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Xülasə. Məqalədə minilliyin əvvəllərindən etibarən Avropa İttifaqı 

strukturlarının Avrasiyada yaranmış yeni şəraiti nəzərə almaqla "Daha geniş 

Avropa" adı altında yeni strateji xəttin hazırlanmasına baxılır və birliyin 

cənub və şərq qonşuları ilə bağlı siyasətinin mahiyyəti açılır.  
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Резюме. В статье рассматривается подготовка 

ЕС новой стратегической линии под названием 

«Расширенной Европы», с учетом новых усло-
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XX yüzilliyin sonlarında dövlət müstəqilliyini elan edərək, dünya birliyinin sıralarına 

qoşulmuş dövlətlərdən biri kimi Azərbaycan Respublikası yarandığı gündən daxili və xarici 

güclərin, geosiyasi mübarizənin hədəfinə çevrilmiş, dünya güclərinin sınaq meydançası 

olmuşdu. Yaranmış vəziyyətdə milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi həyati 

əhəmiyyətə malik idi və müvafiq strateji konsepsiyanın hazırlanmasını tələb edirdi. Milli 

təhlükəsizlik konsepsiyası dövlətlərin onların maraqlarına və məqsədlərinə, dəyər və 

maraqların təhlükəsizliyinə və bunların real və potensial təhlükələrdən qoruma vasitələrinə 

dair baxışlar sistemidir. 

Məlum olduğu kimi, hər bir dövlətin milli təhlükəsizlik konsepsiyası dövlətin dünyada 

siyasi və geostrateji mövqeyinin necəliyini, dövlətin daxilində və hüdudlarından kənarda milli 

maraqlarının müəyyənləşməsində, müttəfiq və partnyorlarının kimliyində, milli maraqların 
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təmin edilməsi yollarının aydınlaşdırılmasında, konkret taktika və strategiyanın həyata 

keçirilməsində öz təcəssümünü tapır. Təhlükəsizliyin qlobal problemləri bir çox ölkələrin, o 

cümlədən respublikamızın qarşısında kəskin şəkildə durur: ehtiyatların tükənməsi, əhalinin 

sürətlə artması, ətraf mühitin çirklənməsi və kütləvi miqrasiyalar - hazırda bu siyahını kifayət 

qədər uzatmaq mümkündür. Bunlar elə problemlərdir ki, dövlətlərin onları nəinki təklikdə, 

hətta qrup halında nizamlamaq imkanları mümkünsüzdür. Bu baxımdan Avropa təhlükəsizik 

və iqtisadi məkanına inteqrasiya xətti götürmüş Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə  əməkdaşlığı 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd edək ki, müasir dövrdə dünyanın heç bir sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlıq 

münasibətləri Avropa İttifaqındakı qədər sıx deyil, heç bir yerdə qonşu dövlətlər arasında 

qarşıdurmadan imtina olunması üçün belə möhkəm və təsirli zəmanət yaradılmamışdır. Heç 

bir yerdə əmtəələrin mübadiləsi, xidmət və istehsalat amilləri üçün beynəlxalq sərhədlər bu 

qədər şəffaf deyildir. Hazırda Avropa İttifaqı 480 milyiondan çox əhalini əhatə edir ki, bu 

olduqca qüdrətli siyasi və iqtisadi qüvvədir. Avropa İttifaqının payına dünya məcmu 

məhsulunun və dünya ticarətinin mühüm hissəsi düşür (müvafiq olaraq 20,5% və 20,9%) [8, 

s.186].  

Avropada inteqrasiya proseslərinin müasir səviyyəsi beynəlxalq münasibətlərin 

bipolyar sisteminin dağılmasından «soyuq müharibənin» başa çatmasından sonra yaranmış 

beynəlxalq vəziyyətlə sıx bağlıdır. Belə ki, «soyuq müharibənin» başlıca meydanı sayılan 

Avropanın parçalanması bununla da başa çatmış, 1989-cu ilin noyabrında parçalanmış 

Avropanın təcəssümü olan Berlin divarının sökülməsi və 1990-cı il oktyabrın 3-də 

Almaniyanın birləşməsi ilə dünyanın bu hissəsində əsaslı dəyişikliklər dünya qaydasının 

yarım əsrə yaxın olan nizamının pozulmasına gətirib çıxarmışdı. Ümumiyyətlə, 1986-1995-ci 

illər arasındakı dövr Avropa beynəlxalq-siyasi məkanının əsaslı şəkildə yenidən qurulması 

dövrüdür. 

Tarixən Avropada dünya nizamının bir vəziyyətdən digər vəziyyətə transformasiyası 

dövrü qeyri-sabitlik və müvazinətin itirilməsi halları ilə müşayiət olunurdu. Belə hallar 

qısamüddətli, lakin dramatik nəticələrlə dolu olur, region daxilində  ciddi gərginlik zolaqları 

yaradırdı. Yalta-Potsdam sisteminin üzərində qurulmuş bipolyar dünya nizamı şəraitində 

Avropanın qərbində və şərqində informasiya prosesləri fərqli yollarla getmişdi. “Soyuq 

müharibə” bitdikdən  sonra vahid Avropanın formalaşma prosesi qərblə şərqin yaxınlaşması 

yolu ilə deyil, ənənəvi qərb təşkilatlarının tədricən genişlənməsi yolu ilə getməyə başladı. 

Avropa İttifaqının və NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi bu planda çox səciyyəvi olduğu 

kimi, yeni Avropa arxitekturasında ATƏT və Avropa Şurası da mühüm əhəmiyyətə malikdir
 

[4, s.86-87]. Qərb siyasətçilərinə görə “böyük Avropa” sabitliyin və təhlükəsizliyin vahid 

məkanına çevrilmək siyasətini hədəfləmişdir.  Nəzərə alsaq ki, Avropa tarixi sonsuz silahlı 

münaqişələr tarixidir, XX əsrdə məhz burada iki dünya müharibəsi başlanmış, yeni tarixi 

şəraitdə Avropa beynəlxalq münasibətlərin yeni və qütblü sisteminin formalaşmasında aparıcı 

qüvvəyə çevrilmişdir. 
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XX əsrin ikinci yarısında iki qüdrətli dövlətin və onların başçılıq etdikləri blokların 

qarşıdurması yenə də Avropa qitəsində baş vermiş və ilk növbədə onun maraqlarına 

toxunmuşdu. Uzun müddət Avropanın mərkəzində iri miqyaslı silahlı münaqişənin yaranma 

təhlükəsi qalırdı, çünki burada nəhəng hərbi kontingent və çoxlu miqdarda hərbi texnika 

yerləşdirilmişdi. Dövlətlər arasındakı qarşılıqlı inamsızlıq və dözümsüzlük münaqişəli 

situasiyalarını gərginləşdirilməsinə istiqamətlənmişdi. Yalnız 1975-ci ilin ortalarında 

Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlığa dair Helsinki müşavirəsi keçirildikdən sonra vəziyyət 

dəyişilməyə başladı [4, s.367]. 

Müasir Avropanın topladığı milli təhlükəsizliyin təminatı təcrübəsindən bəhs edərkən 

Böyük Britaniyanı, Fransanı, Almaniyanı, İspaniyanı, Portuqaliyanı  və İtaliyanı xüsusi qeyd 

etmək lazımdır, çünki onların həm ümumi, həm də məhz bu dövlətlərə xas olan səciyyəvi 

xüsusiyyətləri var. Avropada milli təhlükəsizliyinin təminatı siyasətinin ali məqsədi region 

dövlətlərinin ərazi bütövlüyünün və azadlığının qorunması, öz milli mənafeyini birlik daxilinə 

və onun hüdudlarından kənarda müdafiə etmək qabiliyyətidir. Мüаsir dünya nizamı 

dövlətlərin qarşılıqlı təhlükəsizliyi – daha dəqiq desək, kollektiv təhlükəsizlik amili üzərində 

qurulmuşudur.  

Cənubi Qafqaza münasibətdə belə siyasi xətt strateji regionun bütövlükdə Avropanın 

qonşusu olması faktının nəzərə alınmasını tələb edir, çünki buradakı qeyri-sabitlik birbaşa 

Avropanı təhdid edir. Regionun Qərb üçün əhəmiyyəti onun Böyük İpək yolunun üzərində 

yerləşməsi və enerji resursları ilə bağlıdır. Daha vacib siyasi amil isə sabitlik və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Avropa komissarı B.F.Valdnerin dediyi kimi " Biz sabitliyi 

ona görə ixrac edirik ki, qeyri-sabitliyi idxal etməyək. Daha dəqiq desək, Aİ-nin başlıca 

məqsədi Avropa təhlükəsizlik məkanının genişlənməsi və yeni qonşuların timsalında bu 

məkanın ətrafında təhlükəsizliyi daha etibarlı etmək üçün “sanitar kordonunun” 

yaradılmasıdır ki, bu siyasətdə Azərbaycana münasibət xüsusi yer tutur. 

Məlum olduğu kimi, 2004-cü ilin mayın 1-də Avropa İttifaqı genişlənmə baxımından 

yeni tarixi mərhələyə qədəm qoymuşdu. Bu tarixdən etibarən Aİ 450 milyondan çox əhalisi 

olan və 25 üzv dövlətdən ibarət olan birlik kimi dünyada daha əhəmiyyətli bir mövqe tutmağa 

başlamışdı, çox keçmədən birlik üzvlərinin sayı 28-ə çatmışdı [4, s.214]. Bu, Avropa İttifaqı 

üçün həm də xarici və təhlükəsizlik siyasətində yeni bir vəziyyət deməkdir, çünki on yeni üzv 

dövlətin sərhədləri Avropa İttifaqı üçün birdən-birə çoxsaylı yeni qonşular, yeni sərhədlər və 

bununla bağlı yeni suallar gündəmə gətirdi. Öz ətrafında "dostlardan ibarət" dairə yaratmaqla 

bu yeni qonşular vasitəsilə meydana gələ biləcək təhlükəsizlik, miqrasiya və digər 

problemlərin həlli üçün Avropa İttifaqının xarici siyasətində yeni bir istiqamət meydana 

çıxmışdı. Bu siyasətin əsas məqsədi qeyd olunduğu kimi, genişlənmiş Avropanın öz qonşuları 

ilə ikitərəfli qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurulmasına yönəlmişdi. 

XX əsrin 90-cı illəri ərəfəsində baş vermiş məlum hadisələrdən sonra belə təhlükələrlə 

zəngin postsovet məkanı ilə qonşuluq Avropa İttifaqından çevik siyasət tələb edirdi. Təsadüfi 
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deyildi ki,  məhz buna görə də Aİ qonşuluğunda yerləşən ölkələri, o cümlədən də Cənubi 

Qafqaz regionunu qlobal layihələrlə əhatə etməyə çalışırdı ki, bunların içərisində Tasis, 

Tempus, Traseka və İnogeyte proqramlarından sonra “Yeni Qonşuluq Siyasəti” mühüm yer 

tuturdu.  Qeyd edək ki, bu siyasət zamanın tələbi idi, məhz buna görə, Avropa Qonşuluq 

Siyasəti və genişlənmə məsələləri üzrə komissar Yohannes Han qeyd edirdi ki, Aİ üçün ən 

təxirəsalınmaz çağırış qonşuluğunda sabitliyin olmasıdır: "Münaqişələr, terrorizm və 

radikallaşma hamımızı təhdid edir. Ancaq yoxsulluq, korrupsiya və zəif idarəçilik də təhlükə 

mənbələridir. Buna görə də həqiqətən ortaq olan birgə maraqlarımız baxımından zəruri 

yerlərdə tərəfdaşlarımızla münasibətlərimizdə istiqamətləri yenidən müəyyən edəcəyik".  

Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Aİ-nin enerji təchizatında rolu şübhəsizdir. Belə ki, 

Aİ hazırda dünya enerji resurslarının 16 faizini istehlak edir, halbuki onun inkişafı məhdud 

təbii enerji bazasına əsaslanır. Çünki, Avropanın enerji ehtiyatları dünya ehtiyatlarının 0.2 

faizini, qaz ehtiyatları isə 1.4 faizini əhatə edir, bunların da istifadəsi 20 il ərzində başa çata 

bilər [7]. Yaranmış vəziyyətə mürəkkəblik gətirən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Aİ 

ölkələri Rusiyanın enerji ehtiyatlarından ciddi şəkildə asılıdır və Rusiya bu asılılıqdan zaman-

zaman siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Avropa 2008-2009-cu ilin qışında Rusiya-

Ukrayna qaz savaşı dövründə soyuqdan donduğunu elə də tez yaddan çıxarmayacaqdır, məhz 

buna görə də enerji mənbələrinin diversifikasiyası məsələsində Azərbaycana xüsusi diqqət 

verilir [3].  

Minilliyin əvvəllərindən etibarən Aİ strukturları Avrasiyada yaranmış yeni şəraiti 

nəzərə almaqla "Daha geniş Avropa" adı altında yeni strateji xəttin hazırlanmasına başladılar 

ki, bu zaman birliyin cənub qonşuları nəzərdə tutulurdu. Formalaşdırılmağa başlayan bu 

siyasətin ilk rəsmi sənədı Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 2002-ci il aprelin 15-

də keçirilən iclasının qərarıdır.
 
Sənədin 9-cu bəndində, "Daha geniş Avropa-gələcəkdə 

genişlənəcək Avropa və onun şərq qonşuları ilə münasibətləri" başlığı altında qeyd edilmişdi. 

"Daha geniş Avropanın" əsas məqsədi Aİ-nin şərqə doğru genişlənməsindən sonra Avropanı 

parçalayan yeni sədlərin yaranmasına yol verməməkdən ibarət idi. Konkret fəaliyyət sahəsi 

kimi "Daha geniş Avropa" beş istiqamətdə əməkdaşlığa xüsusi fikir verməli idi: siyasi 

dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi əməkdaşlıq və daha sıx ticarət əlaqələri, sərhədlərə birgə 

nəzarət və miqrasiya məsələlərində əməkdaşlıq, maliyyə dəstəyi, eləcə də istehlakçıların 

müdafiəsi, bazar rəqabəti, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq. 

Müəyyən hazırlıq işlərindən sonra 2003-cü ilin oktyabrın 13-də Avropa İttifaqı Şurası 

«Daha Geniş Avropa - Avropa Qonşuluğu» adlı təşəbbüsə dair öz nəticələrini qəbul etdi. 

Həmin nəticələrdə Aİ-nin Şurası tərəfindən Cənubi Qafqaz ölkələrinin də gələcək 

mərhələlərdə bu siyasətə cəlb olunması imkanlarının nəzərdən keçiriləcəyi əks olunmuşdur.
 
 

2003-cü ilin noyabrın 5-də Avropa Parlamenti özünün Aİ Nazirlər Şurasına tövsiyəsində 

Cənubi Qafqaz ölkələrinin də bu təşəbbüsə daxil edilməsinin zəruriliyini qeyd etmişdi [5, 

s.46-47]. 
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Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, o cümlədən də Azərbaycanın 2004-cü ildə Avropa 

Qonşuluq Siyasətinə qəbul edilməsi ölkənin həm siyasi dairələri, həm də ictimaiyyət 

tərəfindən müsbət qarşılandı [6, s.103]. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycan Avropa 

dəyərlərini paylaşmağa və Avropa inteqrasiyası istiqamətində ciddi addımlar atmağa hazırdır. 

Qeyd edək ki, AQS vasitəsilə Avropaya inteqrasiya artıq xarici siyasətin bir istiqaməti 

olmaqla məhdudlaşmır, əksinə, dövlətin daxili siyasətinin bütün sahələrinə, eləcə də vətəndaş 

cəmiyyətinin inkişafına bilavasitə təsir göstərən faktor kimi nəzərdə tutulurdu. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ. Əliyevin 2004-cü il mayında Brüsselə səfəri 

zamanı onun Avropa Komissiyasının sədr müavini, energetika, nəqliyyat məsələləri üzrə 

komisar Loyola de Palacio, Genişlənmə məsələləri komisarı Günter Verheugen və Avropa 

Komissiyasının prezidenti Romano Prodi ilə görüşlərində Azərbaycanın Avropa Qonşuluq 

Siyasətinə qəbul edilməsi geniş müzakirə olunmuşdu. Prezident İ. Əliyev ölkəmizin AQS-yə 

qoşulmasına böyük önəm verdiyini Avropa siyasətçilərinin nəzərinə çatdırmış, R.Prodi isə 

Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul ediləcəyi təqdirdə Avropa İttifaqı tərəfindən 

dəstəklənəcəyini bildirmişdi. Problem Avropa İttifaqının Baş katibi Xavyer Solana ilə 

görüşdə də müzakirə edilmişdi. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin ilk dövrlərindən haqq səsini dünyaya yayıması 

üçün müxtəlif beynəlxalq və reginal təşkilatların, o cümlədən Aİ-nin tribunasından  istifadə 

etmiş, əsassız ərazi iddiaarı zəminində Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığını dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmışdı.  Bu baxımdan Avropa İttifaqının Şərqə doğru genişlənməsindən 

sonra yeni vəziyyət yaranmışdı ki, bunun üçün "Yeni Qonşuluq Siyasəti" Cənubi Qafqaz 

dövlətləri üçün ciddi perspektivlər açmışdı. Əməkdaşlığın bu yeni mərhələsinə Aİ-nin 

qonşuluğunda olan Azərbaycan və Gürcüstan da daxil edilmişdi. AQS-də iştirak etməklə 

Azərbaycan üçün açılıan perspektivlər qəbul olunmuş bir sıra sənədlərdə aşağıdakı kimi əks 

olunmuşdu: 

 təhlükəsizik sahəsində Aİ-nin daha ciddi səy göstərməsi və Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin dinc yolla həlli üçün təsir imkanlarının   gücləndirilməsi; 

 Avropa iqtisadi modelinə mümkün qədər yaxınlaşmaqla Azərbaycanın bir neçə il 

ərzində Avropa enerji bazarına daxil olma perspektivi; 

 qeyri-dövlət  strukturlarının AQS alətinin verdiyi imkanlardan istifadə edərək 

Azərbaycanda sivil cəmiyyətin inkişafına nail olması; 

 Avropa İttifaqının yeni qonşular üçün işləyib hazırlayacağı təhsil təqaüdü 

proqramlarından maksimum  istifadə  etməklə  Azərbaycanın təhsil standartlarının 

yüksəldilməsi [1, s.125-126]. 

AQS hüdudlarında respublikamızla Aİ strukturları arasında əməkdaşlığın gedişində 

xüsusi fəaliyyət planları işlənib hazırlandı ki, bu planlar iki mərhələdə - 2007-2013 və 2014-

2020-ci ilərdə həyata keçirilməli idi. Ümumi strateji kurs əsas götürüməkə AQS-nin 
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Azərbaycanla bağlı Fəaliyyət Planında 10 prioritet istiqamət müəyyənləşdirilmişdir ki, bunlar 

aşağıdakılardır:  

 Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi; 

 demokratiyanin gücləndirilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi;  

 qanunun aliliyinin, insan hüquqlarının və başlıca azadlıqların müdafiəsinin 

gücləndirilməsi;  

 sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması;  

 gömrük xidməti işinin yaxşılaşdırılması;  

 balanslaşdırılmış və davamlı iqtisadi inkişafa dəstək verilməsi;  

 iqtisadi qanunvericiliyin və inzibati praktikanın yaxınlaşdırılması;  

 Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat sahələrində  əməkdaşlığının 

gücləndirilməsi;  

 məhkəmə, azadlıq və təhlükəsizlik sahələrində, o cümlədən sərhəd işində əməkdaşlığın 

dərinləşməsi;  

 regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinin daim nəzarətdə saxlanması və müntəzəm 

olaraq inkişaf etdirilməsi. 

Təsadüfi deyidi ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi ərəfəsində başlanan 

və 1991-ci il 18 oktyabr Konstitusiya Aktının qəbulundan sonra Xəzər neftinin işlədilməsi ilə 

bağlı genişlənən danışıqlarda ilk dövrlərdə Avropa neft kompaniyaları fəal iştirak edirdilər [2, 

s.13-14]. 1994-cü il sentyabrın 20-də tarixi «Əsrin müqaviləsi» adını almış “10+1 

müqaviləsi” imzalandı ki, onun iştirakçıları içərisində Avropanın transmilli neft 

kompaniyaları da (BP, Ramko, Statoil) yer almışdılar. Qeyd etməyə dəyər ki, “Əsrin 

müqaviləsi”ndəki iki Avropa ölkəsini (İngiltərə və Norveç) təmsil edən 3 şirkətin  bütövlükdə 

payı 27,77 faiz olmuşdu [2, s.36].  

Sonda onu da qeyd etməyə dəyər ki, Avropa qurumlarının Azərbaycana münasibətdə 

“ikili standartlardan” istifadə etmələrinə baxmayaraq ümumilikdə Xəzərin “Avropa qapısı”  

sayılan Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında rolu və əhəmiyyətini  obyektiv 

qiymətləndirməyə çalışmışlar. 
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