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აღმოსავლეთ გაფართოების ახალი ტალღა: როგორ 

მუშაობს ევროკავშირის პირობითობა 
საქართველოსთვის? 

 
გვანცა დავითაშვილი1 

 
 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები და ევროკავშირი სამ ათწლეულზე მეტია, აძლიერებენ 

და აღრმავებენ თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში. პარტნიორობის ეს ფორმატი, 

პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის გზით, ევროპულ 

სტანდარტებთან და ღირებულებებთან მეტ დაახლოებას ისახავს მიზნად. ევროკავშირი 

გაფართოებას არ განიხილავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიზნად. თუმცა, ‘ასოცირებული 

ტრიო’ (მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო), ჯერ კიდევ სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, 

კავშირის წევრობისკენ მისწრაფებას გამოხატავდა. ევროკავშირი გაფართოების საკითხს, 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატში, ხშირად უპასუხოდ, ან გრძელვადიან 

პერსპექტივაში განსახილველ საკითხად მოიაზრებდა. ევროპეიზაციის ახალ ეტაპზე 

გადასვლა და ევროკავშირის აღმოსავლეთ გაფართოება შესაძლებელი გახადა უკრაინაში 

მიმდინარე მოვლენებმა, რუსეთის უპრეცედენტო სამხედრო აგრესიამ და ინტერვენციამ 

უკრაინაში, საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურის ფუნდამენტურმა შერყევამ.    

ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს მიმართ გაწევრებისთვის აუცილებელი პირობების 

გაჟღერებამ  პოლიტიკური კონსოლიდაციის ნაცვლად, არსებული კრიზისი გააღრმავა. 

                                                             
1 გვანცა დავითაშვილი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი, ნიუ ვიჟენ 
უნივერსიტეტის პროფესორი და ბასკეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული მკვლევარი. 
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აღმოსავლეთ გაფართოების მოსალოდნელმა ტალღამ საქართველო დააყენა გამოწვევების 

წინაშე, მათ შორის,  ‘ასოცირებული ტრიოს’ ქვეყნებისგან საქართველოს დაშორება და 

ჩამორჩენა, ევროკომისიის 12-პუნქტიანი პირობების გარშემო ადგილობრივ პოლიტიკურ 

დონეზე ორაზროვანი განმარტებები, პოლიტიკური პოზიციების პოლარიზაცია, მმართველი 

ელიტის არაეფექტიანი კომუნიკაცია ევროკავშირთან და დასავლეთის მიმართ რიტორიკის 

ცვლილება. გამწვავებული პოლიტიკური დისკუსიები მოიცავს არაერთ კითხვას და 

ბუნდოვანებას პირობითობის, როგორც ევროპეიზაციის ინსტრუმენტის, ასევე 

საქართველოსთვის გადმოცემული პირობების შინაარსის მიმართ.  

პოლიტიკის მემორანდუმის მიზანია: (1) გაანალიზოს პირობითობის არსი და მნიშვნელობა 

ევროკავშირის გაფართოების მოსალოდნელი ახალი ტალღის ფარგლებში; (2) შეადაროს 

ასოცირებული ქვეყნების მიმართ წაყენებული პირობები; (3) გამოკვეთოს ცალკეული 

რისკები და შესაძლებლობები, რაც საქართველოს ევროპეიზაციას ახლავს პირობების 

(არ)დაკმაყოფილების შემთხვევაში.  

 

აღმოსავლეთ გაფართოება და პირობითობა 

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა რეფორმებისა და ადგილობრივ დონეზე 

ფუნდამენტური ცვლილებების შედეგი უნდა ყოფილიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებისთვის. ასოცირების ხელშეკრულების, რომლის ნაწილიცაა ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულება, ეფექტურ 

იმპლემენტაციაზე იყო დამოკიდებული, გაიხსნებოდა თუ არა ასოცირებული ტრიოსთვის 

ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა (Jansen and Madatali  2022). ევროპეიზაციის მთავარ 

ბერკეტად თანამშრომლობის ამ ფორმატში სწორედ ასოცირების ხელშეკრულება 

მოიაზრებოდა, რომელმაც მკვეთრად ტექნიკური რეგულაციების მიღმა, ხელი შეუწყო 

ევროპული ღირებულებების დამკვიდრებას და გამყარებას  უკრაინაში, მოლდოვაში და 

საქართველოში(Association Agreement Georgia 2014; Elsuwege and Van der Loo, 2022).   

ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკის მძლავრი ინსტრუმენტია 

(Grabbe 2006). მისი მიზანია, გააერთიანოს ევროპული ქვეყნები საერთო ღირებულებების 

გარშემო, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, შესაძლებელი გახდეს მეტი კეთილდღეობის 

მიღწევა (TEU მუხლი 21; IPA III 2021:5; Grabbe 2006). ევროკავშირის გაფართოების 

პოლიტიკურ ისტორიას თუ გადავხედავთ, ცხადი ხდება, რომ მისი ინსტიტუტებისა და წევრი 
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სახელმწიფოების მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები მეტწილად ეფუძნება 

კანდიდატ ქვეყნებთან საერთო იდენტობასა და ღირებულებებს, რასაც ევროკავშირის შესახებ 

ხელშეკრულების მე-2 მუხლი მოიცავს(European Parliament 2021).  

ევროკავშირის ინსტიტუტები გაფართოების პროცესში ცალმხრივად ადგენენ პირობებს 

განაცხადის წარმდგენი ქვეყნებისთვის შესასრულებლად. ცხადია, პირობების შინაარსის 

თაობაზე გადაწყვეტილება ეფუძნება შიდასახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ, სამართლებრივ 

და ეკონომიკურ მდგომარეობას და ამდენად განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით (Emerson M. 

and Aydin S. et.al. 2006). შეიძლება ითქვას რომ საწყის ეტაპზე გაფართოების პროცესი 

მკვეთრად ვერტიკალურია, თუმცა შესრულებისას ევროკავშირის ინსტიტუტები მჭიდროდ 

თანამშრომლობენ კანდიდატ ქვეყანასთან პოლიტიკური, ტექნიკური და ფინანსური 

მხარდაჭერის გზით. გაწევრებაზე მოლაპარაკებების გახსნის შემდეგ, თანაბრად 

მნიშვნელოვანია ევროკავშირისა და კანდიდატი ქვეყნის როლი და აქტორობა საერთო მიზნის 

მისაღწევად.  

მიუხედავად იმისა, რომ გაფართოების პოლიტიკის არსებობა თავისთავად გამოკვეთს 

ევროკავშირს, როგორც მზარდ გლობალურ აქტორს საერთაშორისო დონეზე, კავშირი არ არის 

ყოველთვის მზად, წარმართოს მოლაპარაკებები გაწევრების თაობაზე. ამის მიზეზი ხშირად 

ევროკავშირის შიდა პოლიტიკური საკითხები, პრიორიტეტები და გამოწვევებია. 

გაფართოვების ლოგიკა მოიცავს ევროკავშირის ინტერესების, საერთო იდენტობისა და 

არგუმენტების თანხვედრას (Piedrafita and Torreblanca 2005). ამდენად, ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნებისთვის, ევროკავშირში გაწევრების ეს შესაძლებლობა ისტორიულია. 

პირობითობა, რომელსაც ევროკავშირი ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების მიმართ იყენებს, 

ევროკავშირის ღირებულებებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის საზომია, ამასთან არის 

ბერკეტი მეტი ინტეგრაციისთვის. ამდენად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირობების 

შესასრულებლად ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და პარტნიორი ქვეყნის საერთო 

ძალისხმევას. ამ პროცესის ეფექტურობა შესაძლებელს ხდის საერთო ევროპული 

იდენტობისა და ღირებულებების ფორმირების და გამყარების. ამდენად, ევროკავშირისთვის 

მნიშვნელოვანია პირობითობის გარშემო პოლიტიკური დიალოგის არსებობა, 

ინკლუზიურობა და ძალისხმევის კონსოლიდაცია კონსენსუსისთვის.  

პირობითობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებშიც იყო ევროპეიზაციის ბერკეტი 

(Delcour and Wolczuk  2013). თუმცა,  მისი გავლენა თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც 

შეზღუდული იყო, რადგან თანამშრომლობის ამ ფორმატს არ ახლდა დაპირება ევროკავშირში 
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გაწევრების თაობაზე (Lavenex and Schimmelfennig 2011:887). ამდენად, ადგილობრივ დონეზე 

ცვლილებები პარტნიორობის ამ ფორმატში არ იყო მძლავრი, მდგრადი და შეუქცევადი. რასაც 

თავის მხრივ განაპირობებდა, inter alia, ევროკავშირის მკაცრად ნორმატიული დღისწესრიგი 

და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწყვლადობა უსაფრთხოების საკითხებში (Paul and Ciolan 

2021).  უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ ფუნდამენტურად შეცვალა წამყვანი ევროპული ქვეყნების 

აღქმა გლობალური უსაფრთხოების საკითხების მიმართ და შავი ზღვის რეგიონი 

პერიფერიიდან ევროატლანტიკური უსაფრთხოების პროცესების ცენტრში გადმოიტანა 

(კაკაჩია et.al. 2022). სრულმაშტაბიანი ომის დაბრუნებამ ევროპაში (კაკაჩია et.al. 2022) თავად 

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტების ძირეული გადააზრება გამოიწვია და 

ახალ რისკებთან გამკლავება გარდაუვალი გახადა. 

 

ევროკომისიის პირობები ‘ასოცირებული ტრიოს’ ქვეყნებს 

პოზიტიური პირობითობაა ევროპული კომისიის მოსაზრების ამოსავალი წერტილი 

მოსალოდნელ აღმოსავლეთ გაფართოებასთან დაკავშირებით (European Commission 2022d). 

ევროპულმა პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კომისიის მოსაზრებას და მიიღო რეზოლუცია, 

რომლითაც მოიწონა ევროპული კომისიის ფორმალური რეკომენდაცია და მოუწოდა 

ევროპულ საბჭოს, დაადასტუროს უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის 

მინიჭების საკითხი, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში  კომისიის მიერ მითითებული 

პრიორიტეტული პირობების შესრულების შემდეგ მოხდეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება 

(European Parliament 2022). 23 ივნისს, ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებით, უკრაინასა და 

მოლდოვას გადაეცა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში 

ევროპულმა საბჭომ გამოთქვა მზაობა მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი როდესაც კომისიის 

მოსაზრება შესრულდება (European Council 2022). ევროპული კომისიის მოსაზრება უკრაინის, 

საქართველოს და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრების განაცხადთან დაკავშირებით 17 

ივნისს გამოქვეყნდა, რომლის თანახმად უკრაინისა და მოლდოვისთვის კომისიამ გასცა 

კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე რეკომენდაცია, ხოლო საქართველოს 

შემთხვევაში ევროპული პერსპექტივის (European Commission 2022a; European Commission 

2022b; European Commission 2022c). 

ევროპული კომისიის მოსაზრება ეფუძნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის აპლიკანტი 

ქვეყნების გამოხატულ ევროპულ მისწრაფებებს (European Commission 2022d). მაგალითად, 

საქართველოს შემთხვევაში კომისია შენიშნავს, რომ საქართველოს ევროპული 



5 | w w w . g i p . g e  
 

ღირებულებებისა და სტანდარტების მიმართ სწრაფვა გამყარებულია როგორც ქვეყნის 

კონსტიტუციით, ასევე ქართველი ხალხის ნებით (საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 78; 

NDI 2022).  

წევრობასთან დაკავშირებით გაკეთებული განაცხადის შეფასებისას კომისიამ 

იხელმძღვანელა ევროკავშირის ხელშეკრულების 49-ე მუხლით, ასევე კოპენჰაგენისა და 

მადრიდის კრიტერიუმებით(European Council 1993; European Council 1995). ასოცირებული 

ტრიოს ქვეყნებისთვის წარდგენილი პირობების შესრულებას  ევროპული კომისია თვალს 

მიადევნებს და მათ შესახებ ანგარიშს 2022 წლის ბოლოს გამოსცემს (European Commission 

2022d).  

კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან ერთად, უკრაინისთვის ევროპული კომისიის მიერ 

გაცემული პირობები მოიცავს შემდეგ საკითხებს და მოუწოდებს ხელისუფლებას: (1) 

დანერგოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურა ვენეციის 

კომისიის რეკომენდაციების მიხედვით; (2) დაასრულოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრობის კანდიდატების შერჩევა; (3) გააძლიეროს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა; (4) 

უზრუნველყოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის შესაბამისობა FTAF-

თან; (5) დანერგოს ანტი-ოლიგარქიული კანონმდებლობა; (6) მიიღოს მედიის შესახებ კანონი 

გავლენების დასაძლევად; (7) დაასრულოს ეროვნული უმცირესობების თაობაზე 

საკანონმდებლო ბაზის რეფორმა (European Commission 2022c). 

წარდგენილი პირობები ნათელს ხდის რომ მათი უმეტესობა სამართლებრივ ცვლილებებს 

საჭიროებს უკრაინის კანონმდებლობაში, რისი პოლიტიკური ნებაც არსებობს ქვეყანაში, 

რადგან პირობები იმდაგვარადაა ფორმულირებული, რომ მეტწილად ითხოვს დაწყებული 

სამართალშემოქმედებითი პროცესის დასრულებას, ან ევროკავშირის acquis-თან მეტ 

დაახლოებას. ამდენად, ევროკავშირის მიერ მითითებულ ვადაში ცვლილებების 

განხორციელება უკრაინის შემთხვევაში რეალისტურია(Janse and Kochenov 2022:5), რუსეთის 

ფედერაციის მხრიდან უკრაინაში მიმდინარე უპრეცედენტო სამხედრო აგრესიის და 

ინტერვენციის მიუხედავად. 

მოლდოვას, როგორც კანდიდატ ქვეყანას ევროპული კომისია მოუწოდებს: (1) დაასრულოს 

მართლმსაჯულების სისტემის ყოვლისმომცველი რეფორმა არსებითი ნაბიჯების გადადგმის 

გზით; (2) აღმოფხვრას OSCE/ODIHR, ევროპის საბჭოსა და ვენეციის კომისიის მიერ 

გამოვლენილი ხარვეზები; (3) არსებითი ნაბიჯები გადადგას კორუფციასთან ბრძოლის 

ვალდებულების შესასრულებლად; (4) დანერგოს „დე-ოლიგარქიზაციის“ ვალდებულება 
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პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში; (5) გააძლიეროს ორგანიზებულ 

დანაშაულთან ბრძოლა; (6) გაზარდოს რეფორმებისა და ხარისხიანი საჯარო სერვისების 

მიწოდების შესაძლებლობები; (7) დაასრულოს სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმა; 

(8) გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ჩართულობა ყველა დონეზე; (9) გააძლიეროს ადამიანის უფლებების დაცვა, განსაკუთრებით 

მოწყვლადი ჯგუფების, და შეასრულოს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ვალდებულება (European Commission 2022b). 

უკრაინისგან განსხვავებით, მოლდოვისთვის წაყენებული პირობები არამხოლოდ 

დაწყებული სამართლებრივი ცვლილებების დასრულებას საჭიროებს, არამედ ზოგიერთ 

სფეროში პოლიტიკური ნების გამოხატვასა და პოლიტიკაში გადათარგმნას, მათ შორის, 

განსაკუთრებით მართლმსაჯულების სფეროში და ადამიანის უფლებების დაცვის 

მიმართულებით. ამდენად, მოლდოვამ საკანონმდებლო ცვლილებების პარალელურად უნდა 

მოახერხოს პოლიტიკური დღის წესრიგით ევროკავშირისთვის  ურყევი პროევროპული 

ღირებულებებისა და არჩევანის გამყარება. თავისთავად, მართლმსაჯულების, ანტი-

კორუფციულ და ადამიანის უფლებების პოლიტიკაში არსებითი ხასიათის რეფორმებით. 

ამასთან, მოლდოვამ უნდა დაასრულოს სხვა ზემოაღნიშნულ სფეროებში, დაწყებული 

სამართლებრივი ცვლილებები ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების მიზნით.   

 

ევროკომისიის პირობები და ‘ევროპული პერსპექტივა’ საქართველოს 

საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპულმა კომისიამ მხოლოდ ევროპული პერსპექტივის 

შესახებ გასცა რეკომენდაცია და აღნიშნა რომ საქართველო ევროპული ქვეყანაა, თუმცა 

გადადო კანდიდატის სტატუსის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების საკითხი 

საქართველოს მხრიდან პირობების შესრულებამდე (European Commission 2022a).  

 

ევროკომისიის პირობები საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 

1. პოლიტიკური პოლარიზაცია  

2. სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება 

3. მართლმსაჯულების რეფორმა  

4. ანტი-კორუფციული პოლიტიკის გაძლიერება  

5. „დეოლიგარქიზაცია“ 
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6. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა 

7. მედია გარემოს გაუმჯობესება 

8. მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა  

9. გენდერული თანასწორობის დაცვა 

10. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა  

11. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტების დანერგვა 

12. სახალხო დამცველის მიუკერძოებელი ნომინირება 

 

საქართველოსთან დაკავშირებით შესამჩნევია, ისეთი პირობების განსაზღვრა რომელთა 

შესრულება სრულად, ან მეტწილად დამოკიდებულია პოლიტიკური და მმართველი ელიტის 

ნებაზე. პირობითობის ანალიზისთვის, პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები 

დამატებით კვლევას საჭიროებს (Smith 1998; Sasse 2008; Lavenex and Shimmelfennig 2011; 

Viorica 2017;),  თუმცა საქართველოსთან მიმართებით, პოლიტიკური თანხმობისა და საერთო 

გადაწყვეტილებების აუცილებლობა ნათელია.  

საქართველოში არ შედგა კონსენსუსი და სამუშაო პროცესი ევროკომისიის პირობების 

გარშემო. მმართველი პოლიტიკური ელიტა ევროკომისიის პრიორიტეტებს არ იღებს 

როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ობიექტურ ინსტრუმენტს (ტაბულა 2022a; 

ტაბულა 2022b), რომელიც აუცილებელია კავშირთან პოლიტიკური, სამართლებრივი და 

ეკონომიკური შესაბამისობის მისაღწევად. საქართველოში პოლარიზაცია საგნობრივ 

დებატებს მოკლებულია ორ მთავარ პოლიტიკურ აქტორს შორის და დესტრუქციული 

ხასიათისაა, რაც თავისთავად ეჭვქვეშ აყენებს ევროპეიზაციის მიმართულებით ქვეყნის 

წინსვლას (სამხარაძე 2022). 

საქართველოში პოლიტიკურმა პარტიებმა ევროპული ინტეგრაციისთვის გამაერთიანებელ 

ბერკეტად არ აღიქვეს ევროკომისიის პირობები, არამედ გამოიყენეს როგორ ახალი 

შესაძლებლობა შიდა პოლიტიკური პოზიციების რადიკალიზაციის. მაშინ როცა, 

ევროპეიზაციის მთავარი ბერკეტი - პირობითობა გამოცდილია როგორც ყველაზე ეფექტიანი 

ინსტრუმენტი, თუ მას თან ახლავს კანდიდატის სტატუსი, რასაც ცენტრალური ევროპის 

ქვეყნების მაგალითები ცხადყოფს (Epstein and Sedelmeier 2008). როგორც წესი, კავშირი 

პოზიტიურ პირობითობას იყენებს, როგორც ევროპასთან მეტი დაახლოების ბერკეტს.   
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა, 2022 წლის ბოლოს 

კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე უარის შემთხვევაში, რეფორმებსა და ცალკეულ 

სექტორებში წინსვლას არ ექნება ეფექტი ზოგად ევროპეიზაციის ხარისხზე. ევროპეიზაციას, 

როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ დისკურსში თუ შევხედავთ, ერთ კონკრეტულ 

სექტორში მიღწეული წარმატებაც პროცესის ხარისხზე ვერ ახდენს გავლენას (Lavenex and 

Shimmelfennig 2011). ამდენად, განსაკუთრებით სარისკო და სახიფათოა, ქვეყნის 

ევროპეიზაციის დისკურსისთვის, ევროკომისიის პირობების გარშემო შიდა პოლიტიკური 

რადიკალიზაცია, სამუშაო და ინკლუზიური პროცესის ნაცვლად.  

საქართველოს მიმართ წაყენებული პირობების ხარისხობრივი  განსხვავებულობა 

მოლდოვისა და უკრაინისგან ევროკავშირმა დააფუძნა იმ ნეგატიური თანამშრომლობის 

გამოცდილებას, რომელიც საქართველომ უახლოეს წლებში დააგროვა კავშირთან და მის 

ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის პერიოდში (Emerson and Blockmans (2022). შარლ მიშელის 

მედიაციის (EEAS 2021) შედეგად პოლიტიკური შეთანხმების ‘ჩაგდების’ ეფექტი ახლაც 

შეინიშნება ორმხრივ ურთიერთობებში და დამაბრკოლებელია საქართველოს კანდიდატის 

სტატუსის მოპოვების გზაზე. მმართველი პოლიტიკური ელიტის ნეგატიური და 

ბრალმდებლური საგარეო პოლიტიკური რიტორიკა კი აძლიერებს ევროკავშირის 

ინსტიტუტების უნდობლობას საქართველოს ევროპული არჩევანის მიმართ. 

საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპული კომისია მართალია მხარს უჭერს ქვეყნის 

გაწევრების განაცხადს, თუმცა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გამოკვეთა შიდა პოლიტიკური 

ერთობის აუცილებლობა სტრუქტურული რეფორმებისა და ევროპული ინტეგრაციისთვის 

(European Commission Press 2022; Emerson, Blockmans and Akhvlediani 2022). პრეზიდენტი 

აღნიშნავს რომ წარმატებისთვის ქვეყანას სჭირდება ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერა, 

კონკრეტული და აუცილებელი რეფორმების გზით და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობით (European Commission Press 2022). ქვეყნის განვითარებისთვის სწორი 

მიმართულება არის ის რაც საქართველოს განასხვავებს უკრაინისა და მოლდოვისაგან და 

ამდენად კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის აუცილებელი პირობაც. რეფორმების 

გატარების პროცესში კი საქართველოს მოუწევს აჩვენოს რომ ევროპული გზა მისი 

ერთადერში შიდა პოლიტიკური არჩევანია რაზეც არსებობს ფართო პოლიტიკური 

კონსენსუსი.  

12-პუნქტიანი პირობების შესრულებას, უპირველესად, სჭირდება მკაფიო შიდა 

პოლიტიკური ნება და ინკლუზიური სამუშაო პროცესი (European Commission Press 2022). 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პრიორიტეტების შესრულებისას 12 პუნქტი არ გახდეს 
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ერთგვარი მოძრავი სამიზნე და ამისთვის მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული შესრულების 

ვადები და კრიტერიუმები (ჩხიკვაძე 2022).   

კანდიდატის სტატუსის მისანიჭებლად, მოცემულ პირობებთან დაკავშირებით ევროკავშირი 

მოლაპარაკებაში არ შევა საქართველოს ხელისუფლებასთან და არც ‘ფასადური 

ინიციატივებით’ (მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების ფორმალური ჩართვა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში) მიიჩნევს პირობას შესრულებულად. საჭიროა 

არსებითი ხასიათის რეფორმები, რომლის განხორციელებისთვისაც მართალია ცოტა დრო 

აქვს საქართველოს, თუმცა პოლიტიკური მზაობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ევროპული 

კომისიის რეკომენდაციების შესრულება. ამასთან, საჭირო იქნება ევროკავშირის 

ინსტიტუტებსა და საქართველოს შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის გაძლიერება 

არსებული ფორმატების გამოყენებით, მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის 

გაძლიერებით, ევროკომისიის პირობების შინაარსის შესახებ მეტი სიცხადისა და ორმხრივი 

გაგების მისაღწევად.  

 

12 პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა რისკების წინაშე დგას 

საქართველო-ევროკავშირის ორმხრივი ურთიერთობები? 

გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ევროკავშირი და მისი ინსტიტუტები 

აფასებენ არამხოლოდ ქვეყნის შიდა მიღწევებსა და გამოწვევებს, არამედ ისტორიის ამ 

მომენტში გაფართოების არსს და მნიშვნელობას, საკუთარი ძალისა და საგარეო პოლიტიკის 

ეფექტურობის პერსპექტივებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (Bourguignon et.al.  2022). 

ამდენად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საქართველოში, შიდა პოლიტიკურ დონეზე, 

გაწევრების ამ შესაძლებლობის საგამონაკლისოდ შეფასება და გამოყენება.   

ევროკავშირის მხრიდან გაფართოების პოლიტიკის გააქტიურება არის რეაქცია  მიმდინარე 

და მზარდ უსაფრთხოების ჩამოშლაზე აღმოსავლეთ ევროპაში.  ომი რომელსაც რუსეთის 

ფედერაცია აწარმოებს უკრაინაში ტრანსფორმაციული გავლენის მქონეა ევროკავშირისთვის, 

მისი წევრი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკისა და საზოგადოების ცნობიერებისთვის. 

უსაფრთხოების მზარდი რისკები და გაფართოების პოლიტიკა საქართველოსთან, 

უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებით პირველად დააკავშირა  ევროკავშირმა. ამ 

პირობებშიც კი საქართველო ახერხებს და სწრაფად კარგავს ევროპელი პარტნიორების 

მხარდაჭერას, შიდა პარტიულ-პოლიტიკური დაპირისპირებების გამო, რაც თავისმხრივ 
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უარყოფითად აისახება როგორც დემოკრატიის ხარისხზე, ასევე საგარეო ურთიერთობებში 

(საბანაძე 2022).  

განსაკუთრებით დიდი მარცხია, საქართველოსთვის, 2008 წლის ომის შემდგომ, 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებთან ჩამორჩენა მოწინავეთა შორის ყოფნის გამოცდილებით.  

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებისთვის ევროპული კომისიის მიერ წარდგენილი პირობები 

ცხადყოფს, რომ საქართველოს ჩამორჩენა ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე განპირობებულია 

არაერთი გარემოებით, მათ შორის:  

• საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე 

19 აპრილის შეთანხმება ჩაშალა, რომელიც მიღწეული იყო შარლ მიშელის 

მედიაციით;  

• საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ უზრუნველყოფენ სანდოობისა და 

ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხით ევროკავშირთან კომუნიკაციას;  

• ხელისუფლებამ არ გამოავლინა პოლიტიკური ნება ქვეყნის შიგნით 

უმნიშვნელოვანესი რეფორმების გასატარებლად, კანონის უზენაესობისა და 

ადამიანის უფლებების დასაცავად.   

 

ევროპული კომისიის მიერ მოსალოდნელ კრიტიკულ შეფასებაზე მიანიშნებდა ევროპული 

პარლამენტის 9 ივნისს მიღებული შემაშფოთებელი რეზოლუცია ადამიანის უფლებების 

დარღვევის თაობაზე საქართველოში (European Parliament Resolution 2022). რეზოლუციაში 

პარლამენტი, ერთი მხრივ, გამოხატავს შეშფოთებას მედია გარემოსა და ჟურნალისტების 

უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესების გამო, და, მეორე მხრივ, მოუწოდებს 

საქართველოს ხელისუფლებას მედიის თავისუფლების დაცვისკენ. გარდა ამისა, 

რეზოლუციის თანახმად, ევროპული პარლამენტი მხარს დაუჭერდა საქართველოსთვის 

კანდიდატის სტატუსის მიცემას, თუ რეზოლუციის პირობებს შეასრულებდა ხელისუფლება 

(European Parliament Resolution 2022). 

საქართველო დგას იმ რეალური პოლიტიკური რისკის წინაშე, რომ ვერ შეძლოს რეფორმების 

გატარება და პირობების შესრულება. კანდიდატის სტატუსის გარეშე ევროპეიზაციის 

პროცესი შენელდება. ცვლილებებსა და რეფორმებს ადგილობრივ დონეზე, გაწევრების 

პროცესს მიღმა, ექნება კლებადი ტემპი და უკუსვლის ეფექტი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ფარგლებში ასოცირებული ტრიოს ჩამოშლით და საქართველოს ჩამორჩენით, 2023 წლიდან 
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ქვეყანას დასჭირდება გაცილებით მეტი დრო რომ დაეწიოს უკრაინისა და მოლდოვის 

ინტეგრაციის ხარისხს (Nodia 2022). 

ევროპეიზაციის პროცესების შესუსტება გამოიწვევს რუსული გავლენების გაზრდას 

საქართველოში, რასაც თავის მხრივ მხარს დაუჭერენ და გააძლიერებენ პროპაგანდისტული 

საინფორმაციო საშუალებები. ‘მყარი ნიადაგი’ და ახალი ‘არგუმენტები’ ექნებათ 

დეზინფორმაციისთვის, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეასუსტებს ტრანსფორმაციულ, 

დემოკრატიულ და განვითარებაზე ორიენტირებულ პროცესებს ქვეყანაში. ამდენად, 

მოსალოდნელია, რომ შესუსტდება ‘იმუნიტეტი’ რომელიც რუსეთის წნეხის მიმართ ჰქონდა 

გამომუშავებული საქართველოს (Emerson and Kostanyan 2013).  

საქართველოს მარცხი ევროკავშირთან ინტეგრირების გზაზე წაახალისებს რუსეთს, რადგან 

მზარდია მისი ინტერესი რეგიონში, იყოს უპირობო გავლენის მქონე აქტორი. რუსეთს 

მეზობელ სახელმწიფოებში სამხედრო ჩარევის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს რითაც 

იმთავითვე ცდილობს შეზღუდოს მათი ავტონომია და დასავლური ინსტიტუტების 

აღმოსავლეთ გაფართოება (MacFarlane 2022), თუმცა ამის მიღმაც აძლიერებს ანტიდასავლურ 

საინფორმაციო ომს. რუსეთის იმპერიალისტური ინტერესები შესაძლოა გააძლიეროს 

ადგილობრივმა ნიჰილიზმმა და ცვლილებების ნელმა ტემპმა, რაც საბოლოოდ 

ევროპეიზაციის პროცესებს ძალასა და ხელშესახებობას გამოაცლის. გარდა ამისა, 

მოსალოდნელია რუსეთის მხარდაჭერილი ადგილობრივი ჯგუფების გააქტიურება, 

დეზინფორმაციული კამპანიების გზით ანტი-ევროპული განწყობების შესაქმნელად.    

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ევროკავშირის გაფართოება რეგიონული პრინციპით 

ხდება და სამხრეთ კავკასიაში საქართველოს გარდა გაწევრების სურვილი ჯერ არცერთ 

ქვეყანას გამოუთქვამს (ჩხიკვაძე 2022).  

2022 წლის ბოლომდე, ევროკომისიის პირობების შეუსრულებლობით და კანდიდატის 

სტატუსის გარეშე დარჩენით, საქართველო: 

• დაკარგავს ან უვადოდ გაუშვებს ხელიდან შესაძლებლობას გახდეს ევროკავშირის 

წევრი; 

• გრძელვადიანად შენელდება ევროპეიზაციის პროცესი რაც გამოიწვევს ქვეყნის 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ  უკუსვლას;  

• გაიზრდება რისკები ზოგადად ევროინტეგრაციული პროცესების მიმართ 

საზოგადოებრივი ნიჰილიზმის; 
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• გაძლიერდება რუსული ანტიდასავლური პროპაგანდა და დეზინფორმაცია, რაც 

დამაზიანებელია სამომავლო ევროინტეგრაციის პროცესისთვის; 

• გაურკვეველი ვადით შესუსტდება საქართველოს, როგორც მოწინავე დემოკრატიული 

ქვეყნის როლი აღმოსავლეთ პარნიორობის ფარგლებში.  

 

დასკვნა 

ევროკავშირს და საქართველოს შესაძლებლობა აქვთ 2022 წლის ბოლომდე აიცილონ ის 

რისკები და საფრთხეები, რომელიც ჯერ კიდევ არ დამდგარა საქართველოში და რეგიონში. 

ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და წევრი ქვეყნების მიერ აღმოსავლეთ გაფართოებაზე 

გამოხატული ნება ისტორიული შესაძლებლობაა ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებისთვის. ეს 

შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით საქართველომ მისი 

შიდასახელმწიფოებრივი პროგრესისა და რეგიონში ევროპული პერსპექტივის 

გაძლიერებისთვის.  

პირობები, რომელიც ევროკავშირმა უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს შესთავაზა, 

პოლიტიკურად და სამართლებრივად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნათელია, რომ 

საქართველოს უპრეცედენტო შიდა პოლიტიკური ძალისხმევა დასჭირდება პირობების 

შესასრულებლად, ამასთან, საქართველომ უნდა შეძლოს პირობებთან დაკავშირებით 

ეფექტიანი, მჭიდრო და უწყვეტი კომუნიკაცია ევროკავშირის ინსტიტუტებთან. 

საქართველოს, კანდიდატის სტატუსის გარეშე, 2023 წლიდან დასჭირდება გაცილებით მეტი 

დრო და ძალისხმევა ევროკავშირთან დასაახლოებლად და კანდიდატის სტატუსის 

მოსაპოვებლად. ქვეყნის მზაობის შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია, რომ ევროკავშირი აღარ 

იყოს დაინტერესებული გაფართოებით, თუ ეს იმდენად დაგვიანდა რომ ევროკავშირისთვის 

გაფართოების პოლიტიკის გატარება აღარ იყო პრიორიტეტული.  

საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ევროპული პერსპექტივის 

შესახებ თავისთავად მიღწევა იქნებოდა, თუმცა  მოცემულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და 

აღმოსავლეთ გაფართოების ახალ კონტექსტში დიდი მარცხია ქვეყნის დარჩენა კანდიდატის 

სტატუსს მიღმა. ევროკომისიის პირობები რომელიც საქართველოს გადმოეცა  ქვეყნის 

ევროპეიზაციის მთავარ ბერკეტი და საზომი იქნება. შიდა-პოლიტიკური, ინკლუზიური 

სამუშაო პროცესი პირობების შესასრულებლად ქვეყნის ევროპეიზაციის მთავარი დისკურსი 

იქნება შესრულების თაობაზე ევროკავშირის შეფასებამდე. 
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