
#strongertogether

20 թիրախային արդյունք 2020թ. համար.

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ



  ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

  ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ   

2009թ.-ին մեկնարկած Արևելյան գործընկերությունը (ԱլԳ) նպատակ ունի 
խորացնել և ամրապնդել, մի կողմից, Եվրոպական Միության և վերջինիս 
անդամ պետությունների ու, մյուս կողմից, նրա արևելյան հարևանների՝ 
Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և 
Ուկրաինայի միջև հարաբերությունները: Այս շրջանակներում բոլոր 
գործընկերները համաձայնության են եկել շոշափելի օգուտներ ապահովել 
իրենց քաղաքացիների ամենօրյա կյանքում՝ կենտրոնանալով 2020թ.-ին 
20 թիրախային արդյունքներին հասնելու վրա:

ԵՄ-ի և նրա գործընկեր երկրների համագործակցությունը ներառում է երեք միջանկյալ հիմնախնդիրներ՝ 
քաղաքացիական հասարակության հետ փոխգործակցություն, կանանց հզորացում և գենդերային 
հավասարակշռություն ու ռազմավարական հաղորդակցություն: Չնայած այն հանգամանքին, որ ռազմավարական 
հաղորդակցության ամրապնդման ոլորտում առաջընթաց է գրանցվել, քաղաքացիական հասարակության և անկախ 
լրատվամիջոցների համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծումը հրատապ ուշադրություն է պահանջում:

 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ 

  Բարձրացել է ԵՄ-ի մասին ԱլԳ քաղաքացիների դրական 
ընկալումը. ԵՄ-ի հանդեպ վստահությունը ավելի 
բարձր է, քան երբևէ: Քաղաքացիների 61%-ը ԵՄ-ն 
ամենավստահելի օտարերկրյա կառույցն է համարում:

 Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՆԵԼ՝ 

• Քաղաքացիական հասարակության համար նպաստավոր

     միջավայրի ձևավորում

• Աջակցություն բազմակարծությանը և անկախ

     լրատվամիջոցներին

• Գենդերային հավասարության և ապախտրականության
     ապահովում

 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ 

  ԵՄ-ի կողմից ՓՄՁ-ներին տրվող վարկերի ավելի քան 
50%-ն այժմ տեղական արժույթով է: 

  2016 թվականից ի վեր առևտրի ծավալների աճ 
բոլոր վեց գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև. 15%՝ 
Հայաստանի, 17%՝ Ադրբեջանի, 19%՝ Բելառուսի, 6%՝ 
Վրաստանի, 20%՝ Մոլդովայի և 24%՝ Ուկրաինայի հետ:

  Փոխադարձ համաձայնության առկայություն 
տարածաշրջանում մինչև 2020թ. ռոումինգի 
համաձայնագրի ստորագրման հեռանկարի շուրջ:

 Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՆԵԼ՝ 

•  Թվային շուկաների ներդաշնակեցման ուղղությամբ 
ստանձնած պարտավորությունների արդյունավետ 
իրականացման ապահովում

• Ներտարածաշրջանային առևտրի ներդաշնակեցում

Տնտեսական կայունության ապահովումն ընկած է ԱլԳ երկրների հետ ԵՄ-ի ստանձնած հանձնառության հիմքում: 

Այս համատեքստում ԵՄ-ն և ԱլԳ գործընկեր երկրները միասին աշխատում են ամբողջ տարածաշրջանում ավելի 

ուժեղ, դիվերսիֆիկացված և կենսունակ տնտեսությունների զարգացման ուղղությամբ: Նշանակալի առաջընթաց է 

արձանագրվել ՓՄՁ-ներին աջակցելու, ներդրումների ներգրավման, նոր ոլորտներում աշխատատեղերի ստեղծման, 

ինչպես նաև նոր շուկաներ մուտք գործելու միջոցով առևտրի հնարավորությունները բարելավելու ուղղությամբ:



  ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ԿԱՊ   

  ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

  ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  

 Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՆԵԼ՝ 

• Օրենքի գերակայության ամրապնդում

•  Առանցքային դատական բարեփոխումների 
իրականացում և հանրային կառավարման ամրապնդում

•  Անվտանգային համագործակցության ամրապնդում, 
մասնավորապես՝ կազմակերպված հանցավորության 
դեմ պայքարի, հակամարտությունների կարգավորմանն 
աջակցելու, ինչպես նաև նոր սպառնալիքների դեմ 
պայքարի ու կիբեռանվտանգության առումով:

Հաստատությունների ամրապնդման և լավ կառավարման ուղղությամբ ջանքերի ավելացումը ԵՄ-ի գլխավոր 
առաջնահերթություններից է ԱլԳ տարածաշրջանում, որտեղ դեռևս առկա են մարտահրավերներ: Մասնավորապես, 
ավելի շատ ջանքեր պետք է գործադրվեն օրենքի գերակայության ապահովման, կարևոր դատական 
բարեփոխումների իրականացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ: Սրանք քաղաքացիների կողմից 
պետության նկատմամբ վստահության, երկարատև կայունության և ներդրումների համար անվտանգ միջավայրի 
նախապայմաններն են:

 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ 

  Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում 
և Ուկրաինայում ստեղծվել են ակտիվների 

հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգեր

  Քաղաքացիական ծառայության մասին 
օրենսդրությունների բարելավումներն ուղի 
են հարթել Հայաստանում, Ադրբեջանում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում 
առավել ապաքաղաքականացված քաղաքացիական 
ծառայության համար

 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ 

  Ավարտվեց ցուցանիշային TEN-T ներդրումային գործողությունների 
ծրագիրը՝ կանխատեսելով տարածաշրջանում մոտ 5.500 կիլոմետրանոց 
ճանապարհների և երկաթուղիների կառուցում՝ մինչև 2020 թվականը, և 
լրացուցիչ 4.600 կմ՝ մինչև 2030 թվականը:

  Հարավային գազային միջանցքի ադրբեջանա-վրացական հատվածի վերջերս 
կայացած հանդիսավոր բացումն ամրապնդում է համընդհանուր էներգետիկ 

անվտանգությունը:

  ԵՄ-ի և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների միջև 
բարձր մակարդակի նախաձեռնությունը, որն ուղղված է էներգետիկ 
արդյունավետության խթանմանը, հանգեցրել է օրենսդրությունների 
բարելավումների և ներդրումների՝ ավելի շատ մարդկանց, 
քաղաքապետարաններին և ՓՄՁ-ներին օգնելով կրճատել իրենց էներգետիկ 
ծախսերն ու բարելավել չափանիշները:

Գործընկեր երկրների հետ տրանսպորտային ուղիների և ենթակառուցվածքների բարելավման, էներգետիկ 
կայունության և արդյունավետության, ինչպես նաև ջերմային գազերի արտանետումների ծավալը նվազեցնելու 
նպատակով էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման ուղղությամբ ԵՄ-ի աշխատանքը հանգեցրել 
է զգալի առաջընթացի: Նշված ոլորտներում ներդրումների իրականացման շարունակականությունը կհանգեցնի 
էներգակախվածության և էներգասպառման ծավալների նվազման, ինչն, իր հերթին, խթան կդառնա ավելի կայուն 
տնտեսական զարգացման և քաղաքացիների կյանքում կոնկրետ օգուտների համար:

 Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՆԵԼ՝ 

•  CO2 արտանետումների 
հետագա նվազեցում և ազգային 
վերահսկողության արդյունավետ 

մեխանիզմների ներդրում

•  Կենսաբազմազանության 
պաշտպանության և կայուն 
անտառային տնտեսության 
ուղղությամբ միջոցառումների 

խստացում

 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ 

  Թբիլիսիում գործարկվեց Արևելյան գործընկերության Եվրոպական դպրոցը:

  2014թ.-ից ի վեր ավելի քան 30.000 երիտասարդ մասնակցել է «Էրազմուս+»-ի 
միջոցով իրականացված փոխանակման, շարժունակության և կամավորական 

ծրագրերին:

  EU4Youth ծրագիրն ակտիվորեն աջակցում է գործընկեր երկրների շուրջ 
23.000 երիտասարդի զբաղվածությանն ու ձեռներեցությանը: 200 երիտասարդ 
եվրոպացի դեսպաններն երիտասարդական կազմակերպությունների հետ 
ամրապնդում են  համագործակցությունը ԵՄ-ի և գործընկեր երկրների միջև:

  Բոլոր գործընկեր երկրներն ունեն լիարժեք հասանելիություն «Հորիզոն 
2020»-ի նկատմամբ:

ԵՄ-ն և գործընկեր երկրները միասին ներդրում են կատարել երիտասարդների հմտությունների, ձեռներեցության և 
աշխատանքի տեղավորման ուղղությամբ, այդ թվում՝ կրթական քաղաքականությունների մշակման միջոցով:

 Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՆԵԼ՝ 

•  Շարժունակության 
գործընկերությունների առաջընթացի 

վերահսկողության շարունակում

•  Կրթական համակարգերի որակի 
և համապատասխանության 
բարելավում, ուսուցման 
մեթոդների արդիականացում և 
շրջանավարտների աշխատանքի 
հնարավորությունների ամրապնդում
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 ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

1.  Քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների հետ առավել ակտիվ 
փոխգործակցություն

2.  Գենդերային հավասարության և ապախտրականության 
բարելավում

3. Ռազմավարական հաղորդակցության ամրապնդում 
և աջակցություն բազմակարծությանն ու ԶԼՄ-ների 
անկախությանը

 ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսական զարգացում 
և շուկայական հնարավորություններ.

4.  Ներդրումային ու գործարար միջավայրի 
բարելավում և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների 
(ՓՄՁ-ներ) աճի ներուժի բացահայտում

5.  Ֆինանսների ու ֆինանսական 
հաստատությունների հասանելիության բացերի 
վերացում  

6.  Նոր աշխատատեղերի ստեղծում տեղական և 
տարածաշրջանային մակարդակներում 

7.  Թվային տնտեսությունների ներդաշնակեցում

8.  Աջակցություն գործընկեր երկրների ու ԵՄ-ի միջև 
ներտարածաշրջանային առևտրին

 ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաստատությունների ամրապնդում 
և լավ կառավարում.

9.  Օրենքի գերակայության և հակակոռուպցիոն 
մեխանիզմների ամրապնդում 

10.  Աջակցություն առանցքային դատական 
բարեփոխումների իրականացմանը

11.  Աջակցություն պետական կառավարման 
բարեփոխումների իրականացմանը

12.  Ավելի ամուր համագործակցություն 
անվտանգության ոլորտում

 ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ԿԱՊ

Կապակցելիություն, էներգետիկ 
արդյունավետություն, շրջակա միջավայր 
և կլիմայի փոփոխություն.

13.  TEN-T-ի և տրանսպորտային հիմնական ցանցերի 
ընդլայնում 

14.  Էներգաապահովման անվտանգության 
բարելավում

15.  Էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգիայի աղբյուրների օգտագործման 
ավելացում, ջերմային գազերի արտանետումների 
նվազեցում

16.  Աջակցություն շրջակա միջավայրին և հարմարում 
կլիմայի փոփոխություններին

 ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Շարժունակություն 
և մարդկանց միջև շփումներ.

17.  Առաջընթաց վիզայի ազատականացման 
բանակցություններում և շարժունակության շուրջ 
գործընկերություններում

18.  Երիտասարդական հմտությունների, 
ձեռնարկատիրության և զբաղվածության 
ամրապնդում

19.  Արևելյան գործընկերության եվրոպական դպրոցի 
հիմնադրում

20.  Արևելյան գործընկերության և ԵՄ-ի 
հետազոտական ու նորարարական համակարգերի 
և ծրագրերի ինտեգրում

ՉԱՓԱՎՈՐ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ   
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