნისს, ევროპულმა საბჭომ დაამტკიცა. დოკუმენტი
ერთწლიანი მუშაობის შედეგად, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ხელმძღვანელობით
და წევრი სახელმწიფოებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების მონაწილეობით შემუშავდა.
სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი ევროკავშირის შიგნით და სამეზობლოში მიმდინარე
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს დაემთხვა, რამაც დოკუმენტის შინაარს შესამჩნევი
კვალი დააჩნია. უკრაინასა და სირიაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს, ჯერ მიგრაციის
კრიზისი დაერთო, შემდეგ კი, დიდი ბრიტანეთის რეფერენდუმის მოულოდნელი შედეგები.
ამ უკანასკნელმა, მთლიანად გადაფარა სტრატეგიული დოკუმენტის გამოქვეყნების
ესოდენ მნიშვნელოვანი მოვლენა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა დოკუმენტის ისედაც
მოკრძალებული გეგმების განხორციელების შესაძლებლობა.
ამ ყველაფრის მიუხედავად, ევროკავშირის გლობალური სტრატეგია მაინც რჩება
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმნიშვლელოვანეს დოკუმენტად, რომელიც სულ
მცირე მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში განსაზღვრავს საერთაშორისო არენაზე
ევროკავშირის მოქმედების სტრატეგიულ მიმართულებებს. დოკუმენტი განსაკუთრებით
საყურადღებოა საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირთან
ინტეგრაციას ესწრაფვის. სტრატეგია საქართველოსთან დაკავშირებულ რამდენიმე ისეთ
პუნქტს შეიცავს, რომელიც უსათუოდ იქონიებს გავლენას ევროკავშირ-საქართველოს
ურთიერთობაზე. ამრიგად, დოკუმენტის სიღრმისეული ანალიზი, საქართველოსთვის
საჭირო და დროული საქმეა.

* თორნიკე ზურაბაშვილი - პოლიტიკის მკვლევარი

ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო

წინამდებარე ანალიზი, სწორედ ამ მიზანს
ემსახურება.
დოკუმენტი
მიმოიხილავს
ევროკავშირის
გლობალური
სტრატეგიის
შექმნის პროცესს, კონტექსტს, ზოგად შინაარსს
და ყურადღებას ამახვილებს საქართველოსთან
დაკავშირებულ პუნქტებზე. შედარების მიზნით,
კვლევის პროცესში გაანალიზდა 2003 წლის ევროპის
უსაფრთხოების სტრატეგიაც.ii
პროცესი
ევროპის გლობალურ სტრატეგიაზე მუშაობა
ორ ეტაპად განხორციელდა. ევროპული საბჭოს
2013 წლის 20 დეკემბრის დასკვნის მიხედვით,
უმაღლეს
წარმომადგენელს,
კომისიასთან
თანამშრომლობით,
გლობალური
ვითარების
ცვლილების შეფასება და 2015 წლის განმავლობაში
წევრ სახელმწიფოებთან კონსულტაციების გავლის
შემდეგ, ევროკავშირისთვის, ამ ცვლილებებიდან
გამომდინარე გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე
ანგარიშის მომზადება დაევალაiii. აღნიშნული
დოკუმენტი,
საგარეო
და
უსაფრთხოების
პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა
წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ, 2015
წლის 26 ივნისს, ევროპულ საბჭოს წარუდგინაiv.
თავის მხრივ, ევროპულმა საბჭომ, უმაღლეს
წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების
პოლიტიკის შესახებ ევროკავშირის გლობალური
სტრატეგიის შემუშავება და 2016 წლის ივნისში
წარდგენა დაავალაv. დოკუმენტი, მინიჭებული
მანდატისამებრ, ფედერიკა მოგერინიმ ერთი წლის
შემდეგ წარადგინა.
კონტექსტი
2016 წლის გლობალური სტრატეგია ევროკავშირის
საგარეო პოლიტიკის რიგით მეორე სტრატეგიული
დოკუმენტია. მისი წინამორბედი - ევროპის
უსაფრთხოების სტრატეგია - საერთო საგარეო
და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ევროკავშირის
უმაღლესი წარმომადგენლის ხავიერ სოლანას
ხელმძღვანელობით, 2003 წელს შეიქმნა.vi მომდევნო
წლებში მომხდარი დრამატული ცვლილებების
მიუხედავად, მსგავსი დოკუმენტის შეთანხმება 2016
წლამდე ვერ მოხერხდა.
მოქმედის
მსგავსად,
წინა
სტრატეგიაზე
მუშაობაც საგარეო პოლიტიკური სირთულეების
ფონზე მიმდინარეობდა.vii 2003 წელს ჯორჯ ბუშის
მიერ ერაყში დაწყებულმა საომარმა კამპანიამ,

ევროპული სახელმწიფოები ამერიკის მომხრეთა და
მოწინააღმდეგეთა ბანაკებად დაყო. სწორედ ამიტომ,
ევროპის უსაფრთხოების სტრატეგიის უმთავრესი
დანიშნულება ევროპული ქვეყნების ერთიანობის
დადასტურება იყო. ევროკავშირის კონცეპტუალურ
პასუხს მოითხოვდა, ამერიკის შეერთებული
შტატების 2002 წლის ეროვნული უსაფრთხოების
სტრატეგიაც, რომლითაც ვაშინგტონი ტერორიზმთან
“წინმსწრებად“ და „საჭიროების შემთხვევაში,
დამოუკიდებლად“
ბრძოლის
მზადყოფნას
viii
გამოთქვამდა.
წინამორბედი დოკუმენტის მსგავსად, ახალ
სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესიც ამერიკის
ეროვნული
უსაფრთხოების
სტრატეგიის
გამოქვეყნებას დაემთხვა. იგივე დარჩა დოკუმენტის
მთავარი დანიშნულებაც; მიგრაციის კრიზისის
და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე,
საერთო ევროპული პოზიციების შეჯერებისა და
საჯაროდ დაფიქსირების საჭიროება შეიქნა. თუმცა,
საგრძნობლად განსხვავებულია დოკუმენტების
შინაარსი და მასშტაბი.
ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ ახალი სტრატეგიის
შემუშავება
და
გამოქვეყნება
თვისებრივად
განსხვავებულ
ინსტიტუციურ
გარემოში
განხორციელდა. ლისაბონის ხელშეკრულებით,
2009
წელს,
საგარეო
და
უსაფრთხოების
პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი
წარმომადგენლის პოსტი (HIGH REPRESENTATIVE OF
THE EUROPEAN UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND
SECURITY POLICY) შეიქმნა, რამაც მანამდე არსებული
საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
უმაღლესი წარმომადგენლის (HIGH REPRESENTATIVE FOR COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY) პოსტი ჩაანაცვლა.ix 2010 წელს შეიქმნა ევროპის
საგარეო ქმედებათა სამსახურიც (EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE), რომელიც ევროკავშირის
დიპლომატიურ კორპუსს წარმოადგენს და საგარეო
და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში
უმაღლეს წარმომადგენელს ერთიანი საგარეო
და უსაფრთხოების პოლიტიკის (COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY) განხორციელებაში
ეხმარება. ლისაბონის ხელშეკრულებით, უმაღლესმა
წარმომადგენელელმა, საგარეო საქმეთა საბჭოს
თავმჯდომარის (FOREIGN AFFAIRS COUNCIL)
პოსტთან ერთად, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის
სავარძელიც დაიკავა.
ამ

ცვლილებების

შედეგად,

უმაღლესი
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ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო

წარმომადგენელი გაცილებით უფრო გავლენიანი
გახდა, როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტების,
ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სწორედ ამიტომ
გადაწყდა, რომ უსაფრთხოების სტრატეგიის
გადახედვის ნაცვლად, დოკუმენტი ევროკავშირის
საგარეო ქმედებათა ყველა სფეროს მოიცავდა.
მართლაც, წინამორბედთან შედარებით, 2016
წლის სტრატეგია საკმაოდ უფრო ფართო და
ყოვლისმომცველია, რასაც, მისი სახელიც ნათლად
ადასტურებს.

„ევროპელებს უნდა შეეძლოთ ევროპის დაცვა,
საგარეო კრიზისებისათვის პასუხის გაცემა და
პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერა უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაში”.
ამისათვის, „თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა,
ნორმად უნდა იქცეს”. ევროკავშირი უნდა
ისწრაფვოდეს ძლიერი თავდაცვის მრეწველობის
შექმისკენაც,
რაც
„გადაწყვეტილებებში
და
მოქმედებებში ევროპის ავტონომიურობისთვის
კრიტიკული მნიშვნელობის მატარებელია”.

ამის მიუხედავად, დოკუმენტების სულისკვეთება
ერთმანეთისგან
ერთიორად
განსხვავებულია.
მაშინ, როცა ხავიერ სოლანას ევროპა „არასოდეს
ყოფილა ისეთი ეკონომიკურად განვითარებული,
უსაფრთხო და თავისუფალი“, როგორც იმხანად,
მოგერინის სამყარო „ურთიერთდაკავშირებული,
კონკურენტული და კომპლექსურია”. სწორედ ამის
ხაზგასმით იწყება სტრატეგიის წინასიტყვაობა დოკუმენტის თანახმად, „კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას
ევროკავშირის მიზანიც და არსებობაც”.

უცვლელი რჩება ევროკავშირის სურვილი განამტკიცოს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო
წერსიგი,
რომლის
„მთავარი
პრინციპი
მულტილატერალიზმია”, ხოლო გაერთიანებული
ერების ორგანიზაცია მისი ძირითადი მოთამაშე.
ევროკავშირი პირობას დებს, რომ მოქმედი
სისტემის შენარჩუნების მაგივრად, მის გარდაქმნას
შეეცდება. სტრატეგიის თანახმად, რეფორმა უნდა
შეეხოს გაეროს (უსაფრთხოების საბჭოს ჩათვლით)
და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს.

მიმოხილვა
ანალიზის ამ ნაწილში მიმოხილულია ევროპის
გლობალური სტრატეგიის მთავარი გზავნილები
და საქართველოსთან პირდაპირ ან ირიბად
დაკავშირებული სხვა პუნქტები. ანალიზის ქვეთავები
წარმოდგენილია თემატურად და არ მიჰყვება
სტრატეგიის ქვეთავთა თანმიმდევრობას.
ევროპული უსაფრთხოება და საერთაშორისო
წესრიგი
ევროკავშირის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში
„სტრატეგიული ავტონომიურობის“ მოპოვების
სურვილი, დოკუმენტის უმთავრესი გზავნილია.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების
ორგანიზაცია
(NATO)
ევროკავშირის
წევრი
სახელმწიფოებისთვის
„უმთავრეს ჩარჩოდ“ რჩება, ევროპელებს უნდა
ჰქონდეთ „მზადყოფნა და უნარი შეაკაონ, უპასუხონ
და თავი დაიცვან საგარეო საფრთხეებისგან”.
ევროპელები უნდა იყვნენ „უკეთ აღჭურვილნი,
გაწვრთნილნი და ორგანიზებულნი, რათა შეძლონ
კოლექტიურ ძალისხმევებში წვლილის შეტანა
და საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად
მოქმედება”.

მეზობელი და მიმდებარე რეგიონები
საგულისხმოა, რომ მოქმედი სტრატეგია
სამეზობლოში და მსოფლიოში დემოკრატიის
გავრცელებას, უწინდელ მნიშვნელობას აღარ
ანიჭებს. თუ 2003 წლის სტრატეგია, ავტორიტარული
ქვეყნების „უსაფრთხო, სტაბილურ და დინამიურ
დემოკრატიებად“ გადაქცევას კანონის უზენაესობისა
და დემოკრატიის „თანმიმდევრულ გავრცელებას“
უკავშირებდა, მოქმედი სტრატეგიის თანახმად, სხვა
ქვეყნების საქმეების გადაწყვეტის „ჯადოსნური
ჯოხი“ არ არსებობს.
2003 წლის სტრატეგია, ევროპული უსაფრთხოების
მთავარ გარანტად „კარგი მმართველობის მქონე
დემოკრატიული სახელმწიფოებისგან შემდგარ
სამყაროს“
ასახელებდა
და
ევროკავშირის
გაფართოებას „გაერთიანებული და მშვიდობიანი
კონტინენტის იდეის“ ხორცშესხმადაც მოიხსენიებდა.
ახალი სტრატეგია კი, სამეზობლოსთან და სხვა
ქვეყნებთან
ურთიერთობისას,
„პრინციპულ
პრაგმატიზმზე“, როგორც იზოლაციონიზმისა და
ინტერვენციონიზმის ორ უკიდურესობას შორის
არსებულ ერთადერთ სწორ შუალედზე, ალაპარაკდა.
სტრატეგიის მიხედვით, „პრინციპული პრაგმატიზმი“
თანაბრად არის განმსჭვალული, როგორც „უკეთესი
სამყაროს შექმნის იდეალისტური მისრწაფებით, ისე
სტრატეგიული გარემოს რეალისტური შეფასებით”.
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ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო
„პრინციპული
პრაგმატიზმი“
იკითხება
სტრატეგიის ერთ-ერთ უმთავრეს განაცხადში,
სადაც ევროკავშირი „უწინარესად ევროპაზე და მის
მიმდებარე რეგიონებზე იღებს პასუხისმგებლობას”.
პრინციპული პრაგმატიზმის ნაწილია, მეზობელი და
მიმდებარე სახელმწიფოებისა და საზოგადოებების
სიცოცხლისუნარიანობაზე
(RESILIENCE)
აქცენტის გაკეთებაც. სტრატეგიის მიხედვით,
სიცოცხლისუნარიანობა, ესაა „სახელმწიფოსა
და საზოგადოებების უნარი განახორციელოს
რეფორმები და ამით გაუმკლავდეს და გადალახოს
საშინაო და საგარეო კრიზისები”. ევროკავშირისთვის,
სიცოცხლისუნარიანი სახელმწიფო „უსაფრთხო
სახელმწიფოა, უსაფრთხოება კი, კეთილდღეობისა
და
დემოკრატიის
მთავარი
წინაპირობაა”.
სწორედ ამიტომ, ევროკავშირი ძალისხმევას არ
დაიშურებს, მეზობელი და მიმდებარე რეგიონების
სახელმწიფოთა
სიცოცხლისუნარიანობის
ამაღლების საქმეში.
აღსანიშნავია, რომ წინა სტრატეგიის „კარგი
მმართველობის
გავრცელების,
სოციალური
და პოლიტიკური რეფორმის მხარდაჭერის,
კორუფციასთან
და
ძალაუფლების
უხეშად
გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლის, კანონის
უზენაესობის დამყარებისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის“ ამბიციური პრიორიტეტისგან განსხვავებით,
მეზობელი და მიმდებარე რეგიონების ქვეყნების
„სიცოცხლისუნარიანობის ამაღლებაზე“ ზრუნვა
გაცილებით უფრო ვიწრო და მინიმალისტურია.
საყურადღებოა, რომ სიცოცხლისუნარიანობის
მიღწევა პრიორიტეტადაა დასახელებული, როგორც
ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობის მოსურნე
ქვეყნებთან, ისე მათთან, ვისაც ამის სურვილი არ
გააჩნია. სტრატეგია აღნიშნავს, რომ მხარს დაუჭერს
სიცოცხლისუნარიანობის მიღწევის სხვადასხვა
გზას და დასძენს, რომ ყურადღებას გაამახვილებს
იმ ქვეყნებზე, სადაც „მნიშვნელოვანი ცვლილების“
მიღწევაა შესაძლებელი.
საგულისხმოა ისიც, რომ 2016 წლის სტრატეგია
განსაკუთრებულ
ყურადღებას
ამახვილებს
მეზობელი და მიმდებარე ქვეყნების სამოქალაქო
საზოგადოებებთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე.
სტრატეგიის მიხედვით, დადებითი ცვლილებები
ქვეყნის შიგნიდან უნდა განხორციელდეს და
მას შესაძლოა წლები დასჭირდეს. ამ მიზნით,
ევროკავშირი
ურთიერთობას
დაამყარებს
კულტურულ
ორგანიზაციებთან,
რელიგიურ
თემებთან, ადამიანის უფლებათა დამცველებთან და

სხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებთან.
კონფლიქტებისადმი მიდგომა
ყურადსაღები
მოსაზრებებია
გამოთქმული
სტრატეგიის კონფლიქტებისა და კრიზისების
ქვეთავშიც.
დოკუმენტის
თანახმად,
ევროკავშირის
მიდგომა
კონფლიქტებისადმი
მრავალგანზომილებიანი (ყველა ინსტრუმენტის
გამოყენება),
მრავალფაზიანი
(კონფლიქტის
ყველა ეტაპზე ჩართულობა), მრავალდონიანი
(ადგილობრივი, ეროვნული და გლობალური
კონტექსტის გათვალისწინება) და მრავალმხრივი
(კონფლიქტის ყველა მხარის ჩართულობა) იქნება.
ევროკავშირი პირობას დებს, რომ აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ გაყინულ
კონფლიქტებში
(PROTRACTED
CONFLICTS)
ჩართულობას
გააგრძელებს.
წახალისდება
სამშვიდობო ღონისძიებებში ქალთა როლიც.
საგულისხმოა, რომ მშვიდობის დამყარების მთავარ
ბერკეტად, სტრატეგია, დიპლომატიასთან ერთად,
შემზღუდავ ზომებსაც (სანქციებს) ასახელებს.
ევროკავშირის გაფართოება
სტრატეგიაში
საუბარია
ევროკავშირის
გაფართოების
პოლიტიკაზეც.
დოკუმენტი
აღნიშნავს, რომ „გაფართოების პოლიტიკა ევროპის
უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაში ჩადებულ
სტრატეგიულ ინვესტიციას“ წარმოადგენს და
დასძენს, რომ ევროკავშირის წევრი შეიძლება
გახდეს „ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა, რომელიც
პატივს სცემს და ხელს უწყობს ხელშეკრულებებში
ასახულ
ღირებულებებს“.
ამ
განცხადების
მიუხედავად, დოკუმენტი არაფერს ამბობს შემდგომი
გაფართოების შესაძლებლობაზე. სტრატეგია დუმს
კანდიდატი ქვეყნების მიღების საკითხზეც. მეტიც,
დოკუმენტის თანახმად, კანდიდატი ქვეყნების
მიღების წინაპირობები მკაცრად იქნება დაცული,
და ის მოიცავს როგორც, წევრობის ფუნდამენტურ
მოთხოვნებს, ისე ევროკომისიის და წევრი
ქვეყნების, აგრეთვე, ადგილობრივი სამოქალაქო
საზოგადოებების უკუკავშირს.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა/აღმოსავლეთ
პარტნიორობა
სტრატეგია ნაკლებად ამბიციურია უშუალო
სამეზობლოზე
საუბრისასაც.
სამეზობლოსთან
მიმართებაში, სახელმწიფოსა და საზოგადოებების
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ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო
სიცოცხლისუნარიანობა (RESILIENCE) სტრატეგიულ
პრიორიტეტად არის მიჩნეული. დოკუმენტი
აღნიშნავს,
რომ
ევროპის
აღმოსავლეთით
და
სამხრეთით,
ევროკავშირთან
მჭიდრო
ურთიერთობების დამყარების სურვილი არსებობს
და დასძენს, რომ ევროკავშირის „მიზიდულობის
ძალა”, ამ ქვეყნებს გარდაქმნის სტიმულს აძლევს და
ეს პროცესი, არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
ამ ჯგუფიდან, სტრატეგია საქართველოსა და ტუნისს
გამოყოფს და აღნიშნავს რომ მათი „როგორც
ეკონომიკურად განვითარებული, მშვიდობიანი
და სტაბილური დემოკრატიების წარმატება, მათ
რეგიონებსაც გადაედება”.
სტრატეგიის
თანახმად,
ევროკავშირის
სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, ურთიერთობა
გაძლიერდება
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
და სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის იმ ქვეყნებთან,
რომლებიც
ამის
სურვილს
გამოიჩენენ.
ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი დაეხმარება
ასოცირების ხელშეკრულებებისა და ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმებების (DCFTA) განხორციელებაში.
დაიწყება „ქვეყნებზე მორგებული“ (TAILOR-MADE)
პარტნიორობის გაღრმავებაზე ფიქრიც. ამ მხრივ,
შესაძლებელია DCFTA-ში ჩართული ქვეყნებისგან
შემდგარი „ეკონომიკური ზონის შექმნა, ტრანსევროპული ქსელებისა (TRANS-EUROPEAN NETWORKS) და ენერგეტიკური საზოგადოების (ENERGY COMMUNITY) გაფართოება, აგრეთვე,
ფიზიკური
და
ელექტრონული
კავშირების
მშენებლობა”.
„მიმოსვლის
გახშირებით,
კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლებით,
კვლევებში თანამშრომლობით და სამოქალაქო
საზოგადოებების პლატფორმებით”, გამყარდება
საზოგადოებებს შორის კავშირი. ევროკავშირის
საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში
(CSDP) ამ ქვეყნების ჩართულობის გაზრდის მიზნით,
„სტრატეგიულ დიალოგთან ერთად, მოხდება
ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში მათი
სრული მონაწილეობის უზრუნველყოფა”.
რუსეთი
საგულისხმოა, რომ მოქმედი სტრატეგია, 2003
წლის სტრატეგიასთან შედარებით, რუსეთისადმი
გაცილებით უფრო კრიტიკულია. სოლანას სტრატეგია
რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობების გაგრძელებაზე
საუბრობდა და მას ევროპის უსაფრთხოებისა და
კეთილდღეობის „მთავარ ფაქტორად“ ასახელებდა.
დოკუმენტის თანახმად, „საერთო ღირებულებების

პატივისცემა“
რუსეთისა
და
ევროკავშირის
„სტრატეგიულ პარტნიორობას“ განამტკიცებდა. ეს
დამოკიდებულება რადიკალურად არ შეცვლილა
არც საქართველო-რუსეთის ომის შემდგომ უსაფრთხოების სტრატეგიის განხორციელების 2008
წლის ანგარიშში , რუსეთი კვლავაც „საერთაშორისო
საკითხებში
მნიშვნელოვან
პარტნიორად“
გვევლინებაx+.
გლობალური
სტრატეგიის
მიხედვით
კი,
რუსეთთან
ურთიერთობის
„მართვა“
ევროკავშირისთვის
მთავარ
სტრატეგიულ
გამოწვევას“ წარმოადგენს. ამ მხრივ, ევროკავშირის
პოლიტიკის ქვაკუთხედი „თანმიმდევრული და
ერთიანი მიდგომა უნდა დარჩეს”. არსებითი
ცვლილებების მიღწევის წინაპირობა კი, რუსეთის
მიერ „საერთაშორისო სამართლისა და ევროპის
უსაფრთხოების წესრიგის პრინციპების სრული
პატივისცემაა, მათ შორის - ჰელსინკის აქტის და
პარიზის ქარტიის”. სტრატეგია აღნიშნავს, რომ
ევროკავშირი არ აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის
„უკანონო ანექსიას“ და აღმოსავლეთ უკრაინის
დესტაბილიზაციას. დოკუმენტის თანახმად, მოხდება
ევროკავშირის
გაძლიერება,
აღმოსავლეთით
მდებარე მეზობლების სიცოცხლისუნარიანობის
ამაღლება და მათი უფლების დაცვა, თავად აარჩიონ
მათი ურთიერთობის ფორმა ევროკავშირთან.
სტრატეგიის
მიხედვით,
„სახელმწიფოთა
სუვერენიტეტი,
დამოუკიდებლობა
და
ტერიტორიული
მთლიანობა,
საზღვრების
ხელშეუხებლობა და კონფლიქტების მშვიდობიანი
გადაწყვეტა“ ევროპის უსაფრთხოების წესრიგის
ფუძემდებლური ელემენტებია და ეს პრინციპები
ეხება ყველა სახელმწიფოს, „ევროკავშირის შიგნით,
და გარეთ”. სტრატეგია აღნიშნავს, რომ მშვიდობა
და სტაბილურობა ევროპაში მოცემულობას აღარ
წარმოადგენს და დასძენს, რომ „რუსეთის მიერ
საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და უკრაინის
დესტაბილიზაცია, შავი ზღვის ფართო რეგიონის
კონფლიქტებთან ერთად”, ევროპის უსაფრთხოების
წესრიგისთვის ძირეულ გამოწვევას წარმოადგენს.
რუსეთის ქმედებების პასუხად, ევროპის კავშირი
კვლავაც
გააგრძელებს
„საერთაშორისო
სამართლის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების,
თანამშრომლობის
და
თითოეული
ქვეყნის
დამოუკიდებელი არჩევანის უფლების“ დაცვას.
ამავდროულად, სტრატეგია არ გამორიცხავს
რუსეთთან
თანამშრომლობას.
დოკუმენტის
მიხედვით,
ევროკავშირი
და
რუსეთი
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ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო
ურთიერთდამოკიდებულნი
არიან.
ამიტომ,
თანამშრომლობა შედგება მაშინ, როცა „ინტერესები
გადაიკვეთება”. „შერჩევითი თანამშრომლობა“
შესაძლებელია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა
კლიმატი, არქტიკა, საზღვაო უსაფრთხოება,
განათლება, კვლევა და სასაზღვრო თანამშრომლობა.
სოციალური კავშირების გაფართოების მიზნით,
მოხდება
ევროკავშირში
გადაადგილების
გამარტივდება რუსი სტუდენტებისთვის, სამოქალაქო
საზოგადოებისთვის და ბიზნესისთვის.
თურქეთი
სტრატეგია ეხება თურქეთთან ურთიერთობის
საკითხსაც. დოკუმენტის მიხედვით, ევროკავშირი
გააგრძელებს
თურქეთთან
„დარგობრივ
თანამშრომლობას“
და
„დემოკრატიის
განმტკიცებას”.
ევროკავშირში
თურქეთის
მიღების პროცესი „მკაცრი და სამართლიანი
პირობითობის“ პრინციპის დაცვით გაგრძელდება.
ამ პროცესის კვალდაკვალ, დიალოგი იწარმოება
ტერორიზმის საწინააღმდეგო ზომების, რეგიონული
უსაფრთხოებისა და ლტოლვილების საკითხების
თაობაზე. მუშაობა გაგრძელდება საბაჟო კავშირის
მოდერნიზებაზე და ვიზის ლიბერალიზაციაზე.
გაფართოვდება განათლების, ენერგეტიკისა და
ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობაც.
სტრატეგიის გადახედვა
დოკუმენტი
საუბრობს
სტრატეგიის
განხორციელებისა და გადახედვის საკითხზეც.
ამ მხრივ, იგეგმება არსებული დარგობრივი
ქვესტრატეგიების გადახედვა და ახალი თემატური
და გეოგრაფიული სტრატეგიების შემუშავება,
გლობალური
სტრატეგიის
პოლიტიკური
პრიორიტეტების
გათვალისწინებით.
საბჭოს,
კომისიისა
და
ევროპული
პარლამენტის
მონაწილეობით მოხდება სტრატეგიის პერიოდული
მიმოხილვაც.

ინიციატივების
შენარჩუნება-გაუმჯობესებაზე
უფრო მეტად კონცენტრირებული გამოვიდა, ვიდრე
საგარეო პოლიტიკური სიახლეების შეთავაზებაზე.
ამის მიუხედავად, სტრატეგია საყურადღებოა
საქართველოსთვის - დოკუმენტი ქვეყანასთან
დაკავშირებულ რამდენიმე ისეთ პუნქტს შეიცავს,
რომელიც გავლენას იქონიებს ევროკავშირსაქართველოს ურთიერთობაზე და ზოგადად,
საქართველოს მდგომარებაზე საერთაშორისო
პოლიტიკურ არენაზე.
ნიშანდობლივია, რომ დოკუმენტი არაფერს
ამბობს ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების
შესაძლებლობაზე.
სტრატეგია
ნაკლებად
ამბიციურია უშუალო სამეზობლოზე საუბრისასაც.
თუმცა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი,
რომ
სტრატეგიაში
საქართველო
ერთ-ერთ
წარმატებულ პარტნიორად არის დასახელებული.
ცალსახად დადებითია, რომ ევროკავშირი კვლავაც
გააგრძელებს ასოცირების ხელშეკრულებებისა
და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებების (DCFTA)
განხორციელების მხარდაჭერას.
განსაკუთრებულ აღნიშვნას მოითხოვს ისიც,
რომ ევროკავშირი „ქვეყნებზე მორგებული“
პარტნიორობის
გაღრმავებაზე
ამახვილებს
ყურადღებას. სტრატეგიის თანახმად, ურთიერთობა
გაძლიერდება იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ამის
სურვილს გამოიჩენენ. ეს მიდგომა, ევროკავშირის
საგარეო პოლიტიკის კონცეპტუალურ სიახლეს
წარმოადგენს. თუ მანამდე, ევროკავშირი ერთი
რეგიონული ქოლგის ქვეშ აერთიანებდა სხვადასხვა
ინტერესის და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის
მქონე ქვეყნებს, ევროპის გლობალური სტრატეგია,
მეტ შესაძლებლობას უხსნის ისეთ ქვეყნებს,
როგორიც საქართველოა. მნიშვნელოვან სიახლეს
წარმოადგენს DCFTA-ში ჩართული ქვეყნებისგან
შემდგარი ეკონომიკური ზონის შექმნისა და
ტრანს-ევროპული ქსელებისა და ენერგეტიკური
საზოგადოების გაფართოების საკითხიც.

შეჯამება
მსოფლიოში
და
ევროპაში
მიმდინარე
პოლიტიკური ძვრები ევროპის გლობალურ
სტრატეგიაზეც ნათლად აისახა. უკრაინასა და
სირიაში მიმდინარმა საომარმა მოქმედებებმა,
მიგრაციის კრიზისმა და მზარდმა ევროსკეპტიციზმმა,
დოკუმენტის შინაარსზე წარუშლელი კვალი
დატოვა.
შედეგად,
დოკუმენტი
არსებული

ნიშანდობლივია, რომ სტრატეგია დემოკრატიის
გავრცელებას უწინდელ მნიშვნელობას აღარ
ანიჭებს. მის ნაცვლად, სტრატეგიულ პრიორიტეტადაა
დასახელებული
მეზობელი
სახელმწიფოებისა
და
საზოგადოებების
სიცოცხლისუნარიანობის
ამაღლება, რაც ერთგვარ შუალედად შეიძლება
მივიჩნიოთ დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს
შორის. მიუხედავად იმისა, რომ წინამორბედთან
შედარებით, მოქმედი სტრატეგიის ეს კომპონენტი
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ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია და საქართველო
საკმაოდ
მინიმალისტურია,
ეს
საკითხი
საქართველოსთვის მაინც მნიშვნელოვანია სტრატეგიის მიხედვით, ევროკავშირის ძალისხმევა
მიმართული იქნება იმ ქვეყნებზე, სადაც არსებითი
ცვლილების მიღწევა იქნება შესაძლებელი.
განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ 2016
წლის სტრატეგია მნიშვნელოვან დროს უთმობს
მეზობელი და მიმდებარე ქვეყნების სამოქალაქო
საზოგადოებებთან ურთიერთობების გაღრმავებას
და მათი სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერებას, რაც
სტრატეგიაში სიცოცხლისუნარიანი სახელმწიფოების
უმთავრეს წინაპირობად დასახელდა.
მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ევროპის დაცვასთან
და საგარეო კრიზისებისათვის პასუხის გაცემასთან
ერთად, ევროკავშირი პარტნიორი ქვეყნების
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის შესაძლებლობების
განვითარებაში მხარდაჭერასაც ერთ-ერთ ამოცანად
მიიჩნევს. დადებითია, რომ ევროკავშირი კვლავად
გვევლინება წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო
წესრიგის
დამცველად.
სახელმწიფოთა
სუვერენიტეტის,
დამოუკიდებლობისა
და
ტერიტორიული
მთლიანობის,
საზღვრების
ხელშეუხებლობის და კონფლიქტების მშვიდობიანი
გადაწყვეტის პრინციპების ევროპის უსაფრთხოების
წესრიგის ფუძემდებლურ ელემენტებად მიჩნევა,
საქართველოსთვის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი
ფაქტია.
აღნიშვნას მოითხოვს ისიც, რომ ფართო შავი
ზღვის რეგიონში რუსეთის ქმედებებს, ევროკავშირი
ევროპის უსაფრთხოების წესრიგისთვის ძირეულ
გამოწვევად მიიჩნევს და მას, საერთაშორისო
სამართლის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების,
და თითოეული ქვეყნის დამოუკიდებელი არჩევანის
უფლების დაცვითა და „თანმიმდევრული და ერთიანი
მიდგომით“ უპასუხებს. დადებითია, რომ სტრატეგიის
თანახმად, ევროკავშირი კვლავაც გააგრძელებს
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ
კონფლიქტებში ჩართულობას. აღნიშვნის ღირსია
ისიც, რომ ევროკავშირი რუსული პროპაგანდის
სწრაფ და ფაქტობრივ გაბათილებას მოახდენს და
მისი პრინციპებისა და ქმედებების შესახებ წევრი
და პარტნიორი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის
კომუნიკაციას გააუმჯობესებს.

7

ბიბლიოგრაფია:

European Union: A Global Strategy on Foreign and Security Policy for the European Union, June 2016,
available at https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
i

ii

European Union: European Security Strategy, December 2003, available at https://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf
iii

European Union: European Council, Conclusions, Brussels European Council, 19-20 December 2013, 20
December 2013, EUCO 217/13, available at: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/
council_conclusions_dec_2013.pdf
iv

European Union: High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, the
European Union in a changing global environment, June 2015, available at https://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf
v

European Union: European Council, Conclusions, Brussels European Council, 25-26 June 2015, 26 June
2015, EUCO 22/15, available at: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
vi

European Union: European Council, Conclusions, Brussels European Council, 12 December 2015, available
at: http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-5_en.htm
vii

Antonio Missiroli, Towards an EU global strategy, European Union Institute for Security Studies, 25
September 2015, available at http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategy-background-process-references/
viii

United States of America: President of the United States, September 2002, the National Security Strategy of the United States of America, available at: http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
ix

Treaty of Lisbon, 2007, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
x

European Union: High Representative for Common Foreign and Security Policy, Report on the Implementation of the European Security Strategy, December 2008, available at https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf

8

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური
ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს
საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების
გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას
პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით.

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
Tel: +995 599 99 02 12
Email: info@gip.ge
www.gip.ge

