
ნატო-სა და 
მითები

შესახებ
ევროკავშირის



ბროშურა გამოცემულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სსიპ 

„საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ მიერ, პროექტის 

– „დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის 

გაზრდა საქართველოს რეგიონებში“ – ფარგლებში. პროექტს საინფორმაციო 

ცენტრი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერ-

თად, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინან-

სური მხარდაჭერით ახორციელებს. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლებე-

ლია არ ასახავდეს დონორის პოზიციას.  

©2020, სსიპ „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“
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12
ნატო-ს 
შესახებ

მითი
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01

საქართველო ნატო-ს წევრი 
ვერასდროს გახდება, 
რადგან  რუსეთი ამას 
არ დაუშვებს, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებას ნატო-ს არაწევრი ქვეყანა, 

რუსეთის სახით, ხელს ვერ შეუშლის. ნატო-ში გაწევრიანება სა-

ქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის დამოუკიდებელი არ-

ჩევანია. ნებისმიერ სუვერენულ ქვეყანას აქვს უსაფრთხოების უზ-

რუნველყოფისა და საგარეო ორიენტაციის განსაზღვრის უფლება. 

ნატო-ში ქვეყნის გაწევრიანების გადაწყვეტილებას, ალიანსის წევ-

რი სახელმწიფოები კონსენსუსის საფუძველზე იღებენ.
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02

საქართველო ნატო-ს 
წევრი ვერ გახდება, 
ვიდრე ოკუპირებული 
ტერიტორიების 
პრობლემა არ მოგვარდება, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ნატო-ს არც ერთ სამართლებრივ დოკუმენტში არ არის მითითე-

ბული, რომ ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები ხელს შეუშლის 

ნატო-ში გაწევრიანებას. ერთადერთი სავალდებულო დოკუმენტი, 

სადაც ნატო-ში გაწევრიანების აუცილებელ კრიტერიუმებზეა საუბა-

რი, ალიანსის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ე. წ. ვაშინგ-

ტონის ხელშეკრულების მე-10 მუხლია. ამ მუხლის მიხედვით, ნატო-ს 

წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ მოიწვიონ ალიანსში ევროპის ნებისმიერი 

სახელმწიფო, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, შეასრულოს ხელ-

შეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და წვლილი შეიტანოს 

ჩრდილოატლანტიკური რეგიონის უსაფრთხოებაში. ამ კრიტერიუმე-

ბით, საქართველოს შეუძლია გახდეს ნატო-ს წევრი ქვეყანა, საერთა-

შორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, ამჟამად ოკუპირებული აფხაზე-

თისა და ცხინვალის რეგიონების ჩათვლით. 

აღსანიშნავია, რომ ნატო-ს ისტორიის მანძილზე, ალიანსში ქვეყნის 

გაწევრიანება მეზობელთან საზღვრების დაუდგენლობის შემთხვევა-

ში მაინც მომხდარა. 2004 წელს, ნატო-ში გაწევრიანებისას ბალტიის 

ქვეყნებს საზღვრების დემარკაციის საკითხები არ ჰქონდათ მოგვა-

რებული რუსეთთან, ამ უკანასკნელის მხრიდან პროცესის გაჭიანუ-

რების გამო. მიუხედავად ამისა, ნატო-მ მიიღო პოლიტიკური გადაწ-

ყვეტილება, რომ ბალტიის ქვეყნები ნატო-ში მიეწვიათ არსებული 

მდგომარეობით და შემდგომ, მოლაპარაკებების გზით, მოეგვარე-

ბინათ არსებული ტერიტორიული საკითხები რუსეთთან. ლატვიამ, 

გაწევრიანებიდან მალევე, 2007 წელს გააფორმა ხელშეკრულება 

რუსეთთან საზღვრის დადგენის შესახებ, ესტონეთმა ჯერ 2005 წელს, 

შემდგომ კი, 2014 წელს მოაწერა ხელი სასაზღვრო შეთანხმებას, 

თუმცა ხელშეკრულება ჯერჯერობით ძალაში არ შესულა.
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03

საქართველოს, 
ნატო-ში გაწევრიანების 
სანაცვლოდ, მოუწევს 
უარის თქმა ოკუპირებული 
ტერიტორიების 
დაბრუნებაზე, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ეს მითი მთლიანად აცდენილია რეალობას. ნატო-ში გაწევრიანება 

არ ნიშნავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უარის თქმას! 

სინამდვილეში, ნატო მყარად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერე-

ნიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღი-

არებულ საზღვრებში. ალიანსის პოზიციით, ცხინვალის რეგიონი და 

აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. ნატო მუდმივად 

მოუწოდებს რუსეთს, გააუქმოს გადაწყვეტილება საქართველოს 

რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შესახებ 

და გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები საქართველოდან.



10

04

ნატო-ში გაწევრიანების 
შემდეგ, საქართველოში  
ნატო-ს სამხედრო ბაზები 
ავტომატურად განთავსდება, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ნატო თანასწორობისა და დემოკრატიულობის პრინციპით იმარ-

თება, სადაც გადაწყვეტილება კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. 

ალიანსში გაწევრიანების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღების 

დროს, საქართველოს, როგორც ნატო-ს წევრ ქვეყანას, ექნება თა-

ნაბარი ერთი ხმა. 

გაწევრიანების შემდეგ, ქვეყანა თავად განსაზღვრავს, თუ როგო-

რი სახის თანამშრომლობა სურს ნატო-სთან, ამ თანამშრომლო-

ბის მიზანი კი, მხოლოდ ქვეყნის უსაფრთხოების გამყარება იქნება. 

ნატო-ს სამხედრო ბაზის განთავსება წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე 

ავტომატურად არ ხდება და ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებულია 

თავად წევრი ქვეყნის სურვილზე. 

მაგალითად, ალიანსი ახორციელებს საჰაერო სივრცის მუდმივ 

პატრულირებასა და დაცვას იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც არ აქვთ 

საჰაერო თავდაცვის სისტემა. კერძოდ, 2004 წლიდან, ნატო-ს თვით-

მფრინავები იცავენ ალბანეთის, ესტონეთის, ლიეტუვის, ლატვიისა 

და სლოვენიის ტერიტორიას წელიწადში 365 დღე, კვირაში შვიდი 

დღე, 24 საათის განმავლობაში. ეს გადაწყვეტილება კი, ნატო-მ ამ 

ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე მიიღო.
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05

სამშვიდობო მისიებში 
მონაწილეობით, 
საქართველოს თავდაცვის 
ძალები სხვის ომში 
იბრძვიან, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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 სიმართლე ისაა, რომ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობით: 

 საქართველოს შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი საერთაშო-

რისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და გლობალური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. აღნიშნული საქართველოს 

ინტერესშიცაა, ვინაიდან საერთაშორისო ტერორიზმი არ ცნობს 

საზღვრებს და მის წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთო ძალისხმე-

ვაა საჭირო. 

 სამხედრო მოსამსახურეები უნიკალურ სამხედრო გამოცდი-

ლებას იძენენ, შედეგად ვითარდება საქართველოს სამხედრო 

შესაძლებლობები. დაახლოებით, 18 000-ზე მეტმა ქართველმა 

სამხედრო მოსამსახურემ უკვე გაირა შესაბამისი მომზადება. ამ 

გამოცდილებით საქართველოს ჰყავს მაღალ დონეზე მომზადე-

ბული და ნატო-ს სტანდარტებთან სრულად თავსებადი ჯარი. ეს 

კი, ქვეყნის განვითარების გზაზე ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

რესურსს წარმოადგენს. 

 ქართველი ჯარისკაცები სამაგალითოდ ასრულებენ მათზე და-

კისრებულ მოვალეობას და ღირსეულად წარმოადგენენ საქარ-

თველოს ნატო-ს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან, რაც საქართ-

ველოს სანდო პარტნიორად წარმოაჩენს. 

 სანდო პარტნიორის სტატუსით, საქართველოს საკითხი მუდმი-

ვად აქტუალურია საერთაშორისო დონეზე, რაც ხელს უწყობს 

ნატო-ს მხრიდან საქართველოსადმი მყარი მხარდაჭერის გაგრ-

ძელებას. 

 ნატო-ში გაწევრიანებისათვის სამშვიდობო მისიებში მონაწი-

ლეობა ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია.
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06

საქართველოს გამო 
ნატო რუსეთთან ომს 
არ დაიწყებს, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ნატო არა თავდასხმითი, არამედ თავდაცვითი ორგანიზაციაა და 

მისი მთავარი პრინციპი წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფაა. ნატო წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებას ჩრდილოატ-

ლანტიკური ხელშეკრულების მე-5 მუხლით არეგულირებს, რომ-

ლის მიხედვითაც, ერთ წევრზე თავდასხმა მთლიანად ალიანსზე 

თავდასხმად განიხილება. დაუსაბუთებელი და არგუმენტს მოკლე-

ბულია აღნიშნული პრინციპის ქმედითუნარიანობაში ეჭვის შეტანის 

მცდელობები.

როცა საქართველო ნატო-ს წევრი გახდება, ნატო-ს მეხუთე მუხ-

ლი საქართველოზეც გავრცელდება ისე, როგორც ნებისმიერ სხვა 

წევრზე. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოზე რუსეთის ან ნებისმიერი 

სხვა ქვეყნის მხრიდან სამხედრო აგრესიის განხორციელების შემ-

თხვევაში, ნატო აიღებს ვალდებულებას, დაიცვას საქართველო 

და შესაბამისად უპასუხოს აგრესორს.
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საქართველოსთვის 
საუკეთესო  ვარიანტი 
ნეიტრალიტეტია, 

მითი, რომ 

მცდარია!



17

ნეიტრალიტეტის გამოცხადება საერთაშორისოდ აღიარებულ შე-
თანხმებას უნდა ეფუძნებოდეს. კერძოდ, ნეიტრალური სახელმ-
წიფო იქმნება მაშინ, როცა ძლიერი სახელმწიფოები აღიარებენ 
ამ ქვეყნის ნეიტრალიტეტსა და ამავდროულად, წარმოადგენენ ამ 
სტატუსის გარანტორებს. შვეიცარიამ, ავსტრიამ და თურქმენეთმა 
მუდმივი ნეიტრალიტეტი საერთაშორისო შეთანხმებებით მიიღეს. 

რაც შეეხება გარანტიებს, საქართველოს შემთხვევაში, სულ მცირე, 
ერთ-ერთი მეზობელი – რუსეთი ვერ გახდება ნეიტრალიტეტის გარან-
ტორი, ვინაიდან თავად რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს 
ტერიტორიები.

ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა დაკავში-
რებული. მხოლოდ ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას შეუძლია 
დამოუკიდებლად თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 

ნეიტრალიტეტი გულისხმობს მთელ რიგ ვალდებულებებსაც: ქვეყანა 
არ უნდა მონაწილეობდეს არც ერთ სამხედრო კონფლიქტში; ასევე, 
დაუშვებელია მის ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის ჯარის გატარება და 
მით უმეტეს, სამხედრო ბაზების არსებობა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსეთის მხრიდან ნეიტრალიტეტის თე-
მით მანიპულაცია ახალი არ არის. 1920 წელს, საბჭოთა რუსეთმა 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა 
სცნო და სანაცვლოდ, საქართველო ნეიტრალიტეტზე დაითანხმა. 
ამ გზით, საქართველომ მოკავშირეების შეძენის თეორიულ შანსზეც 
კი უარი თქვა და ამის წყალობით, 1921 წელს იგი იოლად დაიპყრო 
რუსეთმა, დაარღვია რა, ერთი წლით ადრე საქართველოსთან გა-
ფორმებული შეთანხმება.

თანამედროვე ისტორიაშიც არსებობს მაგალითი იმისა, თუ როგორ 
უგულებელყო რუსეთმა ქვეყნის ნეიტრალიტეტი. 1994 წელს, მოლ-
დოვის რესპუბლიკამ ნეიტრალიტეტი კონსტიტუციით გამოაცხადა. 
მიუხედავად ამისა, 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე, 
მოლდოვის რესპუბლიკას დნესტრისპირეთის რეგიონში გაყინული 
კონფლიქტის პრობლემა აქვს, სადაც სწორედ რუსეთის სამხედრო 
ბაზებია განთავსებული.
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ნატო აგრესიული 
და დესტაბილიზაციის 
მომტანი ორგანიზაციაა, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაცია მშვიდობის უზრუნველყოფის 

მიზნით შეიქმნა. მისი ქმედებები რომელიმე სახელმწიფოს წინააღ-

მდეგ მიმართული არასოდეს ყოფილა. ალიანსი თავის წევრებს 

იცავს პოლიტიკური და სამხედრო საშუალებებით. ის ხელს უწყობს 

დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას და მიმართულია დავები-

სა და მიმდინარე კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებისა-

კენ.

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინ-

ციპია კოლექტიური თავდაცვა. ნატო-ს ჩრდილოატლანტიკური 

ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ეფუძნება კოლექტიური თავდაცვის 

პრინციპს, რომლის თანახმად, ერთ ან ერთზე მეტ სახელმწიფოზე 

განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა განიხილება რო-

გორც თავდასხმა ნატო-ს ყველა წევრ სახელმწიფოზე. სწორედ 

ნატო-ს დამსახურებაა, რომ ევროპაში უკანასკნელი 70 წლის მან-

ძილზე მშვიდობაა დამყარებული. ამასთან, ყოველი მომდევნო 

გაფართოების შედეგად, ახალი წევრებისთვის უსაფრთხოების გა-

რანტიების მოპოვების მეშვეობით, ფართოვდება უსაფრთხოების 

და მშვიდობის არეალი მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
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09

ნატო-ს კარზე კაკუნი 
საქართველოს  
ინტერესებში არ შედის და 
არც ნატო-ში გველოდებიან, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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საქართველოს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის მიზანია 

უსაფრთხო, დემოკრატიული და სტაბილური გარემოს შექმნა. ნა-

ტო-ს წევრობა კი ამ მიზნის მიღწევის საშუალებაა. ნატო ის ერთა-

დერთი სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსია, რომელმაც დროსა და 

მრავალ გამოწვევას გაუძლო. მთელი ამ ხნის განმავლობაში წევრ 

ქვეყნებს სამხედრო საფრთხე არ დამუქრებიათ თუ არ ჩავთვლით 

9/11-ის მოვლენებს, რის პასუხადაც ნატო-მ მეხუთე მუხლი აამოქმე-

და. ნატო-ში გაწევრიანების შემთხვევაში, საქართველოს უსაფრთ-

ხოების რისკის წარმოშობის შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანას 30 მოკავ-

შირე ქვეყანა დაუდგება გვერდით. 

ამასთან, ალიანსთან თანამშრომლობით საქართველოს თავდაც-

ვითი შესაძლებლობები და დემოკრატიული ინსტიტუტები ვითარ-

დება, რაც ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაში 

გვეხმარება. 

ნატო-ს კარი კი ღიაა ევროპის ნებისმიერი დემოკრატიული და 

მშვიდობისმოყვარე სახელმწიფოსთვის, რომელსაც შესწევს უნა-

რი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ამოცანების განხორციელებას შეუწყოს ხელი და შეიტანოს წვლილი  

ჩრდილოატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა-

ში. 
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10

ალიანსს  არსებობის 
მანძილზე არასდროს 
მოუგვარებია კონფლიქტი, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ცივი ომის დროს ნატო-ს მისია საბჭოთა კავშირისგან შესაძლო აგ-

რესიის შეკავება იყო და ეს წარმატებით გამოსდიოდა. ამ პერიოდ-

ში, ნატო-ს ძალები არც ერთ სამხედრო კონფლიქტსა თუ კრიზისში 

ჩართული არ ყოფილან. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უსაფრთხოების ახალი გა-

მოწვევები გაჩნდა, ნატო-ს ფუნქციები კი უფრო გაფართოვდა. საფ-

რთხე აღარ იყო შეზღუდული რომელიმე კონკრეტული ადგილმდე-

ბარეობით და ალიანსმაც გამოთქვა მზაობა, შეეჩერებინა აგრესია 

ყველგან, რა დროს და საიდანაც უნდა წარმოშობილიყო ის. ფაქტი 

ერთია, რომ ნატო-ს ჩართულობით, 1990-იანი წლების სისხლიანმა 

კონფლიქტებმა დარეგულირება დაიწყო. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 

მიმდინარე ეთნიკურმა წმენდამ, ჩრდილოეთ მაკედონიაში კი შე-

იარაღებულმა კონფლიქტმა, ნატო-ს სამშვიდობო ოპერაციების 

დაწყებისკენ უბიძგა.

 ნატო-ს ოპერაციების შედეგად: 

 ბოსნიაში გაფორმდა დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმება, რო-

მელმაც ბოსნიელ სერბებსა და ბოსნიელ ხორვატებს შორის შე-

იარაღებული შეტაკებები დაასრულა; 

 ჩრდილოეთ მაკედონიაში კი, დაიდო სამშვიდობო შეთანხმება 

ჩრდილოეთ მაკედონიის მთავრობასა და ამბოხებულ ალბანე-

ლებს შორის, რის შედეგადაც ალბანელთა სეპარატიზმი დას-

რულდა.
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11

ნატო არაა 
ქართველი ხალხის  
არჩევანი, ის თავს 
მოხვეულია უცხოური 
ძალების მიერ, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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სინამდვილეში, ნატო-ში გაწევრიანება საქართველოს მოსახლე-

ობის უმრავლესობის არჩევანია. ამას ადასტურებს უამრავი ადგი-

ლობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, 2008 

წლის 5 იანვარს ჩატარებული პლებისციტია, როცა მოსახლეობის 

77%-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებას. ეს 

გადაწყვეტილება თაობათა არჩევანია. დღემდე ნატო-ში გაწევრი-

ანება საქართველოს მთავრობის მთავარ საგარეო პრიორიტეტად 

რჩება და მას ყველა გამოკითხვით საქართველოს მოქალაქეების 

ორ მესამედზე მეტი უჭერს მხარს.
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1992 წლიდან 
ნატო-საქართველოს 
თანამშრომლობის პროცესში 
პროგრესი არ  აღინიშნება, 

მითი, რომ 

მცდარია!
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ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა აქტიურად მიმდინარეობს 

და ღრმავდება, და ამ პროცესში საქართველო ყოველ ეტაპზე სულ 

უფრო უახლოვდება ალიანსს. დღეს, საქართველოს ასპირანტის ანუ 

გაწევრიანების კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი აქვს. ოფიციალურად, 

საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა (MAP) არ აქვს, 

თუმცა 2008 წლიდან ახორციელებს წლიურ ეროვნულ პროგრამას, 

რომელიც თავისი არსით სწორედ MAP-ის პრაქტიკული ნაწილია. 

ნატო-მ არაერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველოს წევრობისთვის 

მოსამზადებლად ყველა საჭირო პრაქტიკული ინსტრუმენტი აქვს. ეს 

ნიშნავს, რომ ნატო-ს ე.წ. MAP-ის მონიჭება მხოლოდ პოლიტიკური 

გადაწყვეტილების ნაწილად რჩება. 

გარდა ამისა, 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ნატო-ს წევრი ქვეყ-

ნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო აუცილებლად 

გახდება ნატო-ს წევრი. ეს დაპირება ნატო-ს ყველა მომდევნო სა-

მიტზე რეგულარულად დასტურდება. 

2014 წელს, ნატო-მ მიიღო გადაწყვეტილება ნატო-საქართველოს 

არსებითი პაკეტის (SNGP) შემუშავების თაობაზე, რომლის მიზა-

ნია საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების ამაღლება, 

მდგრადობის გაძლიერება და ქვეყნის მომზადება ნატო-ში გაწევ-

რიანებისთვის. მაგალითად, აღნიშნული პაკეტის ფარგლებში, 2015 

წლის აგვისტოში, საქართველოში ნატო-საქართველოს წვრთნისა 

და შეფასების ერთობლივი ცენტრი გაიხსნა (JTEC), რომელიც ნა-

ტო-სა და საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებს მასპინძ-

ლობს. ეს კი, საქართველოს თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციასა 

და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას ემსახურება. აღსანიშნა-

ვია, რომ 2020 წლის დეკემბერში, ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტ-

რებმა საქართველოსთვის განახლებული არსებითი პაკეტი (SNGP) 

დაამტკიცეს, რომელიც მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს საქარ-

თველოს თავდაცვისუნარიანობის შემდგომი გაძლიერებისთვის.
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2016 წლიდან საქართველო ჩართულია ნატო-ს ძალისხმევებში შავი 

ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით. ჩვენი ქვეყანა მონაწი-

ლეობს ალიანსთან სტრატეგიულ დისკუსიებში და უზიარებს მოკავში-

რეებს ინფორმაციას შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების 

გარემოს შესახებ. საქართველო ალიანსთან თანამშრომლობს კონკ-

რეტულ, პრაქტიკულ ინიციატივებზე, რომელიც 2018 წლის ბრიუსელის 

სამიტის გადაწყვეტილებების შესაბამისად ხორციელდება. ამასთან, 

ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე ურთიერთქმედე-

ბა სულ უფრო და უფრო ღრმავდება, რისი დასტურიცაა 2019 და 2020 

წლების ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის გადაწყვეტილებები 

საქართველოსა და უკრაინისთვის მხარდაჭერის ახალი ზომების თა-

ობაზე. კერძოდ, კი აღნიშნული გადაწყვეტილებების შედეგად, საქარ-

თველოს შავი ზღვის პორტებში  ხორციელდება უფრო მეტი საპორტო 

ვიზიტი და მეტი სწავლება და ასევე რეგულარულად იცვლება ინფორ-

მაცია რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. 

ნატო-სთან თანამშრომლობის ყოველი მომდევნო ეტაპი აძლიერებს 

ალიანსთან როგორც პოლიტიკურ, ისე პრაქტიკულ თანამშრომლობას, 

ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობისა და მდგრადობის 

ამაღლებას და სულ უფრო და უფრო გვაახლოებს საბოლოო მიზანთან, 

გავხდეთ ნატო-ს წევრი.
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ისტორიულად, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და მისი ეროვ-

ნული არჩევანი ყოველთვის დასავლური სამყაროსკენ სწრაფვით 

იყო განპირობებული. ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულმა ღირებულე-

ბებმა, რაც გულისხმობს ტოლერანტობას, შემწყნარებლობას, 

საზოგადოების ყველა ინდივიდის თავისუფლებას, სამართლი-

ანობასა და ოჯახისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემას – საქარ-

თველოს მოსახლეობის დასავლურ მისწრაფებებს ნაყოფიერი 

ნიადაგი მოუმზადა. ევროკავშირიც სწორედ ქრისტიანულ საფუძვ-

ლებსა და მორალზე დგას, რაც მას საშუალებას აძლევს, იყოს მრა-

ვალფეროვანი და თავისუფლების იდეაზე დაშენებული ერთობა. 

დეკლარირებულად, ევროკავშირი შემდეგ ძირითად ფასეულო-

ბებს ეყრდნობა: ადამიანის ღირსებისა და უფლებების პატივისცე-

მა, თავისუფლება, სოლიდარობა, დემოკრატიული მმართველობა, 

თანასწორობა და კანონის უზენაესობა. თუ გადავხედავთ ჩვენს 

კონსტიტუციას, ის პირდაპირ იმეორებს ზემოთ ჩამოთვლილ ღი-

რებულებებს. თუმცა, კონსტიტუციის გარეშეც, საქართველოსთვის 

ღირსებისა და თავისუფლების, ისევე როგორც დემოკრატიული 

მმართველობის და თანასწორობის იდეა, ყოველთვის იყო მისი 

ბუნებრივი შემადგენელი ნაწილი.
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ხშირად ვრცელდება მოსაზრება, რომ ევროკავშირის წევრი სა-

ხელმწიფოებისთვის ოჯახური ღირებულებები, ფასეულობები და 

ტრადიციები უცხოა და აღნიშნული შეხედულების არგუმენტად გან-

ქორწინებათა განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი სახელდება. 

თუმცა, ეს მოსაზრება არ შეესაბამება არსებულ სტატისტიკას და 

შედარებისთვის, მაგალითად მეორე და მესამე ქორწინების პრო-

ცენტული მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია რუსეთის ფედერაცი-

აში (52%), ვიდრე იტალიაში, ლიეტუვაში, გერმანიაში, ბულგარეთში, 

ლატვიაში და სხვ. უფრო მეტიც, ევროკავშირის წევრი სახელმწი-

ფოები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ ოჯახში ძალადობისა 

და ჩაგვრის წინააღმდეგ პოლიტიკის შემუშავებას და განხორცი-

ელებას. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პროგრამის ფარგლებში 

საქართველომ ევროკავშირისგან ასეულობით ათასი ევროს ოდე-

ნობის მხარდაჭერა მიიღო. 

მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი არ ითხოვს არც საკუთარი 

წევრი სახელმწიფოებისა და არც მისი მეზობელი ქვეყნებისგან, 

მათ შორის საქართველოსგან  (არც წერილობითი და არც ზეპირი 

სახით) ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას. ევროკავშირის 

წევრი ყველა ქვეყანა, სადაც ერთსქესიანთა ქორწინება დაკანონე-

ბულია, მოქმედებს საკუთარი მოსახლეობის შეხედულებების (არ-

ჩევანის) შესაბამისად. ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც დაშვებულია ერ-

თსქესიანთა ქორწინება, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ამ ქვეყ-

ნების მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ რეფერენდუმის გზით და 

ეს გადაწყველება არანაირად არაა დაკავშირებული არც ევროკავ-

შირის ვალდებულებასთან და არც სხვა რაიმე მოთხოვნასთან. 

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არიან ისეთი 

სახელმწიფოები, სადაც ერთსქესიანთა ქორწინება აკრძალულია: 

პოლონეთი, ლიეტუვა, ლატვია, სლოვაკეთი და ბულგარეთი. უფრო 

ნათელი მაგალითისთვის, ხორვატიაში ქორწინება კონსტიტუციაში 

განმარტებულია, როგორც ქალისა და კაცის თანაცხოვრება. 
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ევროკავშირის წევრები არიან მართლმადიდებლური სამყაროს 

ისეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნები, როგორიცაა საბერძნეთი, კვიპ-

როსი, რუმინეთი, ბულგარეთი (40 მილიონამდე ადამიანი). ამას-

თან, ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის – სერბეთის 

მოსახლეობის უმრავლესობაც მართლმადიდებელი ქრისტიანია. 

შესაბამისად, ევროკავშირში გაწევრიანებას  ზემოაღნიშნული ქვეყ-

ნების მართლმადიდებლური ეკლესიებისათვის, ისევე, როგორც ევ-

როკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების მართლმადიდებელი 

მოსახლეობისთვის, არანაირი საფრთხე არ შეუქმნია. თუ განვიხი-

ლავთ მორწმუნეთა სტატისტიკას ევროკავშირის წევრ სახელმწი-

ფოებში, აქაც საინტერესო ფაქტებს წავაწყდებით. მაგალითისთვის, 

პოლონეთის მოსახლეობის 87% საკუთარ თავს ეკლესიის აქტიურ 

მიმდევრად და მორწმუნედ თვლის. 

ევროკავშირი უფრთხილდება და პატივს სცემს თითოეული ადა-

მიანის რწმენისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ევროკავშირის 

ქვეყნებში ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობები ინდივი-

დუალურად, ეროვნულ საკანონმდებლო დონეზე რეგულირდება, 

ქვეყნების მიხედვით, ასევე, განსხვავებულია ეკლესიის როლი სა-

ზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

უფრო მეტიც, ევროკავშირში წევრობით, მის წევრ ქვეყნებს ეძლე-

ვათ უფრო მეტი საშუალება შეინარჩუნონ საკუთარი სარწმუნოება 

და დაიცვან საკუთარი აღმსარებლობის ინტერესები. 
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ევროკავშირში 
სრულფასოვანი ინტეგრაცია 
შეუძლებელია ოკუპირებული 
ტერიტორიების არსებობით,

მითი, რომ 

მცდარია!
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ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა 

და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში, მისი შემადგენელი ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგი-

ონებით და აღნიშნული საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება. 

სამართლებრივი თვალსაზრისით, საქართველოს ევროკავშირში 

გაწევრიანება ნიშნავს მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვ-

რებით, რა თქმა უნდა, აფხაზეთისა და ცხინვალის (ამჟამად ოკუპი-

რებულ) რეგიონებთან ერთად. 

არსებობს არაერთი ქვეყნის მაგალითი, რომლებსაც ნატოსა და 

ევროკავშირში გაწევრიანების დროს ტერიტორიული და საზღვ-

რების პრობლემები ჰქონდათ. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხი-

ლოთ კვიპროსი, რომელიც 2004 წელს გახდა ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფო. არსებულ კონფლიქტს ევროკავშირში ინტეგრაციის 

არც ერთ ეტაპზე არ დაუყენებია კვიპროსის სუვერენიტეტისა და ტე-

რიტორიული მთლიანობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ.
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ევროპულ უნივერსიტეტებში 
სწავლა რიგითი 
მოქალაქეებისთვის არ არის 
ხელმისაწვდომი

მითი, რომ 

მცდარია!
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საქართველო-ევროკავშირის მრავალმხრივი ურთიერთობების 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება განათლებაა. 

1992 წლიდან დღემდე, ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორცი-

ელებული პროგრამები მიმართულია საქართველოში განათლების 

ყველა საფეხურის გაძლიერებისკენ და მოიცავს საგანმანათლებ-

ლო სფეროს თითქმის ყველა ასპექტს: სკოლამდელ, საშუალო და 

უმაღლეს განათლებას. განათლების სფეროში საქართველო-ევ-

როკავშირის თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული 

პროგრამა, თავისი ხანგრძლივობით, მასშტაბურობითა და წარმა-

ტებით არის Erasmus + (ერაზმუს პლუსი). 

ამჟამად, ერაზმუსის პროექტებში საქართველოს 32 უნივერსიტეტია 

ჩართული, პროექტის ფარგლებში აღიჭურვა ლაბორატორიები, ბიბ-

ლიოთეკები, ითარგმნა და გამოიცა სახელმძღვანელოები, გაიმართა 

კონფერენციები. ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამების რაოდენობით, 

საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა რეგიონ-

ში. 2019 წლის მონაცემებით, საქართველო, პროგრამაში მონაწილე 

141 ქვეყანას შორის, მეექვსე ადგილს იკავებს. განხორციელებული 

მობილობების რაოდენობის მხრივ, კერძოდ 2019 წელს საქართვე-

ლოდან გაცვლითი პროგრამებით ისარგებლა 1144-მა სტუდენტმა და 

პროფესორ მასწავლებელმა, ხოლო 2014 წელს ასოცირების შეთანხ-

მების ხელმოწერიდან დღემდე, საქართველოდან განხორციელებუ-

ლი მობილობების რაოდენობამ 4755 შეადგინა. 

ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილე-

ობა ეფუძნება ჯანსაღ კონკურენციას და იგი ყოველთვის იყო და 

არის გამჭვირვალე პროცესი. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძ-

ლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ იგი აკმაყოფილებს 

Erasmus+-ის პროგრამის მოთხოვნებს. ამასთან ერთად, აღნიშული 

პროგრამის ფარგლებში გარკვეული პრიორიტეტი ენიჭება მათ, 

ვინც იძულებით გადაადგილებულ პირებს წარმოადგენენ.
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ქართული კომპანიები ვერ 
დააკმაყოფილებენ 
ევროკავშირის 
სტანდარტებსა და 
რეგულაციებს და 
შესაბამისად ვერ გაიტანენ 
პროდუქციას 
ევროკავშირის ბაზარზე,

მითი, რომ 

მცდარია!
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ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერამდე, ევროკავშირში 

წარმოებული პროდუქცია დაუბრკოლებლად შემოდიოდა ქართულ 

ბაზარზე, მისი მაღალი ხარისხიდან და სურსათის უვნებლობის მა-

ღალი სტანდარტებიდან გამომდინარე. 2014 წელს ხელმოწერილი 

ასოცირების შეთანხმება ქართველ მეწარმეებს ეხმარება ევროკავ-

შირის სტანდარტებზე ეტაპობრივად გადასვლაში, რაც ნიშნავს, რომ 

საქართველოში წარმოებული პროდუქცია იქნება მაღალი ხარის-

ხის და კონკურენტუნარიანი არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, არა-

მედ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ბაზრებზეც. გასათვალისწი-

ნებელია ის გარემოება, რომ აღნიშნული სტანდარტის მისაღწევად, 

ქართველ მეწარმეებს ეძლევათ გარკვეული პერიოდი და ევროკავ-

შირი საქართველოსთვის გამოყოფს ფინანსურ დახმარებას, რათა 

გაიზარდოს წარმოებული პროდუქტის ხარისხი, მიწოდების სტაბი-

ლურობა და შეიქმნას კონკურენტული გარემო. 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქ-

მედების შედეგად (DCFTA), რომელიც ევროკავშირთან გაფორმე-

ბული ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ნაწილია, 2019 წელს, 2014 წელთან შედარებით ევროკავშირში ექ-

სპორტი 31%-ით გაიზარდა და რეკორდული მაჩვენებელი – 819.3 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 

აღნიშნული შეთანხმების შედეგია, რომ ევროკავშირის ბაზარზე 

საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის წილი (ექ-

სპორტი რე-ექსპორტის გარეშე) მნიშვნელოვნად იზრდება – კერ-

ძოდ, DCFTA-ის ამოქმედებამდე, საქართველოდან ევროკავშირში 

ექსპორტირებული პროდუქციისგან მხოლოდ 65% გახლდათ სა-

ქართველოში წარმოებული, 2019 წლის მონაცემებით ეს მაჩვენე-

ბელი 24%-ით გაზრდილია და უკვე ექსპორტის 89%-ს შეადგენს. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქონლის ექსპორტის დივერსიფიკაციასა 

და გაზრდასთან ერთად, ევროკავშირში ექსპორტიორი კომპანი-

ების რაოდენობა 2019 წლის მონაცემებით 2014 წელთან შედარებით 

61%-ით გაიზარდა და 910 კომპანია შეადგინა.
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ევროკავშირის ბაზარზე 
საქართველოს მხოლოდ 
შეზღუდული სახეობის 
პროდუქცია გააქვს,

მითი, რომ 

მცდარია!
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ევროკავშირი საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორია, რო-

მელზეც ქვეყნის მთლიანი საგარეო ვაჭრობის 24% მოდის. 2019 წელს 

საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტი 12.2%-ით გაიზარდა და 

819 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ 

ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან მხოლოდ რამდენიმე სა-

ხეობის პროდუქცია თუ იყიდება, თუმცა სინამდვილეში, ფაქტები სხვა 

გარემოებებს გვაჩვენებს – საქართველო აქტიურად ახორციელებს 

ევროკავშირის ბაზარზე ისეთი პროდუქციის ექსპორტს, როგორე-

ბიცაა სპირტიანი სასმელები და მათ შორის ღვინო, მინერალური 

წყლები, თხილი, ხილის ჯემები და სხვა. საქართველომ აქტიურად 

დაიწყო ისეთი პროდუქციის გაყიდვა ევროკავშირის ბაზარზე, როგო-

რიცაა სპილენძის მადანი და კონცენტრატები, აზოტოვანი სასუქები, 

ფეროშენადნობები, ნედლი ნავთობი და ა.შ. 

2019 წელს, წინა წელთან შედარებით, საქართველოდან  ევროკავ-

შირში  ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა ისეთ პროდუქტებზე როგო-

რიცაა უალკოჰოლო სასმელები (53%), ღვინო (14%), თხილი (22%), 

ახალი ან შეყინული ბოსტნეული (71%),   მცენარეები სამკურნალო 

და პარფიუმერული დანიშნულებით (22%), მზა ტანსაცმელი (91%), 

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები (42%) და სხვ. 

ბოლო რამოდენიმე წელია საქართველოდან რეგულარულად ხორ-

ციელდება ისეთი პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში, რომელსაც 

ადრე არ ვახორციელებდით: მინის ტარა, ცხოველების ავეჯი,  პლას-

ტმასის ჭურჭელი, იზოტოპები, მატყლი, ჩირი, ფელამუში, ჩურჩხელა, 

კენკრა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პირველად მიეცა 

შესაძლებლობა ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანოს ცხოველური წარ-

მოშობის საკვები პროდუქცია – კერძოდ საქართველოში წარმოებუ-

ლი თაფლი, ასევე შავი ზღვის თევზი, თევზპროდუქტები, ცხოველის 

დამუშავებული ტყავი და მატყლი. მნიშვნელოვანია, რომ ქართული 

პროდუქციის მიმართ ინტერესი და მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება 

ევროპელი მომხმარებლების მიერ – მაგალითად, ქართული შავი 

მოცვი, რომელიც დიდი მოწონებით სარგებლობს ევროკავშირის 

წევრ ქვეყნებში და საქართველოში წარმოებული კივი, რომელიც 

გერმანული ცნობილი სუპერმარკეტების ქსელში „ლიდლი“ იყიდება. 
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ევროკავშირთან ვაჭრობა 
სხვა სავაჭრო 
პარტნიორებთან გვაშორებს,

მითი, რომ 

მცდარია!
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საქართველო-ევროკავშირს შორის ვაჭრობას არ აქვს გავლენა 

სხვა სახელმწიფოებთან სავაჭრო ბრუნვაზე და ზოგადად ეკონო-

მიკურ თანამშრომლობაზე. ასოცირების შესახებ შეთანხმება და ევ-

როკავშირთან სხვა თანამშრომლობის ფორმატები არცერთ ეტაპზე 

არ განიხილავენ საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების პრიორი-

ტეტიზაციას. მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ევროინტეგრაციის პრო-

ცესში დაგეგმილი და მიმდინარე რეფორმები კიდევ უფრო მეტად 

გაზრდის საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ხარისხს და 

იმიჯს მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ყველაფერი კი დაეხმარება ქვე-

ყანას საკუთარი ექსპორტის კიდევ უფრო დივერსიფიცირებაში, 

უფრო მაღალი შემოსავლის მიღებასა და სხვადასხვა სავაჭრო 

პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავებაში, მათ შორის ისეთ 

სახელმწიფოსთან, როგორიცაა ჩინეთი, დსთ-ს ქვეყნები და სხვა. 
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ევროკავშირი აღარ 
ფართოვდება და რაც არ 
უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მაინც 
არ მიგვიღებენ,

მითი, რომ 

მცდარია!
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ხშირად ვრცელდება მოსაზრება, რომ ევროკავშირის გაფართო-

ების პროცესი წლების წინ დასრულდა და ახალი წევრების მიღება 

შეჩერდა. აღნიშნული მოსაზრება მცდარია, რაზეც 2018 წლის 6 თე-

ბერვალს, ევროკომისიის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის 

ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ გამოქვეყნებული 

სტრატეგიაც მეტყველებს. ახალი სტრატეგია ბალკანეთის რეგიონის 

ქვეყნებს ევროკავშირის წევრობის რეალურ პერსპექტივას სთავა-

ზობს და მათი გაწევრიანების თარიღად 2025 წელს ასახელებს. ის 

ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტა-

ტუსით დასავლეთ ბალკანეთის ოთხი სახელმწიფო (ალბანეთი, 

ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი) სარგებლობს და 

2020 წელს ევროკავშირის საბჭომ ალბანეთისა და ჩრდილოეთ მა-

კედონიის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას მხარი და-

უჭირა, აქარწყლებს მითს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი აღარ 

ფართოვდება. ასევე, აღსანიშნავია, რომ სულ რაღაც, 5 წლის წინ 

გაერთიანებას ხორვატია შეუერთდა. ევროკავშირის გაფართოება-

ზე ღიად საუბრობენ ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენ-

ლები და აფიქსირებენ, რომ ორგანიზაციის გაფართოების პროცესი 

არათუ დასრულდა, არამედ პირიქით, აქტიურ ფაზაში გადავიდა. 

ამრიგად, ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის მნიშვნელოვანია, 

ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, 

რასაც ორმხრივი ურთიერთობები გვაძლევს, მივმართოთ ძალის-

ხმევა რეფორმების კონსოლიდაციისა და ეკონომიკის განვითა-

რებისკენ და მოვამზადოთ საფუძვლიანი ნიადაგი ევროკავშირში 

სრულფასოვანი წევრობისთვის.
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ევროკავშირი არ ერთვება 
საქართველოში კონფლიქტის 
მოგვარების საკითხში,

მითი, რომ 

მცდარია!
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ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა 

და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზ-

ღვრებში და წამყვან როლს ასრულებს კონფლიქტის მშვიდობიანი 

დარეგულირების პროცესში. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის 

დროს სწორედ ევროკავშირის შუამავლობით მოხერხდა რუსეთსა 

და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადება. 

კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების პროცესში ევროკავში-

რის განსაკუთრებულ მხარდაჭერას და ჩართულობას ადასტურებს 

მის მიერ მთელი რიგი ინსტრუმენტებისა და ფორმატების ამოქმე-

დება უშუალოდ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირე-

ბით, კერძოდ: 

 ევროკავშირმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი საქარ-

თველოში კრიზისის საკითხებში, რომლის ამოცანაა, ხელი შეუწ-

ყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ევრო-

კავშირის ჩართულობას. 

 ევროკავშირი წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპა-

რაკებების თანათავმჯდომარეს.*

 ევროკავშირს საქართველოში მოვლენილი ჰყავს სადამკვირ-

ვებლო მისია (European Union Monitoring Mission), რომლის 

მანდატი ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და 

გულისხმობს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთან-

ხმების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებას. მიუხე-

დავად იმისა, რომ რუსეთი ზღუდავს მისიის შესვლას საქართ-

ველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ევროკავშირის სადამკ-

ვირვებლო მისიას, როგორც ადგილზე ოპერირებად ერთადერთ 

* ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები წარმოადგენს რუსეთსა და საქართველოს 
შორის მოლაპარაკებების ერთადერთ ფორმატს, რომელშიც საერთაშორისო 
აქტორების ჩართულობით (ევროკავშირი, გაერო, ეუთო — თანათავმჯდომარეები, 
აშშ — მონაწილე) რუსეთი და საქართველო განიხილავენ კონფლიქტთან და ცეცხლის 
შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ფორმატი 
შეიქმნა რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის 
შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საფუძველზე.
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საერთაშორისო მისიას, აქვს უმნიშვნელოვანესი დატვირთვა 

ვითარების ესკალაციის პრევენციისა და სტაბილურობის უზრუნ-

ველყოფის საქმეში. 

ევროკავშირი ახორციელებს არაღიარებისა და ჩართულობის პო-

ლიტიკას კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების ხელშეწყობის 

მიზნით, რომელიც გულისხმობს, ერთი მხრივ, საქართველოს სუვე-

რენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას საერ-

თაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და, მეორე მხრივ, ომითა და 

საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ჩართულო-

ბისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობას. ამასთან, ევროკავშირი 

ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია გაყოფილ საზოგადო-

ებებს შორის შერიგების, ხალხთაშორისი კონტაქტებისა და ურ-

თიერთობების ხელშეწყობის საქმეში.
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