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წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის კვლე ვის დო კუ მენ ტის მი ზა ნია სა ზო გა დო ე ბას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მიმ ღებთ წა რუდ გი ნოს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პის ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში (EC) გა წევ რი ა ნე ბის 
და დე ბი თი მხა რე ე ბი, შე საძ ლო რის კე ბი და ის საფ რ თხე ე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა თან ახ ლ დეს გა
წევ რი ა ნე ბის პრო ცე სის გა და ვა დე ბას. ასე ვე, წარ მოდ გე ნი ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ხედ ვა 
და პო ზი ცია მიმ დი ნა რე პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით. 

კვლე ვა მომ ზა დე ბუ ლია ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლოს” ში და პრო ექ ტის „აღმოსავლეთ 
პარ ტ ნი ო რო ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის შე საძ ლებ ლო
ბა თა გაზ რ და” ფარ გ ლებ ში მე3 სა მუ შაო ჯგუ ფის – ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბა და გა რე მოს 
დაც ვა – მი ერ. პრო ექ ტის მხარ დამ ჭე რია ევ რო კავ ში რი.

ავ ტო რე ბის მი ერ წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა შე საძ ლოა არ გა მო ხა ტავს 
ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს” და ევ რო კავ ში რის პო ზი ცი ას, შე სა ბა მი სად, ფონ დი და 
ევ რო კავ ში რი არ არის პა სუ ხის მ გე ბე ლი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე.

this policy paper aims to demonstrate to policy makers and the general public the advantages and 
disadvantages of Georgia’s accession to the european energy community and to highlight the possible 
risks and threats that may be associated with postponing the process of accession. the paper intends to 
present civil society’s vision and standpoint regarding the on-going process. 

this publication is prepared within the framework of the open society Georgia Foundation’s eu funded 
project Strengthening capacities of the National Platforms (NP) of the Eastern Partnership Civil Society Forum 
(EaP CSF) by the 3rd Working Group on energy safety and environment.

the views, opinions and statements expressed by the authors and those providing comments are theirs 
only and do not necessarily reflect the position of open society Georgia Foundation and eu. therefore, the 
open society Georgia Foundation and eu is not responsible for the content of the information material.
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სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის ძი რი თა დი სა გა ნია 
სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო და მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს ეტა პობ რი ვი და ახ ლო
ე ბა ევ რო კავ ში რის ნორ მებ თან. ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში, ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის 
ამ პი რო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მთა ვარ მე ქა ნიზ მად გა ნი ხი ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ
რი ა ნე ბა ევ რო პის ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში. კერ ძოდ, ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბით 
ყვე ლა ძი რი თა დი ენერ გე ტი კუ ლი დი რექ ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხდე ბა შემ დე გი პი რო
ბე ბით: „საქართველოს მი ერ ამ დი რექ ტი ვის დე ბუ ლე ბე ბი უნ და შეს რულ დეს ენერ გე
ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის (ეგხ) წევ რო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბის ფარ გ ლებ
ში შე თან ხ მე ბულ ვა დებ ში. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ თე ბა ეგ ხ ს თან 
არ მოხ დე ბა წი ნამ დე ბა რე შე თან ხ მე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლი დან ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, 
ასო ცი რე ბის საბ ჭოს წა რედ გი ნე ბა წი ნა და დე ბა ახა ლი ვა დის შე სა ხებ ამ შე თან ხ მე
ბის ძა ლა ში შეს ვ ლი დან არა უგ ვი ა ნეს სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში”. ანუ, დი რექ ტი ვე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ხდე ბა ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ რო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის 
ფარ გ ლებ ში გან საზღ ვ რულ ვა დებ ში, ხო ლო მო ლა პა რა კე ბე ბის წა რუ მა ტებ ლო ბის შემ
თხ ვე ვა ში ასო ცი რე ბის საბ ჭოს თან შე თან ხ მე ბულ ვა დებ ში. 

ევ რო პის ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა1 შე იქ მ ნა 2005 წელს, ათე ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და მიზ ნად ისა ხავს მი სი წევ რი ევ რო კავ ში რი სა და სამ ხ რეთ აღ მო სავ
ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ენერ გე ტი კუ ლი სის ტე მე ბის ურ თი ერ თ და ახ ლო ე ბას, სტა ბი
ლუ რი, ერ თი ა ნი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სივ რ ცი სა და მდგრა დი სა ბაზ რო კო ნი უნ ქ ტუ რის 
შექ მ ნას ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში, ასე ვე ევ რო კავ ში რის ენერ გე ტი კუ ლი, სა ბაზ რო და 

the main focus of the Georgia-eu association agreement is a phased approximation of Georgia’s 
legislative and regulatory basis to eu norms. in the energy sector, the main mechanism for 
the execution of this objective is Georgia’s accession to the european energy community (ec). 
according to the association agreement, implementation of all energy efficiency Directives 
should be enforced on the following terms: “Georgia shall enforce provisions of this Directive 
within the terms agreed in accordance with the negotiations held on the issue of accession to the 
Energy Community Treaty. In case Georgia fails to accede to the Energy Community Treaty within the 
term of 2 years from enacting this Agreement, the Association Council shall be presented a proposal 
on introducing new terms but not later than within 3 years from enactment of this Agreement.” 
in other words, execution of the Directives must take place within the terms specified in the 
framework of the negotiations on accession to the energy community; however, should these 
negotiations yield no results, then Georgia must proceed within the terms agreed with the 
association council.  

the european energy community1 was created in 2005, based on the international treaty 
concluded in athens, Greece. it aims to bring the energy systems of its eu member and 

1 www.energycommunity.org
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გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის გავ რ ცე ლე ბას მთლი ა ნად ევ რო პის და კერ ძოდ 
ევ რო კავ ში რის არა წევ რი ქვეყ ნე ბის ტე რი ტო რი ა ზე. ამ გა ერ თი ა ნე ბის წევ რე ბი არი ან 
ევ რო კავ ში რის და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის არა წევ რი ქვეყ ნე ბი, მათ შო რის, მოლ დო ვა 
და უკ რა ი ნა, დამ კ ვირ ვებ ლე ბი – ნორ ვე გი ა, თურ ქე თი და სომ ხე თი.

EC გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ევ რო პის სა მე ზობ ლო ში ერ თი ა ნი გამ ჭ ვირ ვა ლე ენერ გე ტი
კუ ლი ბაზ რის და სტა ბი ლუ რი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს დამ კ ვიდ რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი. 
სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ რო ბა ევ რო კავ ში რის მი ერ თა ვი დან
ვე გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც სტრა ტე გი უ ლი სატ რან ზი ტო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი რო ბა. 

2007 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სი აქვს ენერ გე ტი კულ გა
ერ თი ა ნე ბა ში, 2010 წელს და იწყო წი ნას წა რი მო ლა პა რა კე ბე ბი ევ რო კო მი სი ას
თან ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში (ეგ) გა წევ რი ა ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. ამა
ვე წელს, ბრიუ სელ ში მო ეწყო სპე ცი ა ლურ ენერ გე ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცი ა, სა დაც 
მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს არა ო ფი ცი ა ლუ რი მიწ ვე ვა ეგ გა წევ რი ა ნე ბა ზე. იმა ვე წლის, 
ნო ემ ბერ ში კი ევ რო კავ ში რის პრე ზი დენ ტ მა მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს 
წი ნა და დე ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი გა ნაცხა დი გა ე კე თე ბი ნა ენერ გე
ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის სრუ ლუფ ლე ბი ან წევ რო ბა ზე. ასე თი გა ნაცხა დი სა ქარ თ
ვე ლოს მთავ რო ბამ 2013 წლის იან ვარ ში გა ა კე თა. 2014 წლის 20 თე ბერ ვალს, მო
ლა პა რა კე ბე ბის გახ ს ნა ზე ჩა მო სულ მა ევ რო კო მი სარ მა ენერ გე ტი კის სა კითხებ ში 

southeast european countries closer together; establish a stable, united regulatory basis and 
a sustainable market environment in the energy field, as well as increase the eu legislation 
that regulates the energy, market and environmental sectors to both europe and non-member 
european states. 

the energy community is comprised of eu countries and eastern european non-member  
states, including moldova and ukraine; while norway, turkey and armenia have an observer 
status. 

the ec is considered to be a mechanism to ensure the introduction of a single transparent 
energy market and stable investment environment in the eu neighbourhood. the european 
union considers Georgia’s membership of the eu energy community as one of the important 
preconditions to implement strategic transit projects. 

Georgia has enjoyed the status of observer in the energy community since 2007. in 2010, 
preliminary negotiations on the Georgia’s accession to the energy community started. in 
the same year, Georgia was unofficially invited to a special energy conference in Brussels 
regarding its accession and in november 2010, european commission president José manuel 
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გი უნ ტერ ოტინ გერ მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ
რის შემ დეგ გა ნაცხა და2: 

„ენერგეტიკის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია სა ქარ თ ვე ლო ევ რო
კავ ში რის ურ თი ერ თო ბებ ში. დღეს ოფი ცი ა ლუ რად გა იხ ს ნა მო ლა პა რა კე ბე ბი სა ქარ
თ ვე ლოს ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში გა წევ რი ა ნე ბა ზე, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე წლის 
სექ ტემ ბერ ში დას რულ დე ბა... ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა ქმნის სა თა ნა დო პი რო
ბებს თა ნა მედ რო ვე და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის ჩა მო ყა ლი
ბე ბის თ ვის. ეს, თა ვის მხრივ, იზი დავს ინ ვეს ტი ცი ებს ენერ გი ის წარ მო ე ბა სა და ქსე
ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში, ხელს უწყობს ენერ გე ტი კულ ვაჭ რო ბას და ზრდის რო გორც 
მდგრა დო ბას, ასე ვე უსაფ რ თხო მი წო დე ბას ენერ გე ტი კის სფე რო ში. სა ქარ თ ვე ლოს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რია ნახ შირ წყალ ბა დე ბის ტრან ზიტ ში ევ რო კავ ში რის მი
მარ თუ ლე ბით... სამ ხ რე თის გა ზის კო რი დო რის რე ა ლი ზე ბა იქ ნე ბა ძლი ე რი წა მა ხა ლი
სე ბე ლი ფაქ ტო რი ენერ გე ტი კის სფე რო ში ჩვე ნი შემ დ გო მი თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ
რ მა ვე ბის თ ვის ორ მ ხ რი ვი სარ გებ ლი ა ნო ბის სა ფუ ძელ ზე... ჩვენ დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ვა ნი ჭებთ სა ქარ თ ვე ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და უ ახ ლოვ დეს ევ რო კავ შირს არა მარ ტო 
ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, არა მედ იმ სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა მოც, რომ ლე
ბიც გვაქვს. ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე აღი ა რე ბუ ლია და მა ლე შე სა ბა მის შე დე გებს 
უნ და ვე ლო დოთ. თუმ ცა ჯერ კი დევ დი დი გზაა გა სავ ლე ლი. 2014 წე ლი იქ ნე ბა მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი წე ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით. რამ დე ნი მე ამ ბი ცი უ რი შე თან ხ მე ბის შეს რუ ლე ბა 
არ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი ნა თე ლი ხედ ვის არ სე ბო ბი სა და თან მიმ დევ რუ ლი ნა ბი ჯე ბის 

2 www.weg.ge

Barroso invited Georgian president mikheil saakashvili to apply for a full membership of the 
energy community, which the country did in January 2013. on February 20, 2014, eu energy 
commissioner Günther oettinger, stated in tbilisi that2:

“cooperation in the energy sector is crucially important for Georgia-eu relations. official 
negotiations were launched today on Georgia’s accession to the energy community, which will 
end in september this year… the european energy community creates conditions conducive 
for building a modern and competitive energy sector, which in turn attracts investments for 
energy production and developing networks, contributes to the trade in energy and enhances 
sustainability and safe delivery. Georgia plays an important role in transiting fuels to the eu... 
putting the southern gas corridor into operation will be a strong incentive for deepening 
our future cooperation in the sphere of energy on mutually beneficial terms… We greatly 
appreciate the decision of Georgia to bring itself closer to the eu, not only economically, but 
based on the common values which we share today. this decision is much appreciated and we 
should be looking forward to respective results. However, it’s a long way ahead of us and the 
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გა რე შე. ევ რო კავ ში რი მზად არის და ეხ მა როს და ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თ ვე ლოს ამ ის
ტო რი ულ მოგ ზა უ რო ბა ში”.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ECს დამ კ ვირ ვებ ლად ყოფ ნის პე რი ოდ ში სრუ ლი 
წევ რო ბის რამ დე ნი მე ბა რი ე რი სა ხელ დე ბო და. კერ ძოდ:

  სა ქარ თ ვე ლოს არა აქვს ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის ქვეყ ნებ თან პირ და პი რი 
სახ მე ლე თო კავ ში რი, რად გან თურ ქე თი ჯერ კი დევ დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სი თაა 
გა ერ თი ა ნე ბა ში. ამის გა მო, შე უძ ლე ბე ლია ევ რო პის ენერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე პირ
და პირ გას ვ ლა და ენერ გე ტი კულ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ში ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის 
მუხ ლის ამოქ მე დე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, თურ ქე თი ცდი ლობს სა კუ თა რი ენერ გე
ტი კუ ლი სის ტე მის ევ რო პის ენერ გე ტი კულ სის ტე მას თან ინ ტეგ რა ცი ა სა და ჰარ
მო ნი ზა ცი ას, რაც სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის აღ ნიშ ნულ ბა რი ერს ნა წი ლობ რივ ხსნის;

  ასე ვე საფ რ თხედ გა ნი ხი ლე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პის ენერ გე ტი კუ ლი დი რექ
ტი ვე ბის მე სა მე პა კე ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რის შე დე გა დაც სა ქარ თ ვე ლოს სამ რეთ 
კავ კა სი უ რი მილ სა დე ნი დან სატ რან ზი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ოფ
ცი უ რი და და მა ტე ბი თი გა ზის მი ღე ბას საფ რ თხე შე იძ ლე ბა შექ მ ნო და;

  სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი ბა რი ე რია ვერ ტი კა ლუ რად ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის არ სე ბო ბა ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კულ და გა ზის სექ ტო რებ ში, ასე ვე ამ 

year 2014 will be an important year in this regards. Fulfilling these ambitious agreements will 
not be possible without having a clear vision and making consistent steps. the eu stands ready 
to help and assist Georgia in this historical journey.” 

During Georgia’s period as an energy community observer, certain barriers to the country’s full 
membership were referred to: 

  Georgia does not share a direct land border with members of the energy community. 
turkey only maintains an observer status. With no direct access to the european energy 
market it would be impossible to apply the energy community treaty article that provides 
for mutual assistance in emergency situations. nevertheless, turkey is trying to integrate 
and harmonize its energy system with europe’s, which would partially lift this barrier for 
Georgia; 

  implementing the third package of eu energy Directives in Georgia was considered risky as 
it imposed a threat to receiving optional and additional gas from Georgia’s south caucasus 
pipeline as specified in the transit agreement;   
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კომ პა ნი ებ თან მთავ რო ბის მი ერ გა ფორ მე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი მე მო რან დუ მე ბი, 
რომ ლე ბიც პირ და პირ ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან ევ რო კავ ში რის პრინ ცი პებს. 

თუმ ცა, მას შემ დეგ მო ლა პა რა კე ბე ბის რამ დე ნი მე რა უნ დი ჩა ტარ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კომ პ რო მი სე ბი იქ ნა მიღ წე უ ლი სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის სენ სი ტი ურ სა კითხებ ში. სა ჯა
როდ რამ დენ ჯერ მე გაცხად და, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ობ და 
და პრაქ ტი კუ ლად დას რუ ლე ბუ ლი იყო, თუმ ცა, სა ბო ლო ოდ, ჩანს, რომ გა წევ რი ა ნე ბის 
პრო ცე სი ჭი ა ნურ დე ბა. მო ლა პა რა კე ბე ბი პრაქ ტი კუ ლად შე ჩე რე ბუ ლია 2014 წლის ად
რე გა ზაფხუ ლი დან, რო ცა შე ფერ ხ და ორ მ ხ რი ვი სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბი. ამას
თან, არ ყო ფი ლა სა თა ნა დოდ გან მარ ტე ბუ ლი ამ გა ჭი ა ნუ რე ბის მი ზე ზე ბი და წა მოჭ
რი ლი სირ თუ ლე ე ბი.

შექ მ ნი ლი მდგო მა რე ო ბა სე რი ო ზუ ლი შეშ ფო თე ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა, ვი ნა ი დან გა
უ მარ თ ლე ბე ლი გა და ვა დე ბით შე საძ ლე ბე ლია ზი ა ნი მი ად გეს მთლი ა ნად ევ რო ინ ტეგ
რა ცი ის პრო ცესს და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლი სარ გებ ლი სა და ეროვ ნუ ლი 
ინ ტე რე სის გან ხორ ცი ე ლე ბას. კერ ძოდ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ:

  ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის ხელ მო წე რით სა ქარ თ ვე ლომ უკ ვე აიღო ევ რო პის ენერ
გე ტი კუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის პა კე ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. მო ლა პა
რა კე ბა ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის (EC) წევ რო ბის ფორ მატ ში გან საზღ ვ რავს 
მხო ლოდ ვა დებ სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პი რო ბებს. თუ EC მო ლა პა რა კე ბა წა რუ

  operation of vertically integrated companies in the energy and gas sectors is a barrier for 
Georgia. the long-term memorandums Georgia negotiated with them directly contradicts 
eu principles.  

However, after several rounds of negotiations important compromises for Georgia were made 
in a number of sensitive issues. it has been said repeatedly and openly that the negotiations 
have been successful and nearly finalized, but in reality, the process of accession to the ec has 
been delayed. in fact, negotiations were suspended in the early spring of 2014, when bilateral 
consultations were disrupted with no explanations.

this situation raises serious cause for concern since an unjustified delay could harm the overall 
process of eurointegration. the following issues should particularly be taken into account:  

  By signing the association agreement Georgia has undertaken the obligation to introduce 
the eu energy legislation package. the negotiations within the framework of the energy 
community define the timeframes and terms of its implementation. if the negotiations over 
accession bring no results, the same directives shall nonetheless be introduced into the 
Georgian legislation, although perhaps under stricter timeframes and conditions. 
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მა ტებ ლად დამ თავ რ და, ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, მა ინც უნ და მოხ დეს 
იმა ვე დი რექ ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, თუმ ცა, 
შე საძ ლო ა, უფ რო ხის ტი ვა დე ბით და პი რო ბე ბით.

  EC წევ რო ბით გამ ყა რე ბუ ლი ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და სის
ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ქმნის გამ ჭ ვირ ვა ლე, სტა ბი ლურ სა კა ნონ მ დებ ლო და მა
რე გუ ლი რე ბელ გა რე მოს, რაც ქვე ყა ნა ში კვა ლი ფი ცი უ რი სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტო
რე ბის მო ზიდ ვი სა და ინ ვეს ტი ცი ის მო ცუ ლო ბე ბის გაზ რ დის, ასე ვე სატ რან ზი ტო 
ფუნ ქ ცი ის გაძ ლი ე რე ბი სა და სტრა ტე გი უ ლი ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა ა.

  ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ რო ბა პო ლი ტი კუ რი ასო ცი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ნა ბი ჯია და აჩ ვე ნებს პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნის სიმ წი ფეს, რა მაც შე დე გად უნ და 
გა მო ი ღოს ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ევ რო პუ ლი და ევ რო
ატ ლან ტი კუ რი პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რის უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხი.

  ევ რო პუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის და ნერ გ ვა თა ვის თა ვა დი სარ გე ბე
ლი ა. ეს გუ ლის ხ მობს სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ხა რის ხი ა ნი 
სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მოს დამ ყა რე ბას, რაც ნიშ ნავს ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში არ
სე ბუ ლი უხა რის ხო სა კა ნონ მ დებ ლო და მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს შეც ვ ლას, გა
უმ ჭ ვირ ვა ლე მე მო რან დუ მე ბის მა ხინ ჯი სის ტე მის ეტა პობ რივ გა უქ მე ბას, ბაზ რის 

  introducing the legislation and subsequent norms in compliance with european standards 
and affirmed by the membership of the energy community creates a transparent and stable 
legislative and regulatory environment, which in turn serves as an important precondition 
for attracting strategic investors and increasing investment volumes as well as activating 
the transit function of the country and implementing strategic energy projects in the 
energy sphere. 

  energy community membership is an important step towards political association 
with europe and manifests the maturity of the political choice that should entail more 
consolidated assistance from european and euro atlantic political structures being crucial 
for country’s security.  

  introducing european legislation is a benefit of its own. it envisages introducing market 
mechanisms, the principles of transparency and a high quality legislative environment 
which means changing an inadequate legislative and regulatory environment, phasing-out 
the distressing practice of concluding non-transparent memorandums, de-monopolisation 
of the market, introducing transparent market principles based on healthy competition, 
creating professional environment and eliminating the opportunities for corruption. 
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დე მო ნო პო ლი ზა ცი ას, ჯან საღ კონ კუ რენ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და გამ ჭ ვირ ვა ლე 
სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გა რე მოს დამ კ ვიდ რე ბას, კო რუფ ცი ის 
შე საძ ლე ლო ბე ბის აღ მოფხ ვ რას. EC წევ რო ბა, ასე ვე გუ ლის ხ მობს ევ რო პუ ლი კა
ნონ მ დებ ლო ბის და ნერ გ ვა ში ფი ნან სუ რი და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბას.

  ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში გა წევ რი ა ნე ბის შე დე გად სა ქარ თ ვე ლოს ექ ნე ბა შე საძ ლებ
ლო ბა, ისარ გებ ლოს ევ რო პის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის (EIB) უფ რო შე ღა ვა თი ა ნი და გრძელ
ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბით, რაც ყვე ლა ზე და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი საკ რე დი ტო რე სურ სი ა.

  EC წევ რო ბა მო ითხოვს ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო
ე ბის გან ვი თა რე ბას, გა რე მოს დაც ვი სა და კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის დაც ვას და 
ა.შ. რაც ქვეყ ნის და სა ზო გა დო ე ბის ტექ ნო ლო გი ურ და ინ ს ტი ტუ ცი ურ გან ვი თა
რე ბას ნიშ ნავს და რი სი გა და დე ბაც გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა. მათ შო რის, იხ ს ნე ბა სა
ქარ თ ვე ლოს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით. ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტ როს გან ცხა
დე ბით, „საქართველოს, რო გორც სუფ თა ენერ გი ის მწარ მო ე ბელს, მი ე ცე მა სა შუ
ა ლე ბა თურ ქე თის მეშ ვე ო ბით ელექ ტ რო ე ნერ გი ით  ევ რო პის ქვეყ ნებ თან ივაჭ როს 
და და ამ ყა როს ურ თი ერ თ სა სარ გებ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა”.

  ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა არის ევ რო პას თან ენერ გე ტი კუ ლი ურ თი ერ თო ბე
ბის პლატ ფორ მა და ფო რუ მი, სა დაც სა ქარ თ ვე ლოს შე ეძ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა და 

energy community membership also implies getting financial and technical assistance 
while introducing european legislation.  

  after becoming a member of the energy community, Georgia will be able to receive 
beneficial and long-term credits issued by the european investment Bank, the lowest 
interest credit resource. 

  membership of the energy community requires the promotion of energy efficiency and 
renewable energy sources, the protection of the environment and the principles of competition, 
etc., which can be interpreted as the technological and institutional development of the country 
and general public; postponing these principles is therefore unjustifiable. ec membership would 
also activate the potential of renewable energy development by implementing joint projects. 
according to the ministry of energy of Georgia: “as a producer of clean energy, Georgia will be 
given the opportunity to trade in electricity with european countries via turkey and establish 
mutually beneficial trade relations with them.” 

  the energy community is a platform and forum for european energy relations, which Georgia 
will be able to actively engage in with other countries. Despite the absence of direct energy 
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სა კითხე ბის და ყე ნე ბა სხვა ქვეყ ნებ თან ერ თად. მი უ ხე და ვად პირ და პი რი ენერ გე
ტი კუ ლი კავ ში რის არ ქო ნი სა, შე საძ ლე ბე ლია მო ი ძებ ნოს EC ქვეყ ნებს შო რის არ
სე ბუ ლი სა გან გე ბო ენერ გე ტი კულ სი ტუ ა ცი ებ ში ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის მუხ ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პი რო ბე ბის ამოქ მე დე ბის გზე ბიც.

  ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, ევ რო ინ ტეგ რა ცია და, აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ჰარ მო ნი ზა ცია ენერ გე ტი კულ სფე რო ში, ისე ვე რო გორც ქვეყ ნის 
სატ რან ზი ტო ფუნ ქ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა, არის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ინ ტე
რე სი, ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა უნ და ეს წ რა ფო დეს მის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბით, მათ შო რის, EC წევ რო ბით.

  ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბა თან ხ ვედ რა ში მო დის 
აშ შ ის ენერ გე ტი კულ პო ლი ტი კას თან ევ რო პის კონ ტი ნენ ტ ზე და აშ შ  სა ქარ თ ვე
ლოს სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რო ბის ქარ ტი ის პრინ ცი პებ თან. ასე ვე, ენერ გე ტი
კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ რო ბა შე ე სა ბა მე ბა ნა ტოს ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის ინ ტე
რე სებს.

სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში გა წევ რი ა ნე ბის შე დე გად, ევ რო კავ ში რი 
ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს რუ სე თის ქმე დე ბებ ზე ოკუ პი
რე ბულ რე გი ო ნებ ში. რუ სე თი უკა ნო ნო ქმე დე ბებს ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ
პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე (ცხინვალში მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა, აფხა ზეთ ში კონ

links, it is possible to find ways to apply the article provision of mutual assistance to ec 
countries in case of emergency energy situations. 

  Based on the national security concept, european integration, the harmonization of 
legislations in the sphere of energy, and utilizing the transit potential of the country 
is a national interest of Georgia. therefore, the Georgian government should strive for 
its implementation by applying all mechanisms, including membership of the energy 
community. 

  Georgia’s accession to the energy community corresponds to the energy policy of 
the us on the european continent and coincides with the principles of the us-Georgia 
strategic partnership charter. the membership also meets the interests of nato’s 
energy security. 

  Having Georgia among its members of the energy community, the eu will have to respond 
adequately to russia’s actions on Georgia’s occupied territories. russia is conducting illicit 
acts in the occupied regions of Georgia (building a pipeline in tskhinvali, extracting oil 
from abkhazia’s continental shelf ), thus grossly violating international law. in the case of 
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ტი ტენ ტურ შელ ფ ზე ნავ თო ბის მო პო ვე ბა), რაც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის უხე ში 
დარ ღ ვე ვა ა. სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბა ში  გა წევ რი ა ნე ბის შემ თხ ვე
ვა ში, უკ ვე ევ რო კავ ში რის უშუ ა ლო ვალ დე ბუ ლე ბა ხდე ბა რუ სეთ თან აღ ნიშ ნუ ლი სა
კითხე ბის დას მა და არა ლე გი ტი მუ რი ქმე დე ბე ბის აღ მოფხ ვ რა.

ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ რო ბა ზე გა ნაცხა დის და ოთხ წ ლი ა ნი მო ლა პა რა
კე ბე ბის შემ დეგ არა არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი თავ შე კა ვე ბა ში და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის 
უმ წიფ რო ბის, ან სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სის ცვლი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე იძ ლე ბა 
გახ დეს, რაც შე ლა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც სა ი მე დო პარ ტ ნი ო რის იმიჯს, ხელს 
შე უშ ლის მთლი ა ნად ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს და ქვეყ ნის თ ვის სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის სატ რან ზი ტო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო ინ
ტეგ რა ცი ის მო წი ნა აღ მ დე გე თა მხრი დან კი შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა ამ ყვე ლაფ რის გა მო
ყე ნე ბა და მა ტე ბი თი ბა რი ე რე ბი სა და სირ თუ ლე ე ბის შე საქ მ ნე ლად. სა ყუ რადღე ბო ა, 
რომ 2013 წელს EC წევ რო ბა ზე უარის თქმის სა ნაც ვ ლოდ რუ სე თი მოლ დო ვას გა
ზის ფა სის მე სა მე დით შემ ცი რე ბას და ეკო ნო მი კურ დახ მა რე ბას სთა ვა ზობ და, რა
ზეც მოლ დო ვამ უარი გა ნაცხა და და გა წევ რი ან და ამ გა ერ თი ა ნე ბა ში. ეს კი დევ 
ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლია ამ ნა ბი ჯის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა.

ევ რო კავ ში რის ახალ მა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ მო მა ვა ლი ხუ თი წლის პრი ო რი ტე
ტად გან საზღ ვ რა ე.წ. ენერ გო კავ ში რის შექ მ ნა, რო მე ლიც თა ვის თავ ში მო ი
აზ რებს ევ რო კავ ში რის ერ თი ა ნი ში და ენერ გობაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ

Georgia’s accession to the european energy community, discussing and addressing these 
issues will become a direct obligation of the eu. 

an unreasonable suspension of the four-year long negotiating process following the 
submission of an official application on accession to the energy community could be seen as a 
sign of Georgia’s immature domestic political process or a change in the country’s foreign policy 
direction, which could damage Georgia’s image as a reliable partner. this in turn will thwart the 
progress of euro integration and the implementation of projects that are strategically important 
for the country. meanwhile, opponents to Georgia’s euro integration could take advantage of 
this respite and create additional obstacles to the process. For example, in 2013 russia offered 
moldova a one-third reduction in gas price and  economic assistance in exchange for its refusal 
to become a member of the energy community. moldova rejected the offer and acceded to the 
ec, which underlines the importance of the step that the country made. 

the new eu leadership defined the establishment of an “energy union” a priority for the 
upcoming 5-year period. the energy union should facilitate the formation of a single domestic 
energy market and elaborate a mutually agreed eu position when dealing with third countries. 
it is planned to create a Fund for strategic investments with a budget of 21 billion eur, while 
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67 billion eur has been earmarked by the european investment Bank for projects in the energy 
field amounting to a total budget of 300 billion eur. 

the proposal is presently under discussion, however, it underlines the necessity of stronger 
cooperation between the european energy community and euro-mediterranean partnership. 
moreover, the secretariat of european energy community stresses that the european energy 
union should become a pan-european union to facilitate the creation of a pan-european single 
domestic energy market.  

clearly, protracting negotiations on accession to the european energy community may 
negatively affect the pro-Western development process of Georgia. it is important to 
eliminate the prospects of misapplication to the european energy community ascension 
and to provide clear grounds for the delay in this process, especially when considering 
the benefits and emerging threats towards development in this direction. We believe that 
this issue requires more attention and active involvement of both parliament and the civil 
society. 

შეწყო ბას, ევ რო კავ ში რის მი ერ ერ თი ა ნი პო ზი ცი ის გა მო მუ შა ვე ბას მე სა მე 
ქვეყ ნებ თან ურ თი ერ თო ბი სას. და გეგ მი ლია და ახ ლო ე ბით 21 მლრდ.ევ როს ღი
რე ბუ ლე ბის სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ფონ დის შექ მ ნა და ევ რო პის სა ინ
ვეს ტიო ბან კის მი ერ 67 მლრდ ევ როს გა ცე მა ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის თ
ვის, რო მელ თა სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 300 მლრდ. ევ რო იქ ნე ბა.

ამ ჟა მად, წი ნა და დე ბა გან ხილ ვის პრო ცეს ში ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ენერ გო კავ
ში რის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნი ლი წი ნა და დე ბა ხაზს უს ვამს ევ რო პის ენერ გო
გა ერ თი ა ნე ბა სა და ევ რო კავ ში რის ხმელ თა შუა ზღვის პარ ტ ნი ო რო ბის უფ რო 
მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის აუცი ლებ ლო ბას. ევ რო პის ენერ გო გა ერ თი ა ნე ბის 
სამ დივ ნო ხაზს უს ვამს იმ ფაქტს, რომ ევ რო კავ ში რის ენერ გო კავ ში რი უნ და 
გახ დეს პა ნევ რო პუ ლი კავ ში რი რა თა ხე ლი შე ეწყოს პა ნევ რო პუ ლი ერ თი ა ნი ში
და ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი მი ა ნიშ ნებს, რომ ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის წევ
რო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბა შე საძ ლო ა, ქვეყ ნის პრო და სავ ლურ გან ვი
თა რე ბა ზე უარ ყო ფი თად აისა ხოს. მოყ ვა ნილ სარ გე ბელ ზე უარის თქმი სა და საფ რ
თხე ე ბის წარ მო შო ბის პი რო ბებ ში, სა სურ ვე ლი ა, გა მო ი რიცხოს შეც დო მის ალ ბა თო ბა 
და გა ირ კ ვეს, რამ დე ნად არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია ამ პრო ცე სის შე ჩე რე ბა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი პარ ლა მენ ტი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხრი და ნაც მეტ 
ყუ რადღე ბა სა და ჩარ თუ ლო ბას მო ითხოვს.






