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სამეზობლო გზაჯვარედინზე - გამოწვევებით აღსავსე წლის ანალიზი 

 

ევროკავშირის წლიური ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის (ENP) მიმდინარეობის შესახებ 
არაერთგგვაროვან სურათს გვიხატავს. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელი იყო კრიზისული წელი 
ევროკავშირის რიგი პარტნიორებისათვის, გამოხატული პოლიტიკური არასტაბილურობითა და 
მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობებით, ევროკავშირმა გააგრძელა ძალისხმევები  
დემოკრატიული მმართველობის, უსაფრთხოების დამკვიდრებისა და მდგრადი და ინკლუზიური 
განვითარების ხელშესაწყობად. ევროპის სამეზობლოს რიგ ქვეყნებში განხორციელდა 
გადამწყვეტი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები, ხოლო სხვა ქვეყნებში ადგილობრივმა 
და რეგიონულმა უსაფრთხოების გამოწვევებმა საფრთხე შეუქმნა წინა წლებში  მიღწეულ 
დემოკრატიულ რეფორმებსა და ეკონომიკის გაჯანსაღებას. 
 
ევროკავშირი აგრძელებდა ჩართულობას პარტნიორებთან 
 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, ყველა თავისი პოლიტიკის ინსტრუმენტით, რჩება იმ ჩარჩოდ, 
რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირი მუშაობს პარტნიორებთან დემოკრატიის განმტკიცების, 
მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და უსაფრთხოების დამკვიდრების 
მიმართულებით. 
 
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი 
წარმომადგენლის / ევკომისიის ვიცე პრეზიდენტის კეტრინ ეშტონის და გაფართოებისა და 
სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის შტეფან ფულეს მიერ დღეს წარმოდგენილ 
"ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პაკეტში" ხაზგასმულია, რომ პოლიტიკის წარმატება 
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დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შესწევთ ხელისუფლებებს რეფორმირების უნარი და 
რამდენად მოწადინებულნი არიან განახორციელონ ეს რეფორმები.  
 
"მეზობლებთან თანამშრომლობა  არის აბსოლუტური პრიორიტეტი ევროკავშირისათვის. ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკა საშუალებას გვაძლევს რეაგირება მოვახდინოთ იმ გამოწვევებზე, 
რომლებიც წამოიჭრება ჩვენი პარტნიორების წინაშე და თან დავიცვათ ევროკავშრის ინტერესები. 
მისი მიზანია კონფლიქტების პრევენცია და მოგვარება და ის წაახალისებს ჩვენს მეზობლებს რათა 
იმოძრაონ  პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების მიმართულებით," - განაცხადა კეტრინ 
ეშტონმა პაკეტის გამოქვეყნების შემდეგ. 
 
ანგარიშები აჩვენებენ, რომ პარტნიორი ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევები სულ უფრო და 
უფრო მრავალფეროვანი ხდება. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისაგან ეს მოითხოვს 
პარტნიორების  არსებულ მოლოდინზე და საჭიროებებზე უკეთ რეაგირებას და ამავე დროს 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ევროკავშირთან მათი ეკონომიკური ინტეგრაციისა და 
პოლიტიკური ასოცირების ხედვის შეთავაზებას.  
 
ევროკომისარმა შტეფან ფულემ განაცხადა: "უკანასკნელი თვეების მოვლენებმა აჩვენეს, რომ 
ევროპის სამეზობლო კვლავ რჩება იმ რეგიონად, რომელზეც ევროკავშირმა ყურადღება და 
რესურსები უნდა გაამახვილოს. კვლავ ძლიერი რჩება სახალხო მისწრაფება უკეთესი ცხოვრებისა 
და ფუნდამენტური თავისუფლებებით სარგებლობისაკენ. და თუმცა არ შეიძლება რეფორმების 
სურვილის გარედან თავზე მოხვევა, ევროკავშირს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია, 
რომ ხელი შეუწყოს იმ პარტნიორებს, რომლებიც მიუყვებიან რთულ და გამოწვევებით სავსე 
გარდამავალ გზას დემოკრატიისა და უფრო ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბებისაკენ.  
ადამიანებთან პირდაპირი მუშაობით, მოქალაქეებისავის მიმოსვლისა და სწავლის 
შესაძლებლობების გახსნით და საზოგადოებებს შორის კავშირების (ბიზნესი, კვლევა-ძიება, 
უნივერსიტეტები, ხელოვნება, კულტურა, და ა.შ.) ხელშეწყობის მეშვეობით, ევროკავშირის 
პოლიტიკა შეიძლება ამ პროცესების კატალიზატორი გახდეს." 
 
არაერთგვაროვანია წინსვლა რეფორმების კუთხით  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების  
მიმართულებით 
 
სამხრეთით, ტუნისში, ინკლუზიური დიალოგის წყალობით და მიუხედავად სერიოზული 
უსაფრთხოების გამოწვევებისა, გაგრძელდა  წინსვლა დემოკრატიული გარდაქმნების გზაზე. 
მნიშვნელოვან  დემოკრატიულ ნაბიჯს წარმოადგენდა ურთიერთთანხმობის გზით 2014 წლის 
იანვარში ახალი კონსტიტუციის მიღება. მაროკოში კვლავ ნელი იყო წინსვლა 2011 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით, 
თუმცა პოზიტიურ ნაბიჯების წარმოადგენდნენ მიგრაციის პოლიტიკისა და სამხედრო 
სამართლის რეფორმები.  კვლავ რჩება შეშფოთება ეგვიპტეში  პოლიტიკური პოლარიზაციის, 
შეკრებისა და პრესის  თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ლიბია სერიოზული უსაფრთხოების 
გამოწვევების წინაშეა, რომლებიც უარესდება და ხელს უშლიან ეროვნული შერიგებასა და 
პოლიტიკურ სტაბილიზაციას. ლიბანსა და იორდანიას უწევთ გამკლავება იმ ზეგავლენასთან, 
რომელიც აქვს სამოქალაქო ომს სირიაში მათ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ 
სისტემებზე, რაც სერიოზულად ასუსტებს მათ უნარს, განახორციელონ პოლიტიკური და 
სტრუქტურული რეფორმები. ისრაელმა და პალესტინელებმა ხელახლა დაიწყეს სამშვიდობო  
მოლაპარაკებები, მაგრამ მაინც სერიოზული დაბრკოლებებს აწყდებიან. 
 
აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებში, უკრაინაში სწრაფი ცვლილებები 
მოხდა, რომლებსაც ბიძგი მისცა მასობრივმა სამოქალაქო საპროტესტო აქციებმა   პოლიტიკური 
ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობის მხარდასაჭერად (ე.წ. 
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"ევრომაიდანი"). ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს უკრაინას დემოკრატიული და 
აყვავებული მომავალისაკენ გზაზე. მეტიც, ამა წლის 5 მარტს, ევროკომისიამ  გამოაცხადა 
ღონისძიებათა პაკეტი უკრაინისათვის, 11 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარების 
ჩათვლით მრავალი წლისათვის. 21 მარტს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირისა და უკრაინის 
ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. მოლდოვამ და საქართველომ წინსვლას მიაღწიეს 
პოლიტიკური და სასამართლო რეფორმებისა და ასოცირების შეთანხმებების მომზადებისათვის 
საჭირო რეფორმების მიმართულებით.  საქართველოში 2013 წლის შემოდგომის არჩევნების 
შედეგად უკვე მეორედ მოხდა ძალაუფლების დემოკრატიული გადაცემა. სომხეთმა გააგრძელა 
დემოკრატიული რეფორმები, მაგრამ   გადაწყვიტა შეეჩერებინა  მოსამზადებელი სამუშაოები 
ასოცირების შეთანხმების,  მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცისათვის (DCFTA), და არ მოეხდინა შეთანხმების პარაფირება. აზერბაიჯანი კვლავ 
ზედაპირულად ეკიდებოდა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემის 
გაუმჯობესების მოწოდებებს. ბელარუსს პოლიტიკური რეფორმების განხორციელების 
მიმართულებით პროგრესი არ გაუკეთებია.  
 
მობილურობისა და მიგრაციის მიმართულებით მნიშვნელოვანი  წინსვლა იყო  მიღწეული 
აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნების უმეტესობასთან, ხოლო სამხრეთ სამეზობლოში 2013 წლის 
ივნისში გაფორმდა პირველი პარტნიორობა მობილურობისათვის  მაროკოსთან და 2014 წლის 
მარტის დასაწყისში  მეორე - ტუნისთან. 
 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნების საზოგადოებასთან პარტნიორობის ფარგლებში, 
ევროკავშირმა გააძლიერა მხარდაჭერა და თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, 
რომელიც კვლავ აგრძელებს მნიშვნელოვანი როლის თამაშს.   
 
2013 წელს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის  ფარგლებში პარტნიორების დახმარებამ მიაღწია 
ყველაზე მაღალ დონეს მთელი შვიდი წლის განმავლობაში და შეადგინა 2.65 მილიარდი ევრო. 
ორწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, დეკემბერში შედგა შეთანხმება  2014-2020 წწ. ფინანსური 
ჩარჩოებისა და შესაბამისი ინსტრუმენტების, მათ შორის ახალი ევროპის სამეზობლო 
ინსტრუმენტის (ENI), თაობაზე. ფინანსური კრიზისის მიუხედავად,  სამეზობლოსათვის 
გათვალისწინებული დაფინანსების  მოცულობა 15.4 მილიარდ ევროს შეადგენს, რაც კვლავ 
ადასტურებს სამეზობლოს მნშვნელობასა და პრიორიტეტულობას ევროკავშირისათვის. 
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:  
 

გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის შტეფან ფულეს ვებ-
გვერდი: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm 
 
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის /ევკომისიის ვიცე პრეზიდენტის კეტრინ ეშტონის ვებ-
გვერდი: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm 
 
ევროკომისია: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 

http://www.enpi-info.eu  

ერთობლივი განცხადება იხილეთ ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის (EEAS) ვებგვერდი: 
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu/
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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ანგარიშები ქვეყნების მიხედვით: 
ალჟირი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm 

სომხეთი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm 

აზერბაიჯანი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm 

ბელარუსი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm 

ეგვიპტე http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm 

საქართველო http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm 

ისრაელი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm 

იოდრანია http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm 

ლიბანი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm 

ლიბია http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm 

მოლდოვა http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm 

მაროკო  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm 

პალესტინის ოკუპირებული ტერიტორიები http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-
231_en.htm 

სირია http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm 

ტუნისი http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm 

უკრაინა http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm
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