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წინასიტყვაობა
კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო
სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა
კვლევითი პროექტი „საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებულებები და საზოგადოების
მზაობა“. პროექტი გრძელდებოდა 2017 წლის 1 ივნისადან 31
დეკემბრამდე. მასში ჩართული იყო ექვსი სტუდენტი, რომლებიც
მონაწილეობას იღებდნენ თეორიული ნაწილის მომზადებასა და
მონაცემთა შეგროვებაში.
წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის თანამშრომლობის დინამიკის აღწერა,
დადებითი და უარყოფითი მხარეების დაფიქსირება, საზოგადოების ინფორმირებულობის დონისა და დამოკიდებულების
დადგენა.
კვლევის თეოირული ნაწილი მოიცავს საქართველოსა და
ევროკავშირის თანამშრომლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვას,
მიზნებს, დარგობრივ და საგარეო პოლიტიკას, უსაფრთხოების,
მართლმსაჯულებისა და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
საქართველოსათვის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ისტორიული
მნიშვნელობის მატარებელია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ყველა
მოქალაქე ინფორმირებული იყოს იმ ძირითადი საკითხების
შესახებ, რომლებსაც შეთანხმება მოიცავს. სწორედ ამ მიზნით
ჩატარდა ემპირიული კვლევა ასოცირების შესახებ შეთანხმების
მიმართ საზოგადოების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასების
შესახებ. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნა ათასი
რესპოდენტი, შედეგებზე დაყრდნობით გაკეთდა დასკვნები და
შემუშავდა რეკომენდაციები.

მარიამ ჯიქია
თამარ ნადირაშვილი
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სარჩევი

ონისე ადამია. საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის
ისტორიული ექსკურსი

მარიამ ბურჯანაძე. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიზნები

მარიამ ბურჯანაძე. მარიამ ღაჭავა. უსაფრთხოება და საგარეო
პოლიტიკა ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში

რომანოზ გეგეჭკორი. დარგობრივი პოლიტიკა ასოცირების შესახებ
შეთანხმებაში

ნატო

მირზაშვილი.

მართლმსაჯულება

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმებაში

აკაკი

სალუქვაძე.

ვაჭრობასთან

დაკავშირებული

საკითხები

ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში

მარიამ ჯიქია. თამარ ნადირაშვილი. საზოგადოების ცოდნისა და
დამოკიდებულების შეფასება ასოცირების შესახებ შეთანხმების
მიმართ
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საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის
ისტორიული ექსკურსი
1991

წელს

70

წლიანი

საბჭოური

ბატონობის

შემდეგ

საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებელი
საქართველოსთვის

საგარეო

პოლიტიკის

პრიორიტეტს

დასავლეთის კურსი წარმოადგენდა. საქართველოს ხელისუფლება

მაქსიმალურად

ცდილობდა,

უზრუნველეყო

საქარ-

თველოს ევროინტეგრაცია, რამაც შედეგი გამოიღო. 1992 წელს
ევროკავშირმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რამაც
განაპირობა მათ შორის თანამშრომლობის დაწყება.
1995

წლიდან

საქართველო

ევროკავშირის

სავაჭრო

პრე-

ფერენციათა განზოგადებული სისტემით (Generalized Scheme of
Preferences,

(GSP))

სარგებლობს.

პრეფერენციათა

განზო-

გადებული სისტემა (GSP) შემუშავდა 1970-იან წლებში გაეროს
ვაჭრობისა

და

განვითარების

ეგიდით.

ზემოაღნიშნულის

მიზანია,

განვითარებულმა

კონფერენციის

თანახმად,
ქვეყნებმა

(UNCTAD)

GSP-ს

ძირითადი

დახმარება

გაუწიონ

ეკონომიკურად სუსტ ქვეყნებს ექსპორტის განვითარებაში. ამ
მიზნით განვითარებული ქვეყნები GSP-ს მოსარგებლე ქვეყნებს
(GSP-ს

ბენეფიციარებს)

ანიჭებენ

გარკვეულ

შეღავათებს

საგარეო ვაჭრობაში, რაც აადვილებს მათი საქონლის შესვლას
განვითარებული

ქვეყნების

ბაზარზე,

ზრდის

მათ

კონკურენტუნარიანობას და ეხმარება საექსპორტო წარმოების
განვითარებაში.
დღესდღეობით

საქართველოსთვის

GSP-ის

ბენეფიციარის

სტატუსი ევროკავშირის მხრიდან მინიჭებული აქვს 1995
წლიდან. GSP-ის სქემები ცალკეული ქვეყნების მიხედვით
ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ქვეყნისთვის პრეფერენციების
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მინიჭების კრიტერიუმებით, პროდუქციაზე საიმპორტო საბაჟო
გადასახადებში შეღავათების გავრცელების მასშტაბებითა და
მათი დონით, ასევე საქონლის წარმოშობის დადგენის წესებით,
მისი დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმების მოთხოვნებითა და ა.შ.1
პარალელურად, 1994 წლიდან, საქართველომ დაიწყო ევროკავშირთან პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებაზე
მუშაობა. ამ შეთანხმებამ განსაზღვრა ის ძირითადი ჩარჩო,
რომელშიც

უნდა

განვითარებულიყო

საქართველოსა

და

ევროკავშირს შორის მომავალი ურთიერთობები. 1996 წლის 22
აპრილს ლუქსემბურგში ევროკავშირთან პარტნიორობისა და
თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ევროკავშირის
წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა, ევროკომისიის
პრეზიდენტმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. ხელშეკრულება
ძალაში შევიდა 1999 წელს.
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
მოიცავს ბევრ მიმართულებას, რომლის ფარგლებში მხარეები
ცალკეული

მიზნების

მისაღწევად

ერთობლივი

მუშაობის

ვალდებულებას იღებენ. პარტნიორობისა და თანამშრომლობის
შესახებ

შეთანხმების

ზოგადი

მიზნებია:

პოლიტიკური

დიალოგისთვის სათანადო ჩარჩოს შემუშავება; დემოკრატიის
განვითარება

და

ეკონომიკური

ეკონომიკაზე

გადასვლის

ინვესტირების წახალისება.

გაძლიერება;

მხარდაჭერა;

საბაზრო

ვაჭრობისა

და

2

ანგარიში პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის სფეროში სანებართვო
სისტემის კვლევის შესახებ, თბილისი, 2005 http://bit.ly/2hwMnLt
[13.11.2017].
2 შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, მუხლი 1
1

6

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს
ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას.3 ამასთან დაკავშირებით საქართველოში რიგი ღონისძიებები გატარდა, რაც
ხელს უწყობს საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
სტანდარტებთან მიახლოვებას, კერძოდ:
•

1992 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ
მიღებულ იქნა N828 დადგენილება, რომლის თანახმადაც
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ნებისმიერი
საკანონმდებლო

და

ნორმატიული

აქტი

უნდა

შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სტანდარტებსა და ნორმებს.
•

საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 14 ივნისის N613
განკარგულება, რომელმაც საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის

პარტნიორობისა

და

თანამშრომლობის

ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის მიერ შემუშავებული
„საქართველოს

კანონმდებლობის

კანონმდებლობასთან

ევროგაერთიანების

ჰარმონიზაციის

სტრატეგია"

დაამტკიცა.
•

მთავრობის 2004 წლის 8 მაისის განკარგულება, რომლითაც
საქართველოს მთავრობამ საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

ჰარმონიზაციის

ეროვნული პროგრამა დაამტკიცა.
2004 წლის აგვისტოში შემუშავდა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების 20042006 წლების ერთიანი სამოქმედო გეგმა.
შეთანხმების

ფარგლებში,

საქართველოს

ხელისუფლებამ

მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა საჯარო ადმინისტრირე3
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ბის მხრივ, კერძოდ, ამ დროისთვის მიიღეს ახალი საბაჟო
კოდექსი, დამკვიდრდა ახალი სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული

ნორმები,

მიიღეს

სურსათის

უვნებლობის

რეგულაციები, გაიმიჯნა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის
ფუნქციები ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში.4 პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკური და ეკონომიკური მიმართულებით
და ის ევროკავშირის მხრიდან აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ
კავკასიისა

და

ცენტრალური

აზიის

ქვეყნების

მიმართ

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციას ისახავდა მიზნად.
ამავე დროს, შეთანხმება საერთო ისტორიულ კავშირებსა და
ღირებულებებზე დაფუძნებით ევროკავშირსა და პარტნიორ
ქვეყნებს

შორის

მჭიდრო

სურვილს ემყარებოდა.

ურთიერთობის

განვითარების

5

2004 წლის 14 ივნისს ევროკავშირის მინისტრთა საბჭომ მიიღო
გადაწყვეტილება აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის
ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართვის შესახებ. 2 წლიანი
მუშაობის შემდეგ, 2006 წლის 14 ნოემბერს, საქართველოსა და
ევროკომისიას შორის დასრულდა ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკის

სამოქმედო

გეგმის

შეთანხმების

პროცესი,

რომელიც თანამშრომლობის სტრატეგიულ პრიორიტეტულ
სფეროებს ადგენს, კერძოდ, კანონის უზენაესობის განმტკიცება
სასამართლო

სისტემისა

რეფორმირების

და

საშუალებით.

სახელმწიფო
ამ

ინსტიტუტების

მიზნის

მისაღწევად

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში იყოს ძალაუფლების მკაფიო
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში,
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/agreement [09.11.2017].
5 იქვე.
4
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გამიჯვნა, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო,
პროკურატურა, პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები
მოქმედებდნენ დამოუკიდებლად. მოსამართლეთა, პროკურორთა,

სასამართლო

სისტემის

მუშაკთა,

იუსტიციის

სამინისტროს ადმინისტრაციის, პოლიციისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიული
კვალიფიკაციის დონის ამაღლება ტრენინგების საშუალებით,
განსაკუთრებით კი ადამიანის უფლებებისა და სასამართლო
სისტემაში

შიდა

თანამშრომლობის

გაუმჯობესების

საკითხებზე. აღნიშნული შეთანხმება ასევე ადგენს პრიორიტეტებს

სხვა

სფეროებზეც,

საინვესტიციო

გარემოს

კერძოდ:

სამეწარმეო

გაუმჯობესება

და

გამჭვირვალე

პრივატიზების პროცესის საშუალებით და კორუფციასთან
ბრძოლის

გაგრძელება;

წახალისება,

სიღარიბის

ეკონომიკური
შემცირებასა

განვითარების
და

სოციალური

თანასწორობის უზრუნველყოფაზე მიმართული ძალისხმევის
განმტკიცება, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, გარემოს
დაცვის

ჩათვლით,

ეკონომიკური

კანონმდებლობისა

და

ადმინისტრაციული წესების შემდგომი დაახლოება. თანამშრომლობის

განმტკიცება

მართლმსაჯულების,

თავისუფ-

ლებისა და უსაფრთხოების სფეროში, საზღვრის მართვის
ჩათვლით, რეგიონული თანამშრომლობის განმტკიცება, შიდა
კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების ხელშეწყობა;
თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
სფეროში,

ტრანსპორტი

სატრანსპორტო
სატრანსპორტო

და

ენერგეტიკა

საქართველოს

აგრეთვე,

ევროკავშირის

პოტენციალის,
და

ენერგეტიკის

ქსელებთან

ურთიერთ-

კავშირის გათვალისწინება, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს
ენერგეტიკისა

და

ტრანსპორტის

სფეროებში

ეფექტიანი

თანამშრომლობა ევროკავშირსა და შავი ზღვისა და კასპიის

9

ზღვის

რეგიონების

სახელმწიფოებს

შორის

,,ბაქოს

ინიციატივის” ფარგლებში. სამოქმედო გეგმა 2006 წლის 14
ნოემბერს

იქნა

განისაზღვრა

5

მიღებული
წელი.

და

2014

მისი

წელს,

შესრულებისათვის

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკის

სამოქმედო

გეგმა

ასოცირების

შეთანხმების

განხორციელების სამოქმედო გეგმამ ჩაანაცვლა. სამეზობლო
პოლიტიკის განვითარების პარალელურად, 2005 წლის 27
ივნისს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო განაწესი №980/2005,
რომლის მიხედვითაც 2005 წლის 1 ივლისიდან ევროკავშირის
პრეფერენციათა

განახლებული

მა GSP+ ამოქმედდა და

გენერალიზებული

სხვა ქვეყნებთან

სისტე-

ერთად

საქართ-

ველოზეც გავრცელდა. ახალი GSP+ სქემა გათვალისწინებულია

არამდგრადი

ეკონომიკის

მქონე

ქვეყნებისათ-

ვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ განვითარებისათვის განსაკუთრებული დახმარება. ის მოიცავს დაახლოებით 7200 დასახელების

პროდუქციას,

დაიშვა

საბაჟო

რომლებიც

გადასახადების

ევროკავშირის
გარეშე. ეს

ბაზარზე

მეტად

მნიშვ-

ნელოვანი გარემოებაა, ვინაიდან თუ ძველი სქემით საქართველოს ეძლეოდა შესაძლებლობა ევროკავშირის ბაზარზე საბაჟო
გადასახადის გარეშე შეეტანა მხოლოდ 3300 დასახელების
პროდუქცია

და

6900

საქონელზე

გარკვეული

შეღავათები, GSP+-ის

მოქმედებდა

ბენეფიციარის

მხოლოდ
სტატუსის

მიღების შემდეგ საქართველოს მიეცა საშუალება, ევროკავშირში
უბაჟოდ

შეიტანოს

7200

დასახელების

პროდუქცია.

საქართველომ სხვა ბენეფიციარებთან ერთად დააკმაყოფილა
შემდეგი 3 კრიტერიუმი:6

6 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი
http://bit.ly/2jqrNxa [13.11.2017].
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1. ევროგაერთიანებაში გენერალიზებული სისტემით ხუთ
უმსხვილეს

სექტორში

განხორციელებული

იმპორტის

მოცულობა უნდა შეადგენდეს GSP-ით განხორციელებული
იმპორტის საერთო მოცულობის 75%-ზე მეტს;
2. პრეფერენციების გენერალიზებული სისტემით ამ ქვეყნებიდან იმპორტი უნდა შეადგენდეს ევროკავშირში პრეფერენციების განზოგადოებული სისტემით განხორციელებული იმპორტის საერთო მოცულობის არაუმეტეს 1%-ს;
3. პრეფერენციები ენიჭებათ იმ განვითარებად ქვეყნებს,
რომლებმაც მოახდინეს ადამიანის უფლებებისა და შრომის
უფლებების დაცვის მარეგულირებელი 16 ძირითადი
კონვენციის, ეფექტური მართვისა და გარემოს დაცვის
სფეროს

(11-დან)

7

კონვენციის

რატიფიცირება

და

ეფექტური განხორციელება. ამავე დროს, ბენეფიციარმა
ქვეყნებმა უნდა იკისრონ იმ საერთაშორისო კონვენციების
რატიფიცირებისა

და

ეფექტური

განხორციელების

ვალდებულება, რომლებიც ჯერ არ არის მათ მიერ
რატიფიცირებული. ნებისმიერ შემთხვევაში, 2008 წლის 31
დეკემბრამდე

ყველა

ბენეფიციარმა

ქვეყანამ

უნდა

მოახდინოს 27-ვე კონვენციის რატიფიცირება.
ევროკავშირმა დიდი როლი ითამაშა რუსეთ-საქართველოს 2008
წლის აგვისტოს ომის დროს. სწორედ ევროკავშირის შუამავლობით, ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის ე.წ. ექვს
პუნქტიან შეთანხმებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების 1-ელი და მე-2 პუნქტები კრძალავს ძალის გამოყენებას
და მოუწოდებს საომარი მოქმედებების საბოლოოდ შეწყვეტისაკენ. აღნიშნული შეთანხმების მე-3 პუნქტი ითვალისწინებს
მხარეთა მიერ დაზარალებული პირებისთვის ჰუმანიტარული
დახმარების შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას.
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შეთანხმების მე-5 პუნქტი ითვალისწინებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების დაბრუნებას ომამდე არსებულ პოზიციებზე.
2008 წლის 1 სექტემბერს საფრანგეთის ინიაციატივით მოწვეულ
იქნა ევროკავშირის საგანგებო სამიტი, სადაც ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება და სხვა
ქვეყნებს მოუწოდეს აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისაგან თავი შეეკავებინათ. 2008 წლის 15 სექტემბერს, რუსეთსაქართველოს

შეთანხმების

შესრულების

პროცესზე

დაკვირვების მიზნით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო
საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს, შეექმნათ მონიტორინგის
მისია (EUMM). მისია საკუთარ საქმიანობას 2008 წლის 1
ოქტომბერს შეუდგა. ამავე წლის 15 ოქტომბერს ჟენევაში
პირველი მოლაპარაკება შედგა. რუსეთ-საქართველოს შორის
დადებული

ორი

შეთანხმება

-

ცეცხლის

შეწყვეტის

შეთანხმებისა და ჟენევის მოლაპარაკებების სახელმძღვანელო
დოკუმენტი ითვალისწინებდა მოლაპარაკების ორ პარალელურ
რეჟიმში

წარმართვას,

კერძოდ,

ერთი

მიმართულებით

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, ხოლო მეორე
მიმართულება - დევნილებთან და იძულებით გადაადგილებულ

პირებთან

მოლაპარაკებებზე

დაკავშირებული
თავჯდომარეები

საკითხები.
იყვნენ

გამართულ

ევროკავშირის,

გაეროსა და ეუთოს წარმომადგენლები, მოლაპარაკებებში
მონაწილეობდნენ საქართველოს, რუსეთის ფედერაციისა და
ამერიკის

შეერთებული

მოლაპარაკებებში

ჩართულნი

შტატების
იყვნენ

დელეგაციები.
ასევე

აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დროებითი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც სოხუმისა და
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ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლები. 2008
წლის 22 ოქტომბერს (ომის შედეგებთან გასამკლავებლად
საქართველოს დახმარების მიზნით), ქ. ბრიუსელში, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გაიმართა
დონორთა

კონფერენცია.

დონორთა

მიერ

გამოყოფილმა

დახმარებამ 2008-2010 წლებისთვის 4.5 მილიარდი დოლარი
შეადგინა.

პარალელურ

რეჟიმში

ევროკავშირი

კვლავ

აგრძელებს საქართველოს დახმარებას, საქართველოს სამი
წლის

ვადით

გაუხანგრძლივდა

გენერალიზებული სისტემის მოქმედება.

პრეფერენციათა

7

2008 წლის 3 დეკემბერს გამოქვეყნდა ევროკომისიის კომუნიკე
„აღმოსავლეთ

პარტნიორობის“

შესახებ.

„აღმოსავლეთ

პარტნიორობა“ (Eastern Partnership) ევროკავშირის აღმოსავლეთ
ქვეყნებთან ურთიერთთანამშრომლობის ახალი საშუალებაა.
ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებთან
განვითარების

მოიცავს
მრავალ

ეკონომიკური
პროექტსა

და

და

სოციალური

პროგრამას,

ე.წ.

ასოცირების პროცესს და მოლაპარაკებებს სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციისა

და

თავისუფალი

სავაჭრო

ზონების

საკითხებზე.8
2009 წლის 7 მაისს, ქ. პრაღაში, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
პირველი სამიტი გაიმართა და ამავე წლის 30 ნოემბერს, ქ.
ბრიუსელში,

ხელი

მოეწერა

"პარტნიორობა

მობილურო-

ბისათვის" ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის მთავარი მიზანი
იყო არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა და მიგრაციის
საკითხის მოწესრიგება.
საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობა http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/cooperation [09.11.2017]
8 იქვე.
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საქართველოში გატარებულმა რეფორმებმა შედეგი გამოიღო.
2010 წლის 10 მაისს, ბრიუსელში, ზოგად საკითხთა საბჭომ
(General

Affairs

Council)

დაამტკიცა

ევროკომისიის

მიერ

წარდგენილი მანდატი ასოცირების შეთანხმების თაობაზე
საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოსთვის მართლაც უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
ამავე წლის 17 ივნისს ხელი მოეწერა ,,საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების
შესახებ" შეთანხმებას. ამ შეთანხმების მიზანია, საქართველოს
მოქალაქეებისთვის ვიზის მოპოვება გახდეს უფრო მარტივი და
ხელმისაწვდომი,

რაც

ითვალისწინებს

თითოეულ

ჯერზე

არაუმეტეს 90 დღის გატარებას სხვა ქვეყანაში მთლიანი 180
დღიანი პერიოდიდან.9 2010 წლის 22 ნოემბერს ხელი მოეწერა
„ევროკავშირსა

და

საქართველოს

შორის

უნებართვოდ

მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმებას, რომელიც
„რეადმისიის შეთანხმების“ სახელით არის ცნობილი. მისი
ძირითადი

მიზანია

თანამშრომლობის

გაძლიერება

შეთანხმების მხარეებს შორის უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში და პირთა უსაფრთხო დაბრუნება
ევროპიდან

საქართველოში,

ან

-

პირიქით.

შეთანხმების

მონაწილე სახელმწიფო მხარეები არიან: ავსტრია, ბელგია,
ბულგარეთი, გერმანია, ესპანეთი, იტალია, კვიპროსი, ლიტვა,
ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი,
პორტუგალია,

რუმინეთი,

საბერძნეთი,

საფრანგეთი,

სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, ფინეთი, შვედეთი, ჩეხეთი

9 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი
http://bit.ly/2jqrNxa [13.11.2017]
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და დიდი ბრიტანეთი. აღნიშნული შეთანხმებები ძალაში
შევიდა 2011 წლის 1 მარტიდან.
2010 წლის 15 ივლისს დაიწყო ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები (რომელიც მოიცავს „ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმებას“ (DCFTA)), ხოლო ამავე წლის 2 დეკემბერს, ქ.
ბრიუსელში, ხელი მოეწერა „საქართველოსა და ევროკავშირსა
და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საავიაციო
სივრცის“ შესახებ შეთანხმებას.
2011 წლის 3 მაისს, ქ. ბრიუსელში გამართულ საგანგებო სხდომაზე, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში, ოფიციალურად დაფუძნდა თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეა
„ევრონესტი“.
2011 წლის 14 ივლისს ხელი მოეწერა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის „სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და
სხვა

საკვები

პროდუქტების

გეოგრაფიული

დასახელების

ურთიერთდაცვისა და აღიარების შესახებ" ხელშეკრულებას,
რომელიც 2012 წლის 1 აპრილიდან შევიდა ძალაში.10
2011

წლის

29-30

სექტემბერს

ქ.

ვარშავაში

გაიმართა

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მეორე სამიტი. 2011 წლის 29-30
სექტემბერს,
„აღმოსავლეთ

პოლონეთის

დედაქალ

პარტნიორობის“

მეორე

ვარშავაში,
სამიტი,

გაიმართა
რომელშიც

მონაწილეობდნენ ევროკავშირისა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების პრეზიდენტები და მთავრობის მეთაურები.
საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საქართველოს
საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობა http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/cooperation [09.11.2017]
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პრეზიდენტი

მიხეილ

სააკაშვილი.11

იქნა ერთობლივი

დეკლარაცია,

ლია „აღმოსავლეთ

პარტნიორობის“

სამიტზე

მიღებულ

რომელშიც

აღნიშნუ-

ზოგიერთი

ქვეყნის

ევროპული მისწრაფებები და ევროპული არჩევანი.
სამიტის

მონაწილეები

შეთანხმდნენ,

რომ

„აღმოსავლეთ

პარტნიორობის“ ფარგლებში მნიშვნელოვანი იყო ურთიერთობისა და პარტნიორობის გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობდა
დემოკრატიის განვითარებას. სამიტმა მოიწონა საქართველოში
გატარებული რეფორმები და საქართველო ევროინტეგრაციის
მხრივ

ერთ-ერთ

საქართველოსთვის

მოწინავე

ქვეყნად

მნიშვნელოვანია,

დასახელდა.

რომ

ერთობლივ

დეკლარაციაში საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების წლის ბოლომდე დაწყების შესაძლებლობა აღინიშნა.
სამიტი ასევე მიესალმა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის
გამარტივებისა

და

რეადმისიის

შესახებ

შეთანხმებების

ეფექტიან განხორციელებას.12
2012

წლის 28

თებერვალს

ოფიციალურად

დაიწყო

მო-

ლაპარაკებები, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების"(DCFTA) დადების თაობაზე. ასევე ამავე წლის 4
ივნისს დაიწყო საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს
შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკების წარმოება.
საქართველოს

მოქალაქეებისთვის

ასევე

მნიშვნელოვანი

თარიღი იყო 2013 წლის 22 ნოემბერი, როდესაც ევროკომისიამ
ვარშავის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამიტის შედეგები
http://bit.ly/2jdIX0A [09.11.2017]
12 იქვე.
11
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და

ევროკავშირის

წევრმა

სახელმწიფოებმა

აღიარეს

საქართველოს მეზღვაურების ტრენინგებისა და კომპეტენციის
დამადასტურებელი

სერტიფიკატები.

ეს

კი

მეზღვაურებს

საშუალებას აძლევთ, დასაქმდნენ ევროკავშირის ქვეყნების
დროშის

ქვეშ

მცურავ

გამოცდილება

გემებზე.

ასეთი

მეზღვაურების

პროფესიული

შემდგომი

განვითარებაში დიდ წვლილს შეიტანს.

კარიერის

13

2013 წლის 28-29 ნოემბერს, ქ. ვილნიუსში „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ რიგით მესამე სამიტი გაიმართა, რომლის
ფარგლებშიც

ოფიციალურად

მოეწერა

ხელი

ასოცირების

შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმებას, ანუ მოხდა აღნიშნული დოკუმენტის
პარაფირება.

ასევე,

გაფორმდა

შეთანხმება

საქართველოს

ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში ჩართვის
შესახებ. სამიტში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის უმაღლესი
წამომადგენლები,

ევროკავშირის

პარტნიორობის“

ქვეყნების

წევრი

და

სახელმწიფოს

„აღმოსავლეთ
(აზერბაიჯანი,

ბელორუსია, მოლდოვა, უკრაინა, სომხეთი, საქართველო) ან
მთავრობის მეთაურები. ვილნიუსის სამიტმა საქართველოევროკავშირის

თანამშრომლობის

შემდგომი

განვითარე-

ბისათვის ისტორიული მნიშვნელობა შეიძინა. სამიტზე მოხდა
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „ასოცირების შესახებ
შეთანხმების პარაფირება.“ ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე
სამწლიანი მოლაპარაკებები დასრულდა 2013 წლის ივლისში.
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში,
საქართველო
ევროკავშირის
ურთიერთობა
http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/cooperation [09.11.2017].
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ითვალისწინებს პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეტაპობრივ
ეკონომიკურ ინტეგრაციას და შეუქცევადს ხდის ქვეყნის
ევროპეიზაციის პროცესს. 14
2014

წლის

26

ივნისს

ევროკავშირმა

და

საქართველომ

დაამტკიცეს ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც ასოცირების
შესახებ

შეთანხმებიდან

გამომდინარე,

2014-2016

წლებში

რეფორმების პრიორიტეტულ მიმართულებებს განსაზღვრავს.
ასოცირების

დღის

წესრიგმა

ევროპული

სამეზობლო

პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა (ENP AP) ჩაანაცვლა. ასოცირების
დღის

წესრიგი

რომელთაგან

მოიცავს

ერთ-ერთია

პრიორიტეტულ
პოლიტიკური

სფეროებს,

დიალოგი

და

რეფორმა.
ასოცირების

დღის

წესრიგის

ფარგლებში

პოლიტიკური

დიალოგისა და რეფორმებისთვის თანამშრომლობის მიზანია
დემოკრატიული

პრინციპების,

კანონის

უზენაესობისა,

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა, მათ
შორის უმცირესობების უფლებების დაცვის პატივისცემის
გაძლიერება,

გაერო-სა

და

ევროსაბჭოს

ძირითადი

კონვენციებისა და შესაბამისი ოქმების შესაბამისად და ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

დაახლოების

გზით

შიდა

პოლიტიკური რეფორმების კონსოლიდაციის ხელშეწყობა.
2014 წლის 27 ივნისს ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა „ერთი
მხრივ,

ევროკავშირსა

და

ევროპის

ატომური

ენერგიის

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ,
საქართველოს

შორის

ასოცირების

შესახებ"

შეთანხმებას,

„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“
გზამკვლევი, 2014
http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf [13.11.2017]
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რომლის

რატიფიცირებასაც

ამავე

წლის

18

ივლისს

საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი.15 2014
წლის 29 ივლისს, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის
სამთავრობო

კომისიის

(29-ე)

სხდომაზე

დამტკიცდა

სა-

ქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების
2014

წლის

ეროვნული

სამოქმედო

გეგმა

და

ასევე,

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების,

ღრმა

და

ყოვლისმომცველი

თავისუფალი

სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელების 2014-2017
წლების სამოქმედო გეგმა. ხოლო ამავე წლის 26 აგვისტოს,
საქართველოს მთავრობამ „ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ
სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, საქართველოს შორის
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა" დაამტკიცა.
2014

წლის

19

დეკემბერს,

საქართველოს

ევროკავშირში

ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის (51-ე) სხდომამ მოიწონა
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის
წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო
გეგმა,

რომელიც

საქართველოს

მთავარობის

N59

განკარგულებით დამკიცდა.16
2015 წლის 22 მაისს, ქ. რიგაში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
რიგით

მეოთხე

სამიტი

გაიმართა.

სამიტზე

განიხილეს

ვილნიუსის სამიტის შემდეგ პარტნიორი ქვეყნების მიერ
იქვე.
საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობა http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/cooperation [09.11.2017].
15
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მიღწეული პროგრესი ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების

მიმართულებით

და

ურთიერთანამშრომლობის

სამომავლო გეგმები. აღნიშნულ სამიტზე მონაწილეობდნენ
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრი 6 ქვეყნის (საქართველო,
აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, სომხეთი და უკრაინა) და
ევროკავშირის წევრი 28 სახელმწიფოს მეთაურები. სამიტს
თავმჯდომარეობდნენ

ევროპული

საბჭოს

პრეზიდენტი

დონალდ ტუსკი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ
იუნკერი.

ევროკავშირის

მხრიდან

სამიტში

ასევე

მონაწილეობდნენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი
ფედერიკა

მოგერინი,

სამეზობლო

პოლიტიკისა

და

გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი
იოჰანეს ჰანი და ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისარი სესეილი
მალსტრომი.17 საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა
საქართველოს

პრემიერ-მინისტრი

ირაკლი

ღარიბაშვილი.

რიგის სამიტის ფარგლებში განხილულ იქნა ევროინტეგრაციის
დღის

წესრიგის

განხორციელების

პროგრესი,

რომელიც

ვილნიუსის სამიტის შემდეგ იქნა მიღწეული. ამავე სამიტზე
დაისახა სამომავლო გეგმები.
სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავის მოხსენებაში
კვლავ გააჟღერა საქართველოს ურყევი პოზიცია, ისწრაფვოს
დემოკრატიისაკენ, რომელსაც ქართველი ხალხი არასოდეს
გადაუხვევს. მან ასევე დაადასტურა, რომ საქართველო მზად
იყო ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განეხორციელებინა
ყველა

რეფორმა,

გათვალისწინებული.

რომელიც

დღის

წესრიგით

იყო

სამიტზე

ასევე

მიღებულ

იქნა

ერთობლივი დეკლარაცია (Joint Declaration), რომელიც არის
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ რიგის სამიტი http://bit.ly/2jbJZu2
[09.11.2017]
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ევროკავშირის, მისი წევრი სახელმწიფოებისა და აღმოსავლეთ
ევროპული პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივ დოკუმენტი.
დეკლარაცია ასახავს იმ საერთო სულისკვეთებას, პრინციპებსა
და

ფასეულობებს,

რომლებიც

საფუძვლად

უდევს

ურთიერთთანამშრომლობისა და დაახლოების პროცესს, და ამ
თვალსაზრისით განსაზღვრავს ურთიერთობების განვითარების
შემდგომ ნაბიჯებს.18
2015 წლის დეკემბერში, დასრულდა ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების მიერ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი. 2015 წლის 18
დეკემბერს ევროკომისიამ საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის
შესახებ რიგით მეოთხე, საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნა.19
ევროკომისიის შეფასებით, საქართველომ სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის ოთხივე
ბლოკით განსაზღვრული ყველა მოთხოვნა შეასრულა და ვიზა
ლიბერალიზაციის

ტექნიკური

პროცესი

წარმატებით

დაასრულა. ხოლო რამდენიმე თვეში, კერძოდ, 2016 წლის 9
მარტს ევროკომისიამ შესთავაზა ბიომეტრიული პასპორტის
მქონე საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში
უვიზო მიმოსვლა. ეს შეთავაზება ააშენებს საქართველოს
რესპუბლიკის
სამოქმედო

მიერ

გეგმით

სავიზო

რეჟიმის

გათვალისწინებულ

ლიბერალიზაციის
ყველა

შედეგის

წარმატებულ განხორციელებას. გადაწყვეტილება საქართველოს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ რიგის სამიტი http://bit.ly/2jbJZu2 [09.11.2017].
19
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში,
საქართველო
ევროკავშირის
ურთიერთობა
http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/cooperation [09.11.2017].
18

21

მესამე ქვეყნის ჩამონათვალში გადასვლის შესახებ, რომლითაც
მოქალაქეები სავიზო რეჟიმიდან გათავისუფლდებიან, ძალაში
შევიდა 2017 წლის 28 მარტს. ამ დღიდან სავიზო ვალდებულება
საქართველოს
ბიომეტრიული

მოქალაქეებისათვის,
პასპორტი

და

რომლებსაც

სურთ

გამგზავრება მოკლე ვადით, გაუქმდა.

შენგენის

გააჩნიათ
ზონაში

20

European Commision, Visa liberalisation with Moldova, Ukraine and Georgia
http://bit.ly/2ho0mQs [09.11.2017].

20

22

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების მიზნები
ასოცირების შესახებ შეთანხმება მიზნად ისახავს მხარეთა
შორის თანამშრომლობის ჩარჩოს შექმნას და ითვალისწინებს
ევროკავშირთან

დაახლოების

მნიშვნელოვან

კონკრეტულ

მექანიზმებს. ასოცირების შეთანხმებით საქართველო იძენს
ახალ საშუალებებს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის, ისევე როგორც ევროპა იძენს ღირებულ პარტნიორობაზე
ორიენტირებულ მოკავშირეს კავკასიის რეგიონში.
ასოცირების

შესახებ

შეთანხმება

ანაცვლებს

1996

წლის

ხელმოწერილ ,,პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ
შეთანხმებას’’ და ქმნის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
თანამშრომლობის ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს. ასოცირების
შეთანხმება

ითვალისწინებს

თანამშრომლობის

უფრო

გაღრმავებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით.21
ასოცირების შესახებ შეთანხმების მთავარ მიზანს წარმოადგენს
საქართველოსა და ევროკავშირის კანონმდებლობათა ჰარმონიზაცია. საქართველო რიგი საკანონმდებლო ცვლილებებით
უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს, რასაც
მოჰყვება

თანამშრომლობის

შემდეგ

ეტაპზე

გადასვლა.

შეთანხმება არ ითვალისწინებს ევროკავშირში გაწევრიანებას,
თუმცა ჰარმონიზაციის პროცესი იმდენად მნიშნელოვანია, რომ
მისი ეფექტიანი განხორციელება ფაქტობრივად შეუქცევადს
ხდის ქვეყნის ევროპეიზაციის პროცესს. შეთანხმება მიზნად

21

ასოცირების შესახებ შეთანხმების გზამკვლევი

23

ისახავს

ევროკავშირთან

პოლიტიკურ

ასოცირებასა

და

ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას.22
შეთანხმების ზოგიერთ თავს ახლავს დანართი, რომელთა
საერთო რაოდენობა 34-ს შეადგენს. თითოეულ მათგანში
მოცემულია ვადები. შესაბამისად, საქართველოს ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოვება უნდა მოხდებს შეთანხმებულ

ვადებში.

სწორედ

ამ

მიზნით

საქართველოში

მუშავდება ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების
წლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიზნად
ისახავს იმგვარ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც
მოთხოვნილი და შესაბამისია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძირითად მიზნებს წარმოადგეს

ურთიერთობათა

გაღრმავება

და

კონკრეტულ

სფეროთა მოდერნიზება ევროპულ სდანდარტებთან შესაბამისობაში, კერძოდ:
•

პოლიტიკური

თანამშრომლობის

გაღრმავება,

კერძოდ

თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში;
•

მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა უზენაესობის უზრუნველყოფა (კანონის უზენაესობა, სამართლიანი
სასამართლო);

•

თანამშრომლობის გაღრმავება დარგობრივი პოლიტიკის
ყველა სფეროს მიმართულებით (ენერგეტიკა, გარემოს
დაცვა, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და სხვა)

•

თანამშრომლობა ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართულებით (ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო
სივრცის ჩამოყალიბება).

22

იქვე.

24

პოლიტიკური თანამშრომლობა
პოლიტიკური დიალოგის მიზნებია, ხელი შეუწყოს ტერიტორიული

მთლიანობის,

საერთაშორისოდ

აღიარებული

საზღვრების ურღვევობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვას, როგორც ეს განმტკიცებულია
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებასა და 1975
წლის ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კონფერენციის ჰელსინკის დასკვნით აქტში.23
სახელმწიფო უსაფრთხოების ევროპული ნორმების დანერგვის
მიზნით, შეიქმნა საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თანაბრად
უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო ინტერესების, ასევე
მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვას24.

მართლმსაჯულება და ადამიანის ძირითადი უფლებები
ევროკავშირისთვის უზენაესია ადამიანის უფლებათა დაცვა,
სწორედ ამ სტანდარტს უდგენს ის როგორც წევრ-სახელმწიფოებს, ასევე წევრობის გზაზე მდგარ ქვეყნებს.
ევროკავშირის მოთხოვნებით საქართველოში უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი და ობიექტური სასამართლო სისტემა.
აღნიშნინულ სფეროში უკვე განხორიცლებულია გარკვეული
რეფორმები,
სამართლის
23
24

კერძოდ,

იუსტიციის

უწყებათაშორისი

სამინისტროს

სისხლის

საკოორდინაციო

საბჭოს

ასოცირების შესახებ შეთანხმება, II კარი
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური http://ssg.gov.ge/

25

ფარგლებში შემუშავდა მართლმსაჯულების სამოქმედო გეგმა
2016-2020 წლებისთვის. დოკუმენტში ასახულია სასამართლო
რეფორმის სახელმძღვანელო პრინციპები და სტრატეგიული
მიმართულებები. ასევე შეიქმნა მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და სამოქმედი გეგმის კომიტეტი.25

დარგობრივი პოლიტიკის მოდერნიზება
დარგობრივი პოლიტიკის დარგში გაერთიანებულია რამდენიმე
მიმართულება, მათ შორის გარემოს დაცვა, ტურიზმი, სოფლის
მეურნეობა, ენერგეტიკა, განათლება და სხვა. ენერგეტიკის
სფეროში თანამშრომლობა ემყარება პარტნიორობის, საერთო
ინტერესების,

გამჭვირვალობისა

და

პროგნოზირებადობის

პრინციპებს და მიზნად ისახავს ბაზრის ინტეგრაციასა და
რეგულაციურ დაახლოებას ენერგეტიკის დარგში, უსაფრთხო,
ეკოლოგიურად

სუფთა

უზრუნველყოფის
გამჭვირვალე

და

და

საჭიროების
ეფექტიანი

ხელმისაწვდომი

ენერგიის

გათვალისწინებით;
ენერგეტიკული

ასევე
ბაზრის

ჩამოყალიბებას, სადაც მესამე მხარეს ექნება ქსელებსა და
მომხმარებლებზე

არადისკრიმინაციული

წვდომა

ევროკავ-

შირის სტანდარტების შესაბამისად მარეგულირებელი ჩარჩოს
შემუშავებით.26
გარემოს დაცვის საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა დღეს მსოფლიოში. ეკოლოგიური პრობლემები არა
მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც
მთავარ საკითხს წარმოადგენს.
25
26

2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში, 2017
,,ასოცირების შესახებ შეთანხმება’’, მე-6 კარი

26

დარგობრივი პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ქვედარგს განათლება წარმოადგენს. ასოცირების ხელშეკრულების
მიზანია, აღნიშნულ დარგში ყველა საფეხურზე რეფორმების
გატარება,

რადგანაც

სწორედ

განათლების

სისტემა

წარმოადგენს სამართლებრივი თვითშეგნების საზოგადოების
ჩამოყალიბების წინაპირობას.

ვაჭრობისა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები
აღნიშნულ ქვედარგს ეთმობა ცალკე ხელშეკრულება, რომელიც
ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა
და

ყოვლისმომცველი

თავისუფალი

ვაჭრობის

სივრცის

(DCFTA) ჩამოყალიბებას.
ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის სივრცე გულისხმობს
როგორც სატარიფო, ასევე არასატარიფო ბარიერების აღმოფხვრას და არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხთა
ფართო სპექტრს (მაგ., სურსათის უვნებლობა, პროდუქციის
უსაფრთხოება, კონკურენციის პოლიტიკა, საბაჟო საკითხები და
სხვა). ვაჭრობის შესახებ სხვა შეთანხმებებისგან განსხვავებით,
DCFTA გულისხმობს ვაჭრობის სფეროს მარეგულირებელი
კანონმდებლობისა და ინსტიტუტების ეტაპობრივ დაახლოებას
ევროკავშირის შესაბამის რეგულაციებთან და ადმინისტრირების მექანიზმებთან.27
აღნიშნულ სფეროში დაახლოების შედეგად საქართველოში
შეიქმნება ევროპული დონის სურსათის უვნებლობისა და

27

,,საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების’’
გზამკვლევი, 2014

27

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის სისტემები, რაც ხელს
შეუწყობს ქართული სასოფლო-სამეურნეო და ინდუსტრიული
პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე
და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი და უსაფრთხო
პროდუქციის მიწოდებას.

28

უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამისად
სახელმწიფოთა შორის მშვიდობა მიიღწევა მხოლოდ პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციით. სწორედ ამ დასკვნამდე
მივიდნენ

ევროპის

წამყვანი

ქვეყნების

ლიდერები,

რის

შემდგომაც ჩამოყალიბდა ახალი ევროპის ხედვა და რამაც
განაპირობა ანტაგონისტური ნაციონალიზმის დაკნინება. ეს
პროცესი სათავეს იღებს მეორე მსოფლიო ომიდან საპროტესტო
მოძრაობებისა და ტოტალიტარიზმთან ბრძოლის შედეგად. მე20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება ევროპულ ისტორიაში
ეპოქა, რომელიც ინტეგრაციისა და სოლიდარობის ყველაზე
დიდი

გამოხატულებაა.

წარმატებას

მიაღწია

ევროინტეგრაციამ

ეკონიმიკის,

ყველაზე

ვაჭრობის,

დიდ

სამართლის,

ფინანსებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. ეს ყოველივე
შეიძლება განპირობებული იყოს შემდეგი ფაქტორებით:
•

შიდასახელმწიფოებრივ

დონეზე

ყველა

სახელმწიფოს

უნდა გააჩნდეს სრული ძალაუფლება საგარეო პოლიტიკისა და თავდაცვის სფეროში, რადგანაც სხვა სახელმწიფოს
მხრიდან ამგვარ შიდასახელმწიფოებრივ საქმეში ჩარევა
ლახავს ქვეყნის სუვერენიტეტს.
•

ჯერ კიდევ 1949 წლიდან დღემდე ევროპის ქვეყნების
უსაფრთხოებაზე

ზრუნავს

ჩრდილო-ატლანტიკური

ხელშეკრულების ორგანიზაცია (ნატო).28
მაასტრიხტის ხელშეკრულების მე-4 მუხლი განმარტავს, რომ
“საერთო

საგარეო

და

უსაფრთხოების

პოლიტიკა

უნდა

მოიცავდეს ყველა იმ საკითხს, რომელიც ეხება კავშირის

28 თადიაშვილი თ., ევროპის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა,
თბილისი, 2010 http://bit.ly/2h8tcnG [06.11.2017]

29

უსაფრთხოებას, მათ შორის საერთო თავდაცვის პოლიტიკის
ჩარჩოების შემუშავებას, რამაც შესაძლოა, დროთა განმავლობაში მიგვიყვანოს საერთო თავდაცვამდე“. ეს მნიშვნელოვანი
ფორმულირება იყო, რადგანაც ამით წევრმა სახელმწიფოებმა
აჩვენეს სურვილი, სამომავლოდ შეექმნათ საერთო თავდაცვა.29
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს დადებული
ასოცირების შესახებ

ხელშეკრულების მე-2 კარი ეთმობა

საქართველოსა და ევროკავშირის მჭიდრო პარტნიორობას
უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის სფეროში. შეთანხმება
მხარს უჭერს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით დარეგულირებას

და

საჭიროების

შემთხვევაში,

პოლიტიკური

დიალოგის გამართვას. ის, რომ უსაფრთხოებისა და სწორი
საგარეო

პოლიტიკის

წარმართვის

კუთხით

ევროკავშირი

წამყვანი და ძლიერი ბერკეტის მქონეა, გამოჩნდა 2008 წელს
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
2008 წელს ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა
რუსეთ-საქართველოს ომის შეჩერებაში. ევროკავშირის ინიციატივით ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის ე.წ. ექვსპუნქტიან
შეთანხმებას. 2008 წლის 1 სექტემბერს, საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ მოწვეულ ევროკავშირის საგანგებო სამიტზე,
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს რუსეთის
მიერ საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად
აღიარება. ევროკავშირი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს
ოკუპირებული
კარგად

გამოჩნდა

საერთაშორისო
შეწყვეტის
29

იქვე.

30

ქვეყნების
2008

არაღიარების
წლის

15

მოლაპარაკებების

შეთანხმებისა

და

პოლიტიკას,

ოქტომბერს

ფორმატში.

ჟენევის

რაც

ჟენევის

ცეცლხლის

მოლაპარაკებების

სახელმძღვანელო დოკუმენტის შესაბამისად. მოლაპარაკებები
მიმდინარეობდა

ორი

პარალელური

სამუშაო

ჯგუფის

ფარგლებში.
პირველი სამუშაო ჯგუფი განიხილავდა უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებულ საკითხებს, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფის
ძირითად გასახილველ თემას დევნილებთან და იძულებით
გადაადგილებულ
წარმოადგენდა.

პირებთან

დაკავშირებული

მოლაპარაკებებს

საკითხები

თანათავმჯდომარეობდნენ

ევროკავშირის, გაერო-სა და ეუთო-ს წარმომადგენლები და
ესწრებოდენენ

მონაწილეები

საქართველოდან,

ფედერაციიდან

და

შეერთებული

ამერიკის

რუსეთის

შტატებიდან.

მოლაპარაკებებში ასევე მონაწილეობდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და ყოფილი
სამხრეთ

ოსეთის

ავტონომიური

ოლქის

დროებითი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც სოხუმისა და
ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლები.30
ასოცირების ხელშეკრულების მე-2 კარი საგარეო პოლიტიკას
ეხება, კერძოდ იმას, რომ საქართველო და ევროკავშირი გამართავენ პოლიტიკურ დიალოგს. აღნიშნული ხელშეკრულების მიხედვით პოლიტიკური დიალოგის მიზნებია:
•

საქართველომ განახორციელოს რეფორმები, რომლითაც
მოხდება

ქართული

კანონმდებლობის

ჰარმონიზაცია

ევროკავშირის ხედვებთან და მოთხოვნებთან;
•

განმტკიცდეს ტერიტორიული მთლიანობა კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით დარეგულირებით;

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
http://www.eu-nato.gov.ge/ge/eu/cooperation [08.11.2017]
30
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•

ასოცირების შესახებ შეთანხმებით მინიჭებული სარგებლის
საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს იმ მოქალაქეთათვისაც, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში.31

ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელშეკრულებაში ყურადღებაა გამახვილებული რეფორმების განხორციელებაზე ისეთ
სფეროებში,

როგორიცაა

სასამართლო

რეფორმა,

საჯარო

მმართველობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა.
აღნიშნული თავი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით გადაჭრას და ქვეყნის ტერიტორიული
მთლიანობის დაცვას, ასევე იძულებით გადაადგილებულ
პირთა და ლტოლვილთა მშვიდობიან და ღირსეულ დაბრუნებას სახლებში.
საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით მიენიჭა არა
მხოლოდ უფლებები, არამედ დაეკისრა ვალდებულებებიც.
იმისათვის, რომ აღნიშნული შეთანხმება სამომავლოდ გადაიზარდოს ევროკავშირის წევრობაში, საჭიროა საქართველომ
ეს ვალდებულებები და კრიტერიუმები დააკმაყოფილოს.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ტერორიზმი წარმოადგენს
თანამედროვე მსოფლიოს უდიდეს საფრთხეს, უსაფრთხოების
სფეროში თანამშრომლობას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერ-თობაში.
ტერორიზმი არის გლობალური პრობლემა, მის წინააღმდეგ

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე
მხრივ, საქართველოს შორის, მე-2 კარი, მე-3 მუხლი
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ბრძოლა კი ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს მიზანს უნდა
წარმოადგენდეს.

მხარეთა

შეთანხმებით

უნდა

მოხდეს

ტერორიზმის პრევენცია და მისი ყველა ფორმის წინააღმდეგ
ბრძოლა კანონის უზენაესობის სრული პატივისცემითა და
საერთაშორისო სამართალთან სრულ შესაბამისობაში.32
2015 წლის 18 დეკემბერს ევროკომისიამ საქართველოს მიერ
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP)
იმპლემენტაციის შესახებ რიგით მეოთხე საბოლოო ანგარიში
გამოაქვეყნა. ევროკომისიის შეფასებით საქართველომ სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის
ოთხივე ბლოკით განსაზღვრული ყველა მოთხოვნა შეასრულა
და ვიზალიბერალიზაციის ტექნიკური პროცესი წარმატებით
დაასრულა. საქართველოსთვის ამგვარი პრივილეგიის მინიჭება
ევროპელი მეგობრების მხრიდან დიდი ნდობის გამოცხადებას
ნიშნავს. ამ ნდობის გასამართლებლად და თანამშრომლობის
ახალ სტადიაზე გადასასვლელად საჭიროა, საქართველომ
სწორი პოლიტიკა განახორციელოს.
1992

წელს

საქართველოს

ევროგაერთიანებამ
დამოუკიდებლობა,

ოფიციალურად
ხოლო

1997

აღიარა
წლის

1

სექტემბრიდან, საქართველოს პარლამენტის დადგენილების
საფუძველზე, საქართველომ დაიწყო საკუთარი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და
ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. აღნიშნული პროცესის
წარმატებით დასრულება მომავალში განაპირობებს საქართველოს

ევროკავშირში

გაერთიანებასა

და

სრულუფლებიან

წევრად აღიარებას.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე
მხრივ, საქართველოს შორის, მე-2 მე-12 მუხლი
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დარგობრივი პოლიტიკა ასოცირების შესახებ შეთანხმების
შესაბამისად
ევროკავშირსა

და

საქართველოს

შორის

თანამშრომლობა

წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტად ფართოვდება.
ორმხრივი ურთიერთობები ინტენსიური 2003 წლიდან ხდება,
როცა

საქართველო

აქტიურად

იწყებს

პოლიტიკური

და

ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. ამ ურთიერთობებში
სრულიად ახალი ეტაპი კი 2014 წლის 27 ივნისიდან იწყება,
როდესაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებას33 მოეწერა ხელი.
შეთანხმება ადგენს იმ კონკრეტულ სფეროებს, რომლებშიც
საქართველომ ევროკავშირის ხელშეწყობით უნდა გაატაროს
კონკრეტული რეფორმები.
„ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ პირობითად შეგვიძლია სამ
ნაწილად

დავყოთ:

პოლიტიკური

თანამშრომლობა,

დარგობრივი თანამშრომლობა და ღრმა, ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე (DC FTA).
შეთანხმება ითვალისწინებს დარგობრივი პოლიტიკის ყველა
სფეროს

მოდერნიზებას

დანერგვას

ისეთ

და

სფეროებში,

ევროპული

სტანდარტების

როგორიცაა:

ტრანსპორტი,

ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი,
კვლევა

და

ტექნოლოგიები,

დასაქმება

და

სოციალური

პოლიტიკა, კულტურა, განათლება, ჯანდაცვა, სამოქალაქო
საზოგადოება, რეგიონული განვითარება და სხვა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება ხელს შეუწყობს:
33

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე
მხრივ, საქართველოს შორის.

34

•

დასაქმების

სოციალური

შესაძლებლობების
გაღრმავებას.

დაცვისა

სფეროში

საქართველო

საკანონმდებლო

და

თანამშრომლობის

მოახდენს

დაახლოებას,

თანაბარი
ეტაპობრივ

ქვეყანაში

ღირსეული

შრომის პირობების შექმნას, უზრუნველყოფილი იქნება
სოციალური ჩართულობა და გენდერული თანასწორობა,
შემუშავდება

სპეციალური

პროექტები

პროექტები

შეზღუდული

-

დასაქმების

შესაძლებლობის

მქონე

პირთათვის.
•

განათლების

ხარისხის

ევროკავშირთან

ამაღლებას.

ასოცირების

ამასთან

ერთად

ხელშეკრულებაში

მითითებულია, რომ უმაღლესი განათლების ხარისხის
ამაღლება

თანხვედრაში

განათლების

უნდა

მოდერნიზაციის

მოვიდეს
დღის

უმაღლესი

წესრიგსა

და

ბოლონიის პროცესთან. ეს გულისხმობს სახელმწიფოების
მიერ

უმაღლეს

განათლებაში

სოციალური

ჯგუფების

ჩართულობის უზრუნველყოფას. ასევე კვლევების განხორციელების ხელშეწყობას, რაც, თავის მხრივ, გაზრდის
საქართველოში განათლების ხარისხის დონეს. აღნიშნული
შეთანხმება უფრო მეტ სტუდენტს აძლევს გაცვლით
პროგრამებში

მონაწილეობის

საშუალებას.

ევროპული

განათლება არის ხარისხი, მაღალი სტანდარტი და პროფესიონალად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა.
•

ენერგეტიკული ბაზრის განვითარებას,34 კერძოდ:
o

შიდა ენერგო ბაზარი;

34

Europe for Georgia, ყველაფერი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების
შესახებ
http://eugeorgia.info/ka/article/380/ras-itxovs-chvengan-evropis-energetikuligaertianeba/ [13.11.2017].
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o

განახლებადი ენერგია და გარემოს დაცვა, ენერგიის
ეფექტური გამოყენება;

o

საერთაშორისო

წვდომა

შიდა

და

საერთაშორისო

ბაზარზე. წვდომა საუკეთესო საფინანსო (კაპიტალია)
მექანიზმებთან.
ბარიერების

ტექნიკური

შემცირება.

და

ადმინისტრაციული

ენერგო

მარაგებისა

და

ურთიერთკავშირის გაუმჯობესება ევროკავშირსა და
მეზობლებს შორის, ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისა
და

მენეჯმენტის

უსაფრთხოების

გაუმჯობესება;
გაუმჯობესება;

ენერგეტიკული
ენერგობაზრების

დივერსიფიკაციისა და ინტეგრაციის გზით.
•

შესაძლებლობების

ტექნიკური

მონიტორინგის,

გაძლიერება

ანალიზისა

და

ჰაერის

ინფორმაციაზე

საზოგადოების ხელმისაწვდომობის კუთხით.35 აღნიშნული ხელშეკრულებით ადგილობრივ თვითმართველობას
ევალება,

შეიმუშავოს

ატმოსფერული

ჰაერის

დაცვის

მექანიზმები ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ეს
პრობლემა მწვავედ დგას.
•

სოფლის მეურნეობის განვითარებას სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის
პროგრამის

განვითარების
-

ENPARD-ის

ევროპის

სამეზობლო

დახმარებით.

აღნიშნული

პროგრამა მოიცავს სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტების
ეფექტიანობის

გაუმჯობესებას,

კოოპერატივების
ხელმისაწვდომობის

35

გაძლიერებას

მცირე

ფერმერული

და

უზრუნველყოფას,

რესურსებზე
36

სოფლად

მწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა, მწვანე ალტერნატივა, 2013
content/uploads/2013/12/mwvane_politika_da_garemos_dacva.pdf [13.11.2017].
36
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ევროპის სამეზობლო
პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის

36

სოციალური

და

ეკონომიკური

შესაძლებლობების

დივერსიფიკაციის ხელშეწყობას განსაკუთრებით ქალებისა
და ახალგაზრდების ჩართულობით, გარემო პირობებისა და
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას.
•

ტურიზმის განვითარებას.
კულტურული

დონის
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ის გარე სამყაროს აღქმის,

ზრდისა

და

ჯანმრთელობის

აღდგენის ერთგვარი მეთოდია. განათლების, მეცნიერებისა
და წარმოების ერთიან სისტემაში ინტეგრაცია ხელს
შეუწყობს ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის ძირითადი
დარგების ინოვაციურ განვითარებას. ტურიზმის ინდუსტრია გახდა ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური ინდუსტრია
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტურიზმის პოლიტიკის
საბოლოო

მიზანი

არის

სახელმწიფო

პროგრამის

გაუმჯობესება და თავისი მოქალაქეების ცხოვრების დონის
გაუმჯობესება.
•

ქვეყნის სოციალურ პოლიტიკის გაუმჯობესებას,38 კერძოდ
ხელს შეუწყობს დასაქმებულთა ძირითადი სოციალური
უფლებების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი გარემოს შექმნას
სამსახურში, ტრენინგებსა და თანაზომიერ მოპყრობას
ქალებსა და მამაკაცებს შორის, სამუშაო ადგილების
უსაფრთხოებას.

კანონმდებლობა

განსაზღვრავს

მოსახლეობის დასაქმების რეგულირების სამართლებრივ
(ENPARD-Georgia) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/enpard022013_ka.pdf
[13.11.201]).
37 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სალექციო კურსი - ტურიზმის
პოლიტიკა, თარგმანი: ვალერი არღუთაშვილი
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/vako.pdf (13.11.2017).
38 ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ევროკავშირი რეგიონალური პოლიტიკა
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/international/pdf/external_ka.pdf
(13.11.2017).
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საფუძველს. უმუშევრობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს
მოქალაქეთა სოციალურ დაცვასა და შრომის უფლებების
გამოყენებას.
•

ჯანდაცვის

სისტემის

მოდერნიზებასა

და

ევროპული

სტანდარტები დანერგვას. ერთობლივი პროგრამებისა და
მაღალი ხარისხით ჯანდაცვის უზრუნველყოფას. მოხდება
ეპიდემიოლოგიური

დაკვირვება

და

გადამდებ

დაავადებათა კონტროლი. გაუმჯობესდება სამედიცინო
დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა
და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით.
•

სამოქალაქო საზოგადოებას ჩამოყალიბებას. რატომ უნდა
ვიყოთ ჩართულები? უზრუნველვყოთ, რომ პროცესი არის
ინკლუზიური,

გამჭირვალე

და

მონაწილეობითი,

კორუფციასთან ბრძოლა, მაღალი ხარისხის პროექტების
შემუშავება,

სოციალური

ინტეგრაციის

გენდერული

თანასწორობის, გარემოს დაცვისა და ცხოვრების ხარისხის
გაუმჯობესება; დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრება,
ევროკავშირის

მიერ

გამოყოფის

თანხების

ეფექტური

გამოყენება.
•

ექსპორტის გამარტივებას. ქართულ კომპანიებს მიეცემათ
საშუალება,

დააფუძნონ

ქვეყნებში.

გაუშვან

ფილიალები
თავიანთი

ევროკავშირის

წარმომადგენლები

ევროკავშირში, მათი პროდუქციის გაყიდვის მიზნით
მოლაპარაკებების საწარმოებლად.39
DCFTA ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება საქართველოს საშუალებას
აძლევს, ეტაპობრივად მიიღოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის
ოთხი თავისუფლებიდან სამი: საქონლის მომსახურებისა და
39

Free Trade with the EU, http://www.dcfta.gov.ge/en/home (13.11.2017).
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კაპიტალის

თავისუფალი

გადაადგილება.

ამასთან,

აღსანიშნავია, რომ ქართული საქონელი და მომსახურება
ეტაპობრივად

მიიღებს

დაშვებას

ევროკავშირის

წევრი

ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვებში.
ევროკავშირთან ასოცირების პროცესი არის ჩვენი ქვეყნის
ინვესტიცია მომავალში, რათა მომავალ თაობებს გარანტირებული ჰქონდეთ ღირსეული აწმყო და მომავალი ერთიან,
დემოკრატიულ,

ეკონომიკურად

ძლიერ

საქართველოში

-

ქვეყანაში, რომელმაც განვითარების ევროპული გზა აირჩია.
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მართლმსაჯულება ასოცირების შესახებ შეთანხმების
შესაბამისად
ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს საქართველოსა
და

ევროკავშირს

რომელიც

მიზნად

ეკონომიკურ,

შორის

გაფორმებულ

ისახავს

ხელშეკრულებას,

თანამშრომლობას

სოციალურ,

კულტურულ

სფეროებში.

პოლიტიკურ,

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება
„შეუქცევადს

ხდის

ქვეყნის

ევროპეიზაციის

პროცესს.“40

შეთანხმება ადგენს იმ კონკრეტულ სფეროებს, რომლებშიც
საქართველომ ევროკავშირის ხელშეწყობით უნდა გაატაროს
კონკრეტული

რეფორმები.

ამ

სფეროთაგან

ერთ–ერთ

უმნიშვნელოვანესს წარმოადგენს თავისუფლება, უსაფრთხოება
და

მართლმსაჯულება,

რომელიც

მუხლობრივად

განმტკიცებულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე–3 კარში.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, ითანამშრომლონ თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სფეროში, ხელი შეუწყონ კანონის უზენაესობის განმტკიცებას, რაც, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს სასამართლოს
დამოუკიდებლობის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა
და სამართლიანი სასამართლოს უფლების ეფექტიან დაცვას.
გარდა აღნიშნულისა, საქართველო ევროკავშირის ხელშეწყობით

უნდა

ჩაებას

ისეთი

პროგრესული

რეფორმების

განხორციელებაში, როგორებიცაა: 1) პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის უზრუნველყოფა; 2) მიგრაციის, თავშესაფრისა და
საზღვრის

მართვის

სფეროებში

თანამშრომლობა;

40 საქართველო და ევროკავშირი (საინფორმაციო ცენტრი),
http://infocenter.gov.ge/euinfo-the-association-agreement/#1 (08/11/17).
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3)

ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლა; 4) ტერორიზმის, ფულის გათეთრების, უკანონო
ნარკოტიკული

საშუალებების

თანამშრომლობა

და

კუთხით,

სხვ.

ასოცირების

ითვალისწინებს

წინააღმდეგ

დემოკრატიული
შესახებ

თანამშრომლობას

ბრძოლაში
რეფორმების

შეთანხმება

ასევე

ევროკავშირის

სამარ-

თლებრივი თანამშრომლობის სააგენტოსთან (EUROJUST) და
ორმხრივი სამართლებრივი დახმარების კუთხით, ევროპის
საბჭოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შესაბამის
საერთაშორისო აქტებთან მიერთებას/იმპლემენტაციას.41
თავისუფლების,
სფეროში

უსაფრთხოებისა

გასატარებელ

ფუნდამენტური

და

რეფორმათა

სამართლიანი

მართლმსაჯულების
შორის

სასამართლოს

ერთ–ერთი
უფლების

განმტკიცებაა. ზოგადად, ეს უფლება, ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლის მიხედვით, პირველ
რიგში,

ადგენს

დამოუკიდებელი

და

მიუკერძოებელი

სასამართლოს არსებობის პრეზუმციას და ამ უკანასკნელის
მიერ საქმეთა სამართლიან და საქვეყნო განხილვას გონივრულ
ვადაში. აღნიშნული უფლება ასევე მოიცავს უდანაშაულობის
პრეზუმფციასაც.

რაც

შეეხება

სასამართლოს

დამოუკი-

დებლობას, ამ პრინციპის განსაზღვრისას და მისი შეფასებისას
ყურადღება ექცევა ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა:
•

სასამართლოს წევრების დანიშვნის წესი;

•

სასამართლოს წევრების მუშაობის სტაჟი;

•

სასამართლოზე

ზეწოლის

განხორციელების

აღმკვეთი

გარანტიების არსებობა;

Association Agreement, ასოცირების ხელშეკრულების ინტერაქტიული
გზამკვლევი, http://aa.ge/faq/q13/ [08/11/17].

41
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•

გარეგანი ატრიბუტების არსებობა.42

კონვენციის

მე-6

მუხლით

გარანტირებული

უფლებები

გამოიყენება როგორც უშუალოდ საქმის განხილვის დროს,
ასევე სასამართლოში განხილვამდე, განხილვის დამთავრების
შემდეგ და გადაწყვეტილების აღსრულების ეტაპზეც. თავის
მხრივ, საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება მოიცავს
ისეთი ფუნდამენტური პრინციპების დაცვას, როგორებიცაა
შეჯიბრობითობა,

მართლმსაჯულების

ხელმისაწვდომობა,

სასამართლო განხილვაზე განსასჯელის დასწრების უფლება,
მოტივირებული

სასამართლო

მართლმსაჯულების
დაცვის

გადაწყვეტილების

ხელმისაწვდომობის

ხელშეწყობისათვის

მიღება.

უფლების

აღსანიშნავია

უკეთ

საქართველოს

სამართლებრივი სისტემისათვის დღემდე უცნობი ინსტიტუტის – "სასამართლოს მეგობრის" (Amicus Curiae) დანერგვა.
ამ ინსტიტუტის მიზანია, პირს ან პირთა ჯგუფს (ნებისმიერი
კერძო პირი, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი, მეცნიერი და
სხვ.), რომელთა ინტერესის სფეროში შედის სასამართლოში
განსახილველი საკითხი, მისცეს შესაძლებლობა, წარუდგინოს
სასამართლოს თავისი არგუმენტები და უშუალოდ ჩაერთოს
პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი არ
წარმოადგენს არც ერთ მხარეს. სასამართლოს მეგობარი არის
კვალიფიციური

პირი,

რომლის

სასამართლოს

გაუწიოს

მოსაზრებამაც,

დახმარება.

სწორედ

შეიძლება,
ამიტომ,

აღნიშნული ინსტიტუტი ხელს შეუწყობს საზოგადოების უფრო
მეტ

ჩართულობას

პროცესში,
42

მართლმსაჯულების

სასამართლო

განხორციელების

გადაწყვეტილებების

როგორც

კორკელია კ., ქურდაძე ი., ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით,
თბილისი, 2004, 163.

42

ხარისხის ამაღლებას, ასევე მათ მიმართ ნდობის გაზრდასაც.43
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო 1999 წელს მიუერთდა
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის
ევროპულ კონვენციას, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის
ყველაზე

ეფექტიანი

შეთანხმება

უფრო

კონვენციითა

და

მეტად
სხვა

ხელშეკრულებებით
კანონის

გარანტიაა,

ასოცირების

შეუწყობს

ხელს

საერთაშორისო

გარანტირებული

უზენაესობის

შესახებ

აღნიშნული

სამართლებრივი

უფლებების

განმტკიცებას,

დაცვას,

სამართლიანი

სასამართლოს უფლებისა და იმ პრინციპების პატივისცემას,
რომელთაც თავად ეს უფლება გულისხმობს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-13 მუხლში გაცხადებული
მიზნების განხორციელების ხელშეწყობისათვის, საქართველოს
მთავრობამ

იკისრა

საქართველოს

საერთო

ორგანულ

სასამართლოების

კანონში

შესახებ

ცვლილებების

შეტანის

ვალდებულება. ეს უკანასკნელი ევროპულ სტანდარტებთან
დაახლოების

კიდევ

განხორციელებული
ლებები,

რომლებიც

ადმინისტრირებას
შემადგენლობას.

ერთ

საშუალებას

ცვლილებებიდან
ეხება
და

გამოსაყოფია

სასამართლო

იუსტიციის

პირველი

წარმოადგენს.

მათგანით

ცვლი-

პროცედურების

უმაღლესი
მედიას

საბჭოს
მიენიჭა

სასამართლოზე დასწრების უფლება, ხოლო მეორე ცვლილება
გულისხმობდა

იუსტიციის

უმაღლესი

საბჭოს

არასრულ-

43

კუბლაშვილი პ., სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
ნორმათა მისადაგება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისადმი,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ - საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი,
პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები - შრომები, ც. ბუკიას
რედაქტორობით, თბილისი, 2016, 76.

43

ყოფილების

აღმოფხვრის

უმრავლესობისათვის

მიზნით,

მისი

უფლებამოსილების

წევრების

ვადაზე

ადრე

შეწყვეტას. ეს ცვლილებები თავისთავად წარმოადგენდა დემოკრატიულ რეფორმას და ემსახურებოდა მართლმსაჯულების
გაძლიერებას, გამჭვირვალობის პრინციპის განმტკიცებას.44
საქართველომ

ასოცირების

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებების განსახორციელებლად უნდა მოახდინოს
ქვეყნის კანონმდებლობის დაახლოება/ჰარმონიზაცია ევროპული კავშირის კანონმდებლობასთან. ევროპულ სტანდარტებთან,
განსაკუთრებით კი კანონებთან დაახლოების ვალდებულება,
ერთი

მხრივ,

გამომდინარეობს

ევროპულ

კავშირსა

და

სახელმწიფოს შორის დადებული ხელშეკრულებებიდან (ამ
შემთხვევაში ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან), ხოლო
მეორე

მხრივ,

თავად

ამ

ქვეყნის

საგარეო

პოლიტიკის

მიზნებიდან - ხელი შეუწყოს ევროკავშირში ინტეგრაციას.45
ყოველივე აღნიშნულზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ თუკი საქართველო პირნათლად შეასრულებს "დაახლოების სამოქმედო გეგმას",46 ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-3
კარში გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რომელთა შორის
ფუნდამენტური კანონის უზენაესობის, სამართლიანი სასამართლოს

უფლების

ეფექტიანობის
44

დაცვისა

ხელშეწყობაა,

ის

და

მართლმსაჯულების

შექმნის

მნიშვნელოვან

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი, ასოცირების
შესახებ შეთანხმება და დემოკრატიის კონსოლიდირება საქართველოში:
პროგრესი და გამოწვევები, თბილისი, 2015, 17.
45
სურმავა ლ., საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხი სახელმწიფო დახმარების
დარგში, სადისერტაციო ნაშრომი, თბილისი, 2012, 19.
46
საქართველო და ევროკავშირი (საინფორმაციო ცენტრი),
http://infocenter.gov.ge/euinfo-the-association-agreement/#1 [08/11/17].

44

საფუძველს

ევროპულ

დაახლოებისათვის

და

სამართლებრივ
ევროკავშირში

მექანიზმებთან
სამომავლო

დამსახურებული გაწევრიანებისათვის.

45

ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები ასოცირების შესახებ
შეთანხმებაში
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმება მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს, კერძოდ,
საერთო ევროპული ფასეულობების განმტკიცება და დაცვა,
საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, მართლმსაჯულება,
თავისუფლება და უსაფრთხოება, დარგობრივი პოლიტიკის
ყველა სფეროს მოდერნიზება და ევროპული სტანდარტების
დანერგვა და ბოლო, მაგრამ არა ნაკლებად მნიშვნელოვანი,
ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები. ეს
უკანასკნელი

თავის

თავში

მოიცავს

საქართველოსა

და

ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის (Deep and Comprehensive Free Trade Area –
DCFTA) ჩამოყალიბებას; „ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში“
ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების განხორციელება
ქმნის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოს ეტაპობრივი
ეკონომიკური ინტეგრაციის რეალურ მექანიზმს.47
არსებითი განსხვავებები სხვა სავაჭრო ხელშეკრულებებსა და
DCFTA-ს შორის ის გახლავთ, რომ ეს უკანასკნელი გულისხმობს
როგორც საქონლით, ისე მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. DCFTA ასევე მოიცავს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ
სხვა

საკითხებსაც,

მათ

შორის

სურსათის

უვნებლობის,

კონკურენციის პოლიტიკის, ინტელექტუალური საკუთრების
დაცვის

47

საკითხებს;

ასევე

ვაჭრობასთან

დაკავშირებული

„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“
გზამკვლევი, 2014
http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf [06.11.2017]
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საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თანდათან დაახლოებას.48
DCFTA-ს მეშვეობით საქართველო ეტაპობრივად მიიღებს
ევროკავშირის შიდა ბაზრის ოთხი თავისუფლებიდან სამს:
საქონლის,

მომსახურებისა

და

კაპიტალის

თავისუფალ

გადაადგილებას, ხოლო რაც შეეხება მეოთხე თავისუფლებას ადამიანების თავისუფალ გადაადგილებას, ამ უკანასკნელს
ხელს უწყობს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი.
რაც შეეხება DCFTA-ს იგი თავის თავში მოიცავს შემდეგ თავებს:
•

საქონლით ვაჭრობა;

•

ვაჭრობაში დაცვითი ზომები;

•

ტექნიკური

ბარიერები

ვაჭრობაში,

სტანდარტიზაცია,

მეტროლოგია, აკრედიტაცია და შესაბამისობის შეფასება;
•

სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები;

•

საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა;

•

დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და ელექტრონული
კომერცია;

•

მიმდინარე გადახდები და კაპიტალის მოძრაობა;

•

საჯარო შესყიდვები;

•

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები;

•

კონკურენცია;

•

ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის
სფეროში;

•

გამჭვირვალობა;

•

ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება;

•

დავების მოგვარება;
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA), http://bit.ly/2zA7Fz8 [06.11.2017]
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•

დაახლოების ზოგადი დებულებები.

DCFTA-ი პირველად საქართველოში გვხვდება 2009 წელს
მოსამზადებელ

ეტაპზე.

პროცესს

საფუძველი

დაუდო

ევროკომისიის ფაქტების შემსწავლელი მისიის (Commission
services' fact-finding trade mission) ვიზიტმა თბილისში 2008
წლის 13-14 ოქტომბერს. აღნიშნული ვიზიტის შედეგი იყო 2009
წლის

მარტში

ევროკომისიის

მიერ

საქართველოს

მთავრობისათვის წარდგენილი რეკომენდაციები სხვადასხვა
სფეროში

განსახორციელებელი

რეფორმების

შესახებ

(EU

Commission’s Recommendations Regarding Georgia’s Preparedness
for the DC FTA Negotiations).49
რეკომენდაციების მიხედვით მოლაპარაკებების დაწყებისათვის
ევროკომისიის მიერ პრიორიტეტულად განისაზღვრა შემდეგი
ოთხი სფერო: ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სანიტარული
და ფიტოსანიტარული ღონისძიებები (სურსათის უვნებლობა),
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და კონკურენცია.
აღნიშნულ
ულებების

სფეროებში
გარდა),

საქართველოს

(ინტელექტუალური

ევროკომისიის

მთავრობამ

საკუთრების

მოთხოვნის

შეიმუშავა

თანახმად

ყოვლისმომცველი

სტრატეგიები:
•

სურსათის უვნებლობის სტრატეგია და საკანონმდებლო
მიახლოების პროგრამა;

•

სტრატეგია

სტანდარტიზაციის,

აკრედიტაციის,

შე-

საბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და
მეტროლოგიის სფეროში და შესაბამისი პროგრამა;
49

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,
შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყების წინა მოსამზადებელი
პერიოდი, შეთანხმების არსი, http://www.economy.ge/?page=economy&s=7
[08.11.2017]
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•

კონკურენციის პოლიტიკის სტრატეგია.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის კუთხით
UNDP–ის ხელშეწყობით განხორციელდა კვლევა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ხელყოფასა და პირატულ
მდგომარეობასთან

დაკავშირებით

საქართველოში.

მოლა-

პარაკებების დაწყებამდე საქართველოს მთავრობამ ასევე მიიღო
სამრეწველო
სტრატეგია.

პროდუქტების

ბაზარზე

ზედამხედველობის

50

DCFTA-ზე მოლაპარაკებების პროცესი გაიხსნა 2011 წლის
დეკემბერში. მოლაპარაკებების პერიოდმა მოიცვა 6 რაუნდი და
ათეულობით ვიდეო-კონფერენცია. მოლაპარაკებები დასრულდა 2013 წლის ივლისში. აღნიშნულ პროცესში ჩართული იყო
საქართველოს ყველა შესაბამისი სამინისტრო და უწყება
ხელმძღვანელი პირებისა და ექსპერტების დონეზე.
ასოცირების შეთანხმების პარაფირება (მხარეთა დელეგაციების
ხელმძღვანელების მიერ შეთანხმების თითოეულ გვერდზე
ინიციალების დასმით, მოლაპარაკებული ტექსტის დადასტურება) მოხდა 2013 წლის 28-29 ნოემბერს, „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში.
2014 წლის 27 ივნისს ქალაქ ბრიუსელში საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის

მიერ

ხელი

მოეწერა

ასოცირების

შეთანხმებას. ხოლო შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოს
პარლამენტმა მოახდინა 2017 წლის 18 ივლისს.
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,
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იმავე წლის 1 სექტემბრიდან, დაიწყო შეთანხმების ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებების, მათ შორის DCFTA-ს
ამოქმედება.
დანარჩენი

ამასთან,
ნაწილი

ასოცირების

ევროკავშირის

შესახებ

შეთანხმების

მხრიდან

ამოქმედდება

ეტაპობრივად, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების
მიერ რატიფიცირების შემდეგ.
ჩვენი

მთავრობის

ძირითად

მიზანს

წარმოადგენს

ევრო-

კავშირის ბაზარზე ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა DCFTA-ის
იმპლემენტაცია.

DCFTA-ის

წარმატებით

განხორციელების

მიზნით, 2014 წლის 28 ივლისს დამტკიცდა 2014-2017 წლების
სამოქმედო გეგმა, რომელიც შედგენილია უწყებების მიერ
მოწოდებული განსახორციელებელი ღონისძიებების საფუძველზე.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DC FTA) განხორციელების 2014 - 2017 წლების სამოქმედო გეგმაზე დაყრდნობით მომზადდა 2014 წლის ანგარიში, რომელიც USAID-ის
დახმარებით გამოიცა ბროშურის სახით.
2015

წლის

26

იანვარს,

საქართველოს

მთავრობამ

№59

განკარგულების საფუძველზე დაამტკიცა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და
ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის (DC FTA) ნაწილთან დაკავშირებულ 2015 წლის
სამოქმედო გეგმას.
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2015 წლის 8 დეკემბერს ქ. თბილისში გაიმართა საქართველოსა
და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების
კომიტეტის მეორე სხდომა. სხდომაზე განიხილეს ისეთი
მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების
(DCFTA)

განხორციელების

ვაჭრობის

ხელშეწყობა,

კოორდინაცია,

საქონლით

საბაჟოსა

ვაჭრობა,

და

ინტელექ-

ტუალური საკუთრების უფლებები, ვაჭრობასთან დაკავშირებული

ენერგეტიკის

საკითხები,

ტექნიკური

ბარიერები

ვაჭრობაში, საჯარო შესყიდვები, მომსახურებით ვაჭრობა,
სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები, კონკურენცია,
ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება. შესაბამისმა უწყებებმა
ევროკავშირის

წარმომადგენლებს

ინფორმაცია

მიაწოდეს

თითოეულ სფეროში DCFTA აღებული ვალდებულებების
შესაბამისად განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების
შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირმა დადებითად შეაფასა
საქართველოს მიერ DCFTA-ისთ აღებული ვალდებულებების
შესრულების მიმდინარე მდგომარეობა.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების 2014 – 2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად
მომზადდა

2015

წლის

სამოქმედო

გეგმის

შესრულების

ანგარიში.
2016

წლის

7

მარტს,

საქართველოს

მთავრობის

№382

განკარგულების საფუძველზე, დამტკიცდა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და
ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის
ეროვნული

სამოქმედო

გეგმა,

რომელიც

ასევე

მოიცავს

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
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სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ნაწილთან დაკავშირებულ 2016
წლის სამოქმედო გეგმას.51
DCFTA-ის მიხედვით, მისი ამოქმედების შემდეგ, საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას, გარკვეული
პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ, გაეხსნება მსოფლიოს
უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28
ქვეყანასა და 500 მილიონამდე მომხმარებელს. საქონლისა და
მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ხელს შეუწყობს
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. საქართველო
გახდება

მიმზიდველი

ქვეყანა

ინვესტორებისათვის,

რაც

გამოიწვევს ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების ზრდას და
ახალი

სამუშაო

ამოქმედება

ადგილების

ხელს

შექმნას.

შეუწყობს

ახალი

ასევე,

DCFTA-ის

საწარმოებისა

და

საექსპორტო პროდუქციის გაჩენას, ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქტის მიწოდებას,
სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების განვითარებას
ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. აღნიშნული,
საბოლოო ჯამში, პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ
ზრდასა და განვითარებაზე.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ DCFTA-ის მოლაპარაკებების
პროცესში

ქართულმა

შეთანხმება

მოიპოვა

განსაკუთრებული

სატარიფო

ლიბერალიზაციის

მხარემ

ევროკავშირთან

კუთხით. ქართული წარმოშობის ყველა პროდუქტი (ნიორიშეზღუდული

რაოდენობით),

გარკვეული

პირობების

დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ნულოვანი საბაჟო ტარიფით
51

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)
http://www.economy.ge/?page=economy&s=7 {8.11.2017]
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შევა მათ ბაზარზე, ასევე მნიშვნელოვნად გამარტივდება
საქართველოდან

მომსახურების

ექსპორტი

ევროკავშირში.

ქართულ კომპანიებს მიეცემათ საშუალება, უმეტეს სექტორებში
ისარგებლონ შემდეგი პრივილეგიებით:
•

დააფუძნონ ფილიალები ევროკავშირის ქვეყნებში და მათი
საშუალებით

მიაწოდონ

მომსახურება

ევროპელ

მომხმარებელს;
•

თავიანთ ევროპულ ფილიალებში დაასაქმონ ქართველი
მენეჯერები,

სპეციალისტები

და

გაატარონ

პრაქტიკა

თავიანთ თანამშრომლებს;
•

გაუშვან

თავიანთი

გაყიდვების

წარმომადგენლები

ევროკავშირში, მათი პროდუქციის გაყიდვის მიზნით
მოლაპარაკებების საწარმოებლად;
•

მიაწოდონ მომსახურება ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან, ევროკავშირში ფილიალების გახსნის გარეშე.

ქართველ

სპეციალისტებს

მიეცემათ

საშუალება,

გაწიონ

მომსახურება ევროკავშირში. შეთანხმება ასევე მოიცავს პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარებას.
საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ქართული საქონელი და
მომსახურება ეტაპობრივად მიიღებს დაშვებას ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვებში.52
საქართველო-ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი

ვაჭრობის

სივრცის

ჩამოყალიბება

ხელს

შეუწყობს:

52

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, „რა არის DCFTA“
http://www.moa.gov.ge/7/AboutDCFTA [8.11.2017]
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•

ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებთან თავსებადი სავაჭრო
სისტემის ფორმირებას;

•

გამჭვირვალე,

სტაბილური

ბიზნეს

გარემოს

ჩამო-

ყალიბებას;
•

საქართველოს

საინვესტიციო

მიმზიდველობისა

და

შესაბამისად, უცხოური ინვესტიციების ზრდას;
•

ქვეყნის მდგრად განვითარებასა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენებას;

•

ახალი საწარმოებისა და საექსპორტო პროდუქციის შექმნას;

•

ადგილობრივი წარმოების მასშტაბების ზრდის კვალობაზე
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას;

•

ქართული პროდუქციის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებასა და გაფართოებას;

•

ქართველი

ექსპორტიორებისთვის

ექსპორტთან

დაკავ-

შირებული ხარჯების შემცირებას;
•

ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი
პროდუქტის მიწოდებას;

•

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვას;

•

სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების განვითარებას
ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;

•

ზოგადად, ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებასა და
ქვეყნის

ეკონომიკურ

განვითარებას:

მოკლევადიან

პერსპექტივაში მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდას
1,7 %-ით, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში - 4,3 %-ით.
მოკლევადიან პერსპექტივაში ექსპორტის 9 %-ით, ხოლო
იმპორტის 4,4 %-ით, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში
ექსპორტის 12 %-ით, ხოლო იმპორტის 7,5 %-ით ზრდას.53

53

ECORYS და CASE-ის კვლევა, “Trade Sustainability Impact Assessment in
support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the
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ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში მოცემულია რიგი ვალდებულებები,

რომლის

შესრულებაც

საქართველოს

მოუწევს

აღნიშნული სიკეთეების მისაღებად; კერძოდ: DCFTA ითვალისწინებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობის

ეტაპობრივ

დაახლოვებას

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან შემდეგ სფეროებში:
•

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები, ვაჭრობაში
ტექნიკური ბარიერები;

•

სახელმწიფო
ვაჭრობა

შესყიდვები,

საბაჟო

(ელექტრონული

მომსახურება,

და

მომსახურებით

კომუნიკაცია;

ტრანსპორტი,

ფოსტა

ფინანსური

და

საკურიერო

მომსახურება).
კონკრეტულ სფეროებში (კერძოდ, სანიტარული და ფიტოსანიტარული

ზომები

და ვაჭრობაში

ტექნიკური

ბარიერები)

დაახლოების შედეგად საქართველოში შეიქმნება ევროპული
დონის სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ეროვნული
ინფრასტრუქტურის სისტემები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული
პროდუქციის განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე.
სახელმწიფო

შესყიდვების

სფეროში

დაახლოვება

უზრუნველყოფს

შესყიდვების

მაქსიმალურ

კანონმდებლობის

საქართველოს

გამჭვირვალობას

სახელმწიფო
და

ამასთან,

საქართველოში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების
დაშვებას

ევროკავშირის

კანონმდებლობის

ბაზარზე.

დაახლოვების

საბაჟო

შედეგად,

სფეროში

საქართველოს

საბაჟო რეგულაციები დაუახლოვდება ევროკავშირის პროგრესულ რეგულაციებს, ასევე საშუალება მოგვეცემა, დავამყაროთ
Republic of Moldova, “Trade Sustainability Impact Assessment in support of
negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of
Moldova”, 2012
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მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირის
საბაჟო

ადმინისტრაციებს

შორის,

რაც

ხელს

შეუწყობს

საქართველო-ევროკავშირს შორის ექსპორტ/იმპორტის პროცედურების გამარტივებას. მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში
კანონმდებლობის

დაახლოვება

განხორციელდეს

მომსახურების

ლიბერალიზაცია,

რაც

შესაძლებლობას
ბაზრების

ითვალისწინებს

იძლევა,
შემდგომი

ქართული

კომპა-

ნიებისათვის ევროკავშირის შესაბამის ბაზრებზე დაშვების
უკეთეს პირობებს.54
DCFTA-ით გათვალისწინებული საკანონმდებლო დაახლოვება
გულისხმობს შესაბამის სფეროებში ევროპული სტანდარტებისა
და

პრაქტიკის

დანერგვას.

რაც

მოგვცემს

ჩვენი

კანონმდებლობის დახვეწისა და პროგრესირების საშუალებას.
აღნიშნულ ცვლილებებთან საჯარო და კერძო სექტორების
ადაპტაციისათვის გათვალისწინებულია შესაბამისი ღონისძიებების გატარება სახელმწიფოს მხრიდან ევროკავშირის
მხარდაჭერით, რაც პროცესს უფრო სწრაფსა და უმტკივნეულოს
გახდის, მხარდაჭერაში მოისაზრება ტექნიკური/საექსპერტო,
საგანმანათლებლო და ფინანსური დახმარება ინსტიტუციური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.55

54

„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“
გზამკვლევი, 2014
http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf [06.11.2017]
55
იქვე

56

საზოგადოების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასება
ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიმართ

შესავალი
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები მას
შემდგომ დაიწყო, რაც მან დამოუკიდებლობა მოიპოვა.
პირველი ნაბიჯი სწორედ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარება იყო 1992
წელს. ევროპასთან ინტეგრირება კი თავიდანვე საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
პრიორიტეტთაგანს წარმოადგენდა.
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობამ რამდენიმე ეტაპი
განვლო, რაც საბოლოო ჯამში ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
დაგვირგვინდა. აღნიშნული ხელშეკრულების დადებით დაიწყო
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების ახალი
ეტაპი. აღნიშნული შეთხნმებით საქართველოს მთავრობამ უნდა
გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება ევროკავშირის
სტანდარტებსა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის. სწორედ
აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და აქტუალურია
საქართველოს
მოსახლეობის
ინფორმირებულობისა
და
დამოკიდებულების შესწავლა ევროკავშირის და ასოცირების
ხელშეკრულების მიმართ.
წინადემბარე კვლევის დროს გამოყენებული იქნა არა მხოლოდ
წინა წლებში ჩატარებული კვლევები, არამედ ჩატარდა
ემპირიული კვლევა, რომლის ფარგლებშიც გამოკითხული იქნა
1000 რესპოდენტი თბილისსა და რამდენიმე რეგიონულ
ცენტრში, როგორიცაა ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი.
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დემოგრაფიული მონაცემები
გამოკითხული
რესპოდენტებიდან
54%-ს
შეადგენდა
მდედრობითი სქესის რესპოდენტები, ხოლო დანარჩენ 46 % მამრობითი სქესის რესპოდენტები.

რესპოდენტების 61% წარმოადგენდა 18-დან 35 წლამდე ასაკის
მოსახლეობას, ხოლო დანარჩენი 39 % 35 წლის ზემოთ
მოსახლეობას.

გამოკითხულ რესპოდენტები პროფესიების მიხედვით გადანაწილდა შემდეგნაირად:
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ინფორმირებულობის დონე და დამოკიდებულება შეთანხმების
მიმართ
განხორციელებული კვლევის მიხედვით, საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების
შესახებ მოსახლეობის 49% აქვს ნაწილობრივი, 39% საკმაოდ
სიღრმისეული ინფორმაცია, ხოლო 12% საერთოდ არ იცნობს
აღნიშნულ შეთანხმებას.
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გამოკითხულ რესპოდენტთა ინფორმაციის ძირითად წყაროს
წარმოადგენს ტელევიზია, ბეჭდური მედია და ინტერნეტსივრცე.

ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ
გამოკითხულ რესპოდენტთა 60% არ გააჩნია დეტალური
ინფორმაცია, ხოლო 40% თვლის, რომ აუცილებელია გარკვეული რეფორმების გატარება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის
განათლების, ჯანდაცვისა და მართლმსაჯულების სფეროში.
რაც შეეხება იმ სარგებელს, რომელიც შეიძლება აღნიშნულმა
შეთანხმებამ საქართველოს მოუტანოს, პასუხები ძალიან
განსხვავებულია, კერძოდ: გამოკითხულთა 22%-ს მიაჩნია, რომ
აღნიშნული ხელშეკრულების შედეგად გაიზრდება უცხოური
ინვესტიციები; 17% მიიჩნევს, რომ მოხდება ქართული
პროდუქციის მიერ ევროპული ბაზრის ათვისება; 11%-ის
მოსაზრებით,
გაუმჯობესდება
ინფრასტრუქტურა;
16%
ფიქრობს, რომ დაიხვეწება განათლების სისტემა; 14%-ს იმედი
აქვს, რომ დარეგულირდება არსებული კონფლიქტები და
მოხდება დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება; 19%-ს კი
მიაჩნია, რომ გაუმჯობესდება ადამიანის უფლებათა დაცვა.
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გამოკითხული რესპოდენტების ნაწილი, კერძოდ 33% მიიჩნევს,
რომ ასოცირების ხელშეკრულებას აუცილებლად მოჰყვება
ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის უარყოფითი შედეგები:
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დასკვნა
•

•

•

•

ასოცირების
შეთანხმების
შესახებ
საქართველოს
მოსახლეობის ნახევარი ფიქრობს, რომ ეს წინგადადგმული
ნაბიჯია და მნიშვნელოვნად შეცვლის ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ მდგომარეობას.
გამოკითხულთა უმრავლესობა დეტალურად არ იცნობს
შეთანხმების შინაარს,ს, მაგრამ 67% ზოგადი ინფორმაციის
საფუძველზე ფიქრობს, რომ ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით გაიზრდება უცხოური ინვესტიციები და
ექსპორტი,
გაუმჯობესდება
ინფრასქტრუქტურა,
განათლების სისტემა და ადამიანის უფლებათა დაცვა,
მოგვარდება არსებული კონფლიქტები და საქართველო
დაიბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს.
საქართველოს
მოსახლეობის
33%
მიიჩნევს,
რომ
აღნიშნული შეთანხმება უარყოფით შედეგებს მოუტანს
ქვეყანას, კერძოდ, მიგრაციის დონის ზრდა, ინფლაცია,
ფინანსური
დახმარების
შემცირება,
კულტურული
თვითმყოფადობის შეცვლა და ა.შ.
მიუხედავად გაკრვეული მოსაზრებების ადეკვატურობისა
და სისწორისა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ
საქართველოს მოსახლეობა სიღრმისეულად არ იცნობს
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმებას
და
საკუთარ
მოსაზრებებს
აყალიბებს
მასმედია
საშუალებებით
მიღებული მცირე ინფორმაციით.

რეკომენდაციები
•
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის
უმრავლესობის დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ
დადებითია, მათი ცოდნა საქართველოსა და ევროკავშირის
თანამშრომლობის შესახებ მწირია. შესაბამისად ამ

•

•

საკითხის გამოსასწორებლად მეტი ძალისხმევაა საჭირო
როგორც
სახელმწიფოს,
ასევე
არასამთავრობო
სექტორისგან.
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდება ეთნიკური უმცირესობებისათვის,
რომლებსაც
ქართულ
ენაზე
არ
შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება. ამის ერთდერთი
გამოსავალი კი ისევ შიდა ინტეგრაციაშია, კერძოდ უნდა
მოხდეს ენობრივი ბარიერის მოგვარება და უმცირესობათა
ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრირების სხვადასხვა
საშუალებების მოძიება.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა
დადებითაც არის განწყობილი ევროკავშირის მიმართ,
ისინი თავს ევროპელებად არ აღიქვამენ, შესაბამისად
უარყოფითდ
რეაგირებენ
ზოგიერთ
დასავლურ
ღირებულებებზე,
რომელიც
შეიძლება
ქართულ
ტრადიიციას ეწინააღმდეგება. სწორედ ამ საკითხთან
დაკავშირებით აუცილებელი მეტი მუშაობა პლურალისტური იდენტობისა და ინკლუზიურობის შეგრძნების
პოპულარიზაციისათვის.
ევროკავშირისადმი დამოკიდებულების უფრო მეტად
დადებითი
ცვლილება
კი
შეიძლება
გამოიწვიოს
მოსახლეობისათვის იმ ინფორმაციის მიწოდებამ, თუ რა
ეკონომიკურ
სარგებელს
მოუტანს
აღნიშნული
თანამშრომლობა მოსახლეობას, კერძოდ, განათლების
სისტემის დახვეწის, კონკურენტუნარიანი ადამიანური
რესურსის
მომზადების,
ექსპორტის
ზრდისა
და
საგადასახადო შეღავათების საფუძველზე გაიზრდება
დასაქმების შესაძლებლობა უცხოურ ბაზარზე, რაც გარკვეულწილად გამოასწორებს მოსახლეობის ეკონომიკურ
მდგომარეობას.
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დანართი 1.
ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ მოსახლეობის
ინფორმირებულობის დონე და დამოკიდებულება
ასაკი
სქესი
პროფესია
1.

ხართ თუ არა ინფორმირებული ასოცირების
ხელშეკრულების შესახებ?
1 დიახ
2 ნაწილობრივ
3 არა

2.

ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცის წყარო:
1 ტელევიზია
2 ბეჭდური მედია (ჟურნალი, გაზეთი)
3 ინტერნეტ-სივრცე (ოფიციალური ვებგვერდები,
სოციალური ქსელები და სხვა)
4 სხვა (დააკონკრეტეთ)

3.

ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელ
სფეროს იცნობთ?
(შენიშვნა: 1 გულისხმობს აღნიშნულ დარგზე
ინფორმაციის არქონას, ხოლო 5 - სიღრმისეულ ცოდნას).

1
2
3
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__________________________________
__________________________________
__________________________________

საგარეო პოლიტიკა და
უსაფრთხოება
მართლმსაჯულება და
ადამიანის უფლებები
ეკონომიკური
თანამშრომლობა

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

ტურიზმი

1

2

3

4

5

5

სოფლის მეურნეობა

1

2

3

4

5

6

გარემოს დაცვა

1

2

3

4

5

7

განათლება

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8
9
10

დასაქმება და
სოციალური პოლიტიკა
რეგიონალური
განვითარება
კულტურა და სპორტი

4.

ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
თანამშრომლობის დარგების შესახებ საქართველოსთვის
წაყენებული მოთხოვნები:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________

5.

ასოცირების ხელშეკრულებით მინიჭებული შეღავათები
(პრივილეგიები), რომლითაც სარგებლობს საქართველო:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________

6.

ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეასრულოს
საქართველომ:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________
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7.

8.
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რა შედეგს მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება
საქართველოს?
დადებითი მხარეები:
1 ინვესტიციების გაზრდა
2 ევროპული ბაზრის ათვისება
3 ინფრასტრუქტურის განვითარება
4 განათლების სისტემის დახვეწა-განვითარება
5 კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარების
ხელშეწყობა
6 ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა
7 სხვა __________________________________________
უარყოფითი მხარეები:
1 ინფლაციის დონის ზრდა
2 მიგრაციის დონის ზრდა - გადინება
3 ეროვნული ღირებულებების შეცვლა
4 ფინანსური დახმარების შემცირება (მსოფლიო ბანკი,
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
სხვა)
5 სხვა _____________________________________________
გსურთ თუ არა მიიღოთ მეტი ინფორმაცია ასოცირების
ხელშეკრულების შესახებ?
1 დიახ
2 არა

