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მეორე მსოფლიო ომის შემდეგომი პრობლემები

ეკონომიკური პრობლემა

პოლიტიკური პრობლემა



მეორე მსოფლიო ოსმის შემდეგომი პრობლემები

უსაფრთხოების
პრობლემა

გერმანული პრობლემა



გერმანულ პრობლემასთან გამკლავება

მონეს გეგმა

საფრანგეთი წნეხის ქვეშ

გარდაუვალის აღიარება



შუმანის დეკლარაცია

1950 წლის 9 მაისი

ფოლადისა და ქვანახშირის
მართვის სფეროში

სუპრანაციონალური
ორგანიზაცია

დიდი ბრიტანეთის, 

აჩინსონისა და
ადენაუერის პოზიციები



ფოლადისა და ქვანახშირის ევროპული გაერთიანება

ბრიტანეთის პოზიცია

ინტერგავერნმენტალისტური
კონფერენცია

მნიშვნელოვანი
საკითხები

ორგანიზაციის
მნიშვნელობა

ევროპის სხვა ქვეყნების
პოზიციები



თავდაცვის ევროპული გაერთიანება და
ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება

თავდაცვის ევროპული
გაერთიანება თავდაცვის ევროპული

გაერთიანების მარცხი

ევროპული
პოლიტიკური
გაერთიანება

დაკარგული
შესაძლებლობა?



ლიდერები



ლიდერები



ლიდერები



ლიდერები



ლიდერები



რომის ხელშეკრულებები

დამთბარი ფრანგულ-

გერმანული ურთიერთობები

მესინა (1955 წლის ივნისი)

მესინადან ვენეციამდე
(1956)

ბრიტანეთის უარი



რომის ხელშეკრულებები

ინტერგავერნმენტალისტური
კონფერენცია

რომის ხელშეკრულებები
(1957 წლის 26 მარტი)

რატიფიკაცია

საბაჟო კავშირი, საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, საერთო
ტრანსპორტის პოლიტიკა, კონკურენციის პოლიტიკა, შეზღუდული

მონეტარული თანამშრომლობა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
კოორდინაცია, ევროპული საინვესტიციო ბანკი, შეზღუდული

თანამშრომლობა სოციალურ პოლიტიკაში, ადამიანების, სერვისისა და
კაპიტალის თავისუფალ გადაადგილებაში, კომისია, საბჭო, ასამბლეა, 

სასამართლო

“პარიზის ბრძოლა”



საბაჟო კავშირის იმპლემენტაცია

1959 წლის იანვრისთვის
თანამეგობრობის შიგნით

ტარიფების 10%-ით
შემცირება, კვოტების კი

20%-ით გაზრდა

ბრიტანეთის
წინააღმდეგობა, EFTA

აშშ-ის პოზიტიური პოზიცია
საბაჟო კავშირზე და

ნეგატიური - EFTA-ზე

დე გოლის პოზიცია
ევროგაერთიანებასა და
თავისუფალი ვაჭრობის

სივრცის მოლაპარაკებებზე

12 წლიანი, 3 ეტაპიანი
გეგმა, 1958-1970

ბრიტანეთთან
მოლაპარაკებების შეწყვეტა

- ფრანგულ-გერმანული
თანამშრომლობითი ღერძის

პირველი მაგალითი



საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა - სსმპ

სსმპ-ით საფრანგეთს ორი საციცოხლოდ
მნიშვნელოვანი რამის მიღების საშუალება ჰქონდა: 

ევროპული თანამეგობრობის მასშტაბის ბაზრის
გარანტირებულად მაღალი ფასებით და
თანამეგობრობიდან ექსპორტირებულ

პროდუქტებზე სუბსიდიების

გერმანული ბაზრისთვის აშშ-

საფრანგეთის დაპირისპირება

ფასებზე საფრანგეთ-

კომისიის დაპირისპირება



დიდი ბრიტანეთის გაწევრიანების პირველი მცდელობა

1961 წლის აგვისტო

კენედის ადმინისტრაციის გრანდ
დიზაინის პოლიტიკა, ნასაუს

შეთანხმება და დე გოლის პოზიცია

დე გოლის უარი



ცარიელი სკამის კრიზისი და ლუქსემბურგის კომპრომისი

კომისიის
წინადადებები

დე გოლის
პრესკონფერენცია

ლუქსემბურგის
კომპრომისი



დიდი ბრიტანეთის გაწევრიანების მეორე მცდელობა

1967 წლის მაისი, ვილსონის
მთავრობის მიერ

“სტერლინგისთვის
ბრძოლა”

დე გოლის
“ხავერდოვანი ვეტო”



ევროპული გაერთიანების ინტეგრაციის დეკადა

ასოცირების ხელშეკრულებები - საბერძნეთი (1961), 

თურქეთი (1963), იაუნდეს კონვენცია (1963)

ინსტიტუციური მიღწევები - კომისია, პარლამენტი, 

სასამართლო (პირდაპირი ეფექტი და უზენაესობა)



ჰააგის სამიტი და მისი შედეგები

ჰააგის სამიტი (1969)

“დასრულება” – “საკუთარი
რესურსების” ძალაში შესვლა, 

ლუქსემბურგისა და ბრიუსელის
ხელშეკრულებები

“გაღრმავება” -

ეკონომიკური და
მონეტარული კავშირი

“გაფართოება”



პირველი გაფართოება

დიდი ბრიტანეთი

ირლანდია

დანია

ნორვეგია

თევზჭერა, საკვები, 

ფინანსები

ჰეთისა და
პომპიდუს

პრესკონფერენცია

ნეიტრალიტეტი, 

თევზჭერა

სუბსიდიები, 

სოციალური შედეგები, 

თევზჭერა

ბრიტანეთის ბაზრის
დაკარგვა, თევზჭერა, 

“გერმანული საფრთხე”



პირველი გაფართოება

1972 წლის რეფერენდუმები

დანია - 90%-ის 63%

საფრანგეთი - 60%-ის
61%. გავლენა დიდ

ბრიტანეთზე

ირლანდია - 77%-ის
83%

ნორვეგია - 78%-ის 54%-

მა უარი განაცხადა. 

მთავრობა გადადგა



პოლიტიკის მიმართულებების განვითარება

ჰარმონიზაცია

ეკონომიკური და
მონეტარული კავშირი

რეგიონული პოლიტიკა

სოციალური პოლიტიკა

ენერგო პოლიტიკა

გარემოს დაცვის
პოლიტიკა

ლომეს კონვენცია (1975)



ბრიტანეთის გაწევრიანების პირობებზე ხელახალი
მოლაპარაკებები და რეფერენდუმი

ვილსონის მოთხოვნა
(1974)

ჟისკარდსა და ვილსონს
შორის შმიდტის

შუამავლობა

დიდი ბრიტანეთის
რეფერენდუმი - 64%-ის

67%

ვილსონის განცხადება
რეფერენდუმის შემდეგ

ახალი ანგლო-ფრანგული ან ანგლო-ფრანგულ-გერმანული თანამშრომლობითი
ღერძი, როგორც ევროპული ინტეგრაციის მამოძრავებელი ძალა ?



ფრანგულ-გერმანული ურთიერთობები

ახალი ლიდერები (პომპიდუ
ჟისკარდმა ჩაანაცვლა, ბრანდტი -

შმიდტმა)

1970-იანების დასაწყისში
დაძაბული ურთიერთობების

დათბობის ახალი შესაძლებლობა



ინსტიტუციური განვითარებები 1970-იან წლებში

ევროპული საბჭო

ევროპული
პარლამენტი

ევროკომისია

მინისტრთა საბჭო



გზა ერთიან ევროპულ აქტამდე

ცვლილებების
დასაწყისი

საბერძნეთის
გაწევრიანება

1979 წლის
პარლამენტის

პირდაპირი არჩევნები

ევროპული
მონეტარული სისტემა

ევროპული ინტეგრაციის განახლების
სიმბოლური მაგალითები:



საბერძნეთის გაწევრიანება

კარამანლისის
პოლიტიკა 1974 წლიდან

კომისიის პოზიცია

გაწევრიანების
მოლაპარაკებები

სოფლის მეურნეობა, 

კონკურენციის პოლიტიკა, 

სუბსიდიები



ევროპარლამენტის პირდაპირი არჩევნები

63%-იანი აქტივობა

სოციალისტების ჯგუფი - 27,5%, 113 ადგილი
ევროპული სახალხო პარტია - 26,8%, 110 ადგილი

10% - ორმაგი მანდატის მქონე



ევროპული მონეტარული სისტემა

როი ჯენკინსის იდეა
შმიდტი-ჟისკარის

ინიციატივა

გაცვლითი კურსის მექანიზმი, რომელიც
დაეფუძნებოდა ხელოვნურად, 

წარმოსახვით შექმნილ ევროპულ
სავალუტო ერთეულს (ე.წ. ეკიუ - European 

Currency Unit - ECU)

მოხდებოდა თითოეული ეროვნული
ვალუტის შეფასება ეკიუსთან

მიმართებაში და შემდეგ ამ პირობითი
ღირებულებით მოხდებოდა ვალუტების

გაცვლითი პროცესების წარმოება

ვალუტების მერყეობა ერთმანეთთან მიმართებით დასაშვები
იქნებოდა +/-2,5%-ის მარჟის ფარგლებში

გერმანიის მოთხოვნა
ფისკალური და მონეტარული

რეფორმები, რათა არ
ყოფილიყვნენ დამოკიდებული

ძლიერი ვალუტის ქვეყნების
მხრიდან ინტერვენციაზე



ინსტიტუციური ინერტულობა, “ბრძენი კაცების ანგარიში” (1979)

კომისია მინისტრთა საბჭო

უმოქმედობა

კომიტეტის შექმნაზე
ჟისკარდის იდეა
ევროპულ საბჭოს

კომიტეტის წევრები: კომისიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, 
ფრანგი რობერტ მარჯოლინი; ჰოლანდიის ყოფილი პრემიერ-
მინისტრი ბარენდ ბიესჰეუველი; და დიდი ბრიტანეთის ერთ-
ერთი ყოფილი მინისტრი ედმუნდ დელი



ბრიტანეთის საბიუჯეტო საკითხი

დიდი ბრიტანეთი ევროპული თანამეგობრობის გარედან შედარებით მეტ
იმპორტს ახორციელებდა და შედარებით პატარა სოფლის მეურნეობის

სექტორი ჰქონდა. შესაბამისად, იგი თანამეგობრობის ბიუჯეტში
არაპროპორციულად მეტს იხდიდა და მისგან არაპროპორციულად ნაკლებს

იღებდა სუბსიდიების სახით

პრობლემის მოგვარების პირველი მცდელობა - 1974-75 
წლებში გაწევრიანების პირობების გადახედვისას

მეორე მცდელობა - 1979 წელს, ტეტჩერის
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ

ტეტჩერის პოზიცია

1979 წლის ივნისის სტრასბურგის
სამიტი - ტეტჩერის პირველი “არა”

ვენეციის შეთანხმება (1980)



საბიუჯეტო ბატალიების დასასრული

ტეტჩერის ხელახალი
არჩევა პრემიერ-

მინისტრად (1983)

მიტერანი & კოლი “VS” ტეტჩერი

უფრო ფართო საბიუჯეტო პრობლემის მოგვარებისთვის საჭირო იყო რძის
პროდუქციაზე კვოტების შემოღება და სსმპ-ის სხვა რეფორმები, 

ბრიტანეთისთვის ანაზღაურების საკითხის გადაწყვეტა და
თანამეგობრობის ბიუჯეტში დღგ-ის რაოდენობის რეკონფიგურაცია

ფონტენბლოს სამიტი (1983 წ. ივნისი)

ბრიტანეთის ანაზღაურების მუდმივი ინსტრუმენტი
(66%); დღგ - 1%-დან 1,4%-მდე; გაიზრდებოდა

ბიუჯეტი; იზრუნებდნენ სსმპ-ის რეფორმაზე



პორტუგალიისა და ესპანეთის გაწევრიანება

სოარეშის მთავრობა
(1983)

გონსალესის მთავრობა
(1982)

სოფლის მეურნეობა (ხილი, 

ბოსტნეული და ზეთისხილი) და
თევზჭერა

1983 წლის ოქტომბრის
შეხვედრა - FR, IT, GR, 

ES, PT

ფონტენბლოს
გადაწყვეტილება

საერთო გავლენა

ევროგაერთიანების ახალი -

ხმელთაშუაზღვისპირეთის მიმართულება, და
ურთიერთობების გაძლიერება ლათინურ

ამერიკასთან



კომისიის აქტივიზმი

შიდა ბაზარი

კასის დე დიჟონის
(ფრანგული ლიქიორის) საქმე



ევროპარლამენტის აქტივიზმი

“კენგურუს ჯგუფი”

პარლამენტისა და
კომისიის დაპირისპირება

იზოგლუკოზის საქმე

“ნიანგის კლუბი”
„ევროპული კავშირის დაარსების

ხელშეკრულების პროექტი“



წევრი ქვეყნების აქტივიზმი

გენშერ-კოლომბოს “ევროპული აქტი” (1981) 

და შტუტგარდის დეკლარაცია (1983)

ბრიტანეთის შემოთავაზება ფონტენბლოს სამიტზე
საბაზრო ინტეგრაციის გაღრმავებასა და საგარეო

პოლიტიკის უკეთ თანამშრომლობის შესახებ

მიტერანის აქტიურობა და
ლიდერობა



გზა ერთიან ევროპულ აქტამდე

დუჯის ანგარიში
(1984-1985)

მილანის სამიტი (1985) -

კრაქსი vs ტეტჩერი



ერთიანი ბაზრის დასრულება VS 
ეკონომიკური ერთიანობა და სოციალური

პოლიტიკა

ერთიანი ევროპული აქტი

ერთიანი
ევროპული აქტის
მოლაპარაკებები

რატიფიკაცია

შედეგები

ინტერგავერნმენტალისტური კონფერენცია

ლუქსემბურგის სამიტი

შიდა ბაზარი: სივრცე შიდა საზღვრების გარეშე, 
სადაც შესაძლებელია საქონლის, ადამიანების, 

სერვისისა და კაპიტალის თავისუფალი
გადაადგილება. 1992 წლისთვის

კვალიფიციური უმრავლესობა და
პარლამენტის ძალაუფლების გაზრდა

გარემოს დაცვის პოლიტიკა & საგარეო
პოლიტიკური თანამშრომლობა

გამონაკლისები სახელმწიფოებისთვის

დელორისა და ტეტჩერის შეფასებები

ერთიანი დოკუმენტი

1986 წლის თებერვალში ბრიუსელში ხელს
აწერს 9 ქვეყანა

დანია - რეფერენდუმი; იტალია -
პროტესტი; საბერძნეთი - გაჭიანურება

ჰააგაში აქტის საბოლოო რატიფიკაცია



ერთიანი ბაზრის პროგრამა

თეთრი წიგნი

ერთიანი ბაზრის
პროგრამის

იმპლემენტაცია

სირთულეები

საერთაშორისო გავლენა

ევროპული
ეკონომიკური სივრცე

(1992)

ინტეგრაციის ბარიერების სამი კატეგორია: 
ფიზიკური, ტექნიკური და ფისკალური

“ციხესიმაგრე ევროპა” თუ
“პარტნიორი ევროპა”

პროგრამა “1992”; ჰანოვერის სამიტის
გადაწყვეტილება 1990 წლისთვის კაპიტალის

გადაადგილების ლიბერალიზაციაზე

ადამიანების თავისუფალი
გადაადგილება, შენგენის შეთანხმება



ერთიანობის პოლიტიკა (Cohesion Policy)

ერთიანი ბაზრის პროგრამის სიკეთე განაწილებულიყო
მდიდარ და ღარიბ წევრ ქვეყნებსა და საზოგადოების

ყველა ფენას შორის

ერთიანობის ბატალიები დელორის
ხუთწლიანი საბიუჯეტო პაკეტის

ფარგლებში (1987)

სტრუქტურული ფონდების
დაფინანსების გაორმაგება

ახალი საბიუჯეტო წყარო -

GDP-ის მიხედვით

სსმპ-ის ხარჯების შემცირება
უკეთესი საბიუჯეტო

დისციპლინა

ტეტჩერის პოზიცია და
კოლის დილემა

კომპრომისი



სოციალური პოლიტიკა (Social Policy)

ჰანოვერის ევროპული
საბჭოს განცხადება (1988)

ერთიანი ევროპული აქტის QMV-ის ქვეშ -

მუშათა ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

გაერთიანების მუშათა ფუნდამენტური სოციალური
უფლებების ქარტიის პროექტი

ბრიტანეთის დაუძლეველი წინააღმდეგობა



გზა მაასტრიხტის ხელშეკრულებამდე

დელორის კომიტეტი (1988) და ანგარიში (1989)

ეკონომიკური კავშირის ოთხი ძირითადი ელემენტი: ერთიანი ბაზარი, 
კონკურენციის პოლიტიკა და ბაზრის გამაძლიერებელი სხვა მექანიზმები, 
ერთიანობა (cohesion), და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაცია

მონეტარული კავშირი: ვალუტების სრული და შეუქცევადი
კონვერტაბელურობა; კაპიტალის ტრანზაქციების სრული ლიბერალიზაცია

და საბანკო და სხვა საფინანსო ბაზრების სრული ინტეგრაცია; ვალუტის
ცვლილების მარჟების გაუქმება და გაცვლითი კურსის პირობების

შეუქცევადად, საბოლოოდ დადგენა

ეკონომიკური და მონეტარული კავშირის ეტაპები:
I ეტაპი - კაპიტალის მოძრაობის სრული ლიბერალიზაცია და წევრებს შორის
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უფრო მჭიდრო კოორდინაცია.
II ეტაპი - ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემა და გაცვლითი კურსის
მექანიზმში ვალუტის ცვლილების მარჟების მუდმივი შემცირება.
III ეტაპი - გაცვლითი კურსის მუდმივი, არაცვლადი, ფიქსირებული პირობების
დადგენა და ეკონომიკურ და მონეტარულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობის
ევროპული თანამეგობრობის ინსტიტუტებისთვის გადაცემა



გზა მაასტრიხტის ხელშეკრულებამდე

ცვალებადი ვითარება და რეფორმებისადმი
ინტერესის გაღვივება

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის
მშვიდობიანი რევოლუციები

გერმანიის გაერთიანება

საბჭოთა კავშირის დაშლა

გაერთიანების ინსტიტუტების პასუხისმგებლობისა და
ლეგიტიმაციის საკითხები

დემოკრატიული დეფიციტი, ბაზრის
ლიბერალიზაცია/ინტეგრაციისა და ემკ-ის გავლენა

ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ეროვნულ
სუვერენიტეტზე და სხვა



გზა მაასტრიხტის ხელშეკრულებამდე

პოლიტიკური კავშირის 4 ელემენტი

1. მეტი დემოკრატიული ლეგიტიმაცია
2. უფრო ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება
3. თანმიმდევრული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა
4. საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის

ჩამოყალიბება



მაასტრიხტის ხელშეკრულება

პოლიტიკური
კავშირი

ეკონომიკური და
მონეტარული

კავშირი

დელორის ანგარიში

ინტერგავერნმენტალისტური
კონფერენცია

მესამე ეტაპის
კრიტერიუმები

ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი

საბიუჯეტო დეფიციტი

სახელმწიფო დავალიანება

საპროცენტო განაკვეთი

ვალუტა გაუფასურების გარეშე

ევროკავშირი - რა
პოლიტიკური ერთეული?

საყრდენოვანი სისტემა

პირველი საყრდენი:

კვალიფიციური უმრავლესობის გაფართოება

პარლამენტის ძალაუფლების ზრდა

ევროკავშირის მოქალაქეობა

სხვა კონპეტენციების გაფართოება

ერთიანობის ფონდი

სოციალური პოლიტიკა

მეორე საყრდენი:

ერაყის მიერ ქუვეთის დაპყრობა

იუგოსლავიის დაშლა

შეზღუდული საგარეო პოლიტიკის
ინსტრუმენტები

განიმარტა პოლიტიკის მიზნები

ახალი ინსტრუმენტი - “ერთიანი ქმედება”

მესამე საყრდენი:

ტრევის ჯგუფი

შენგენის შეთანხმება

იმიგრაციის დროებითი ჯგუფი

მესამე საყრდენის საკითხები: თავშესაფარი, 
იმიგრაცია, თანამეგობრობის გარე
საზღვრების კონტროლი, საბაჟო

თანამშრომლობა, ნარკოტიკებისა და
თაღლითობის წინააღმდეგ თანამშრომლობა, 

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის
საკითხებში სასამართლო თანამშრომლობა, 

პოლიციური თანამშრომლობა და სხვა.



მაასტრიხტის ხელშეკრულება

გაიზარდა ევროგაერთიანების
კომპეტენციები

იმატა კვალიფიციური უმრავლესობით
დაფარვადმა საკითხებმა

მინისტრთა საბჭოს და ევროპარლამენტს
მიენიჭა მეტი უფლებები

დაფუძნდა რეგიონების კომიტეტი

დიფერენცირებული ინტეგრაციის
ინსტიტუციონალიზაცია

სიმბოლური “საერთო საგარეო და
უსაფრთხოების პოლიტიკა”



მაასტრიხტის ხელშეკრულების რატიფიკაცია

დანია :    -50,7% / +49,3%

ირლანდია : აქტივობა 57%, შედეგი +69%

დათმობები/გამონაკლისები დანიისთვის

დანიის II რეფერენდუმი:       +56,8%

რატიფიკაცია თემთა პალატაში

რატიფიკაცია გერმანიაში

ძალაში შევიდა 1993 წლის ნოემბერში

საფრანგეთი: აქტივობა 70%, შედეგი +51,05% / - 48,95%



ასევე, სირთულეები - ფინეთის, ნორვეგიისა
და შვედეთის ვრცელი და მეჩხერად
დასახლებული რეგიონებისთვის
დახმარება, შვედური სნაფის აკრძალვა, და
ალკოჰოლის გაყიდვებზე შვედეთის
სახელმწიფო მონოპოლია.

გაფართოების მესამე ტალღა

გაწევრიანების
ხელშეკრულებები

და
რეფერენდუმები

არსებული
მდგომარეობა და
მოლაპარაკებები

რატიფიკაცია და
შედეგები

ევროკავშირისთვის

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული
ასოციაცია

ევროპული ეკონომიკური სივრცე

სოციალური და გარემოს დაცვის
სტანდარტები და სოფლის მეურნეობის
სუბსიდიები ზოგადად უფრო მაღალი იყო
კანდიდატ ქვეყნებში. ნორვეგია - არ სურდა
კონტროლის დაკარგვა თავისი ნავთობისა
და ბუნებრივი გაზის რეზერვებსა და
თევზით მდიდარ წყლებზე

სტრუქტურული ფონდების ახალ
კატეგორიას არქტიკული სივრცის
რეგიონებისთვის

გაფართოებულ ევროკავშირში სოფლის
მეურნეობის შეცვლილი ფასების
შესაბამისად ფერმერთა შემოსავლების
შენარჩუნების სპეციალურ მექანიზმებს

გარემოს დაცვითი სტანდარტების მაღალი
დონის შენარჩუნება

ნორვეგიამ მეორედ ჩააგდო რეფერენდუმი

ავსტრია +66%, ფინეთი +60%, შვედეთი +52%

იოანინას კომპრომისი

პარლამენტის ზეწოლით რეფორმა შევიდა
შემდეგი კონფერენციის დღის წესრიგში

ევროკავშირისთვის ადაპტაციის მარტივი
პროცესი:

დემოგრაფიულად პატარები და
ეკონომიკურად ძლიერები

შვედეთი ევროსკეპტიკოსი, ავსტრია და
ფინეთი - ევროენთუზიასტები

გამჭვირვალობისა და გარემოს დაცვის ახალი
სტანდარტები

ახალი “ჩრდილოეთის მიმართულების” 
განვითარება, რუსეთთან დაახლოება და
ბალტიისპირეთის ქვეყნების ადრეული

გაწევრიანება



“დიდი გაფართოება”

დახმარებიდან
ასოციაციამდე

კოპენჰაგენიდან
კოპენჰაგენამდე

კოპენჰაგენის
კრიტერიუმები

სტაბილურობა იმ ინსტიტუტების, რომლებიც უზრუნველყოფენ დემოკრატიას, 
კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების

პატივისცემასა და დაცვას

ფუნქციონირებადი საბაზრო ეკონომიკის არსებობა, რომელიც კონკურენტული
იქნება და გაუძლებს ევროკავშირის საბაზრო ძალებს

წევრობის ვალდებულებების აღება, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და
მონეტარული კავშირის მიზნებისა და საშუალებების აღიარება და პატივისცემა

“ევროპის
ხელშეკრულებები”



“დიდი გაფართოება”

ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნები

კვიპროსი და თურქეთი

მალტა



გზა ლისაბონის ხელშეკრულებამდე

ნიცის
ხელშეკრულება

ამსტერდამის
ხელშეკრულება

კონსტიტუციური
ხელშეკრულება

პარლამენტის ძალაუფლების ზრდა

პარლამენტარების რაოდენობა - 700, 
პლენარული სხდომების უმრავლესობა -
სტრასბურგში, სამდივნო - ბრიუსელში

კვალიფიციური უმრავლესობით დაფარვადი
უფრო მეტი სფეროები

ვერ შედგა შეთანხმება მინისტრთა საბჭოში
აწონილი ხმების გადანაწილებასა და
ევროკომისრების რაოდენობის შესახებ

ახალი ინტერგავერნმენტალისტური
კონფერენციის ბაზისი

სამმაგი უმრავლესობა: აწონილი ხმების
კვალიფიციური უმრავლესობა (72%), წევრი
ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა (50%+1) 
და ევროკავშირის მოსახლეობის
კვალიფიციური უმრავლესობა (62%)

თითო ევროკომისარი თითო ქვეყნიდან

პარლამენტარების რაოდენობა - 750

ირლანდიის რეფერენდუმი (2001) - 64%-ით
ჩავარდა

ირლანდიის განმეორებითი რეფერენდუმი
(2002) - 63%-ით გავიდა

კინოკის რეფორმა (2000 წელს, კომისიის
გადადგომის შემდეგ): გრძელვადიანი დაგეგმარება, 

ფინანსური კონტროლი და მენეჯმენტი, და
საკადრო პოლიტიკა

ტრიუმფ-პირისის ანგარიშის საფუძველზე
მინისტრთა საბჭოს რეფორმა (1999): საგარეო

საქმეთა მინისტრების მაკოორდინირებელი როლის
გაძლიერება, საბჭოს კონფიგურაციების შემცირება, 
საკანონმდებლო პროცედურების დახვეწა და ყველა

დონეზე მოსამზადებელი სამუშაო პროცესის
გაუმჯობესება

კოქსის რეფორმა (2002) პარლამენტში: პლენარული
სესიების უკეთ ორგანიზება, უფრო საინტერესო და
პროდუქტიული დებატების გამართვა, კენჭისყრის

პროცედურების რაციონალიზაცია, და
კანონპროექტში დამატებების რაოდენობის

შემცირება. 

2004 წლის 29 დეკემბერს ხელმოწერა

2005 წელს ჩავარდა საფრანგეთსა და
ჰოლანდიაში

2007 წელს ხელი მოეწერა მის შესწორებულ
ვარიანტს: რეფორმის ხელშეკრულებას

ინსტიტუციური
რეფორმები



პროგრამული გამოწვევები

ეკონომიკური და მონეტარული კავშირი

საბაზრო ინტეგრაცია, მოდერნიზაცია

სოფლის მეურნეობისა და ერთიანობის რეფორმები

შიდა უსაფრთხოება

საგარეო ურთიერთობები

დასაქმება

ევროპული დასაქმების პაქტი (1999, კიოლნი) მოიცავდა: 

კიოლნის პროცესს, რომ მომხდარიყო ეკონომიკური
პოლიტიკების კოორდინაცია; ლუქსემბურგის პროცესს, რომ
მომხდარიყო დასაქმების სტრატეგიების კოორდინაცია; და

კარდიფის პროცესს, რომ გაუმჯობესებულიყო ერთიანი
ბაზრის პროგრამის იმპლემენტაცია



ლისაბონის ხელშეკრულება

ლისაბონის
ხელშეკრულება

რატიფიკაციის
კრიზისი

შედეგები

ჩავარდა ირლანდიის რეფერენდუმზე: 53,1%-
იანი აქტივობიდან -53,6%

გარანტიები ირლანდიისთვის:

ერთი ევროკომისარი თითო ქვეყნიდან

ხელშეკრულება გავლენას არ მოახდენდა
ირლანდიის საგადასახადო პოლიტიკაზე, 

ეთიკურ საკითხებზე (განსაკუთრებით, 
აბორტზე), სამხედრო ნეიტრალიტეტსა და

სოციალური პოლიტიკის გარკვეულ
სფეროებზე

განმეორებით რეფერენდუმზე: 58%-იანი
აქტივობიდან +67,1%

კაჩინსკი, კლაუსი - 30-ე პროტოკოლი და
ჩეხეთის საკონსტიტუციო სასამართლო

ძალაში შევიდა 2009 წლის 1 დეკემბერს

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი

საგარეო ურთიერთობებისა და
უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის

უმაღლესი წარმომადგენლი

ერთი ევროკომისარი ერთი ქვეყნიდან

გაიზარდა კვალიფიციური უმრავლესობის
საკითხები

მინისტრთა საბჭოში კენჭისყრის ორმაგი
უმრავლესობა 2017 წლიდან: ხმის მიმცემი

ქვეყნების 55% და ევროკავშირის
მოსახლეობის 65%

გაიზარდა პარლამენტის ძალაუფლება

დაფუძნდა მოქალაქეთა ინიციატივის
პროცედურა

რომის ხელშეკრულებას ეწოდა ევროკავშირის
ფუნქციონირების ხელშეკრულება

ევროკავშირის ახალი კომპეტენციები (მაგ.: შიდა
უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროებში)

საგარეო ურთიერთობებში უფრო ძლიერი
ლიდერობის პოტენციალი

მინისტრთა საბჭოში ძალთა ბალანსი
სავარაუდოდ დიდი ქვეყნების სასარგებლოდ

QMV-ის გაფართოებით გადაწყვეტილებები
გახშირდება იუსტიციისა და საშინაო საქმეების

სფეროებში

თანაგადაწყვეტის გაძლიერებით და საბიუჯეტო
პროცედურებში ცვლილებით გაძლიერდა

პარლამენტი



ევროკავშირის წევრი ქვეყნები



ევროზონის წევრი ქვეყნები



ევროკავშირის ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონა



ევროკავშირის ინსტიტუტების ლიდერები



ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა



რეკომენდირებული ლიტერატურა

Dinan, D., 2010. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. 4th

ed. London: Lynne Rienner Publishers

Dinan, D., 2004. Europe Recast: A History of European Union. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan

McCormick, J., 2011. European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Mcmillan

Nugent, N., 2010. The Government and Politics of the European Union. 7th ed. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan

El-Agraa, A., ed., 2011. The European Union: Economics and Policies. 9th ed. 
Cambridge: Cambridge University Press

Dedman, M.J., 2010. The Origins and Development of the European Union 1945-
2008: A history of European integration. 2nd ed. New York: Routledge

Horspool, M. and Humphreys, M., 2012. European Union Law. 7th ed. Oxford: 
Oxford University Press

Baldwin, R. and Wyplosz, C., 2015. The Economics of European Integration. 5th ed. 
London: McGraw-Hill Education

Gilbert, M., 2012. European Integration: A Concise History. Plymouth: Rowman & 
Littlefield Publishers.



დიდი მადლობა
ყურადღებისთვის


