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20 შედეგი 2020 წლისთვის: 
საქმის ვითარება 2018 წელს



  უფრო ძლიერი ეკონომიკა  

  კომპლექსური შედეგები   

აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 2009 წელს დაწყებული ერთობლივი 
პოლიტიკური ინიციატივაა, რომლის მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება 
და გაძლიერება ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს და მისი აღმოსავლეთ 
სამეზობლოს შემდეგ ექვს ქვეყანას შორის: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის 
რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. ამ სისტემის ფარგლებში, 
პარტნიორები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მათ რეალური სარგებელი უნდა მოუტანონ 
მოქალაქეებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში 2020 წლისთვის 20 შედეგის მიღწევაზე 
ორიენტირების გზით.

ევროკავშირის და მისი პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობა სამ კომპლექსურ სფეროს მოიცავს: სამოქალაქო 
საზოგადოებაში ჩართულობა, ქალთა გაძლიერება და გენდერული ბალანსი, და სტრატეგიული კომუნიკაციები. 
მიუხედავად იმისა, რომ განხორციელდა წინსვლა სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერების სფეროში, 
დაუყოვნებელ ყურადღებას საჭიროებს სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის ხელშემწყობი 
გარემოს შექმნა.

 მიღწეული შედეგი 
  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მოქალაქეების 

მიერ ევროკავშირის პოზიტიური აღქმა უმჯობესდება: 
ნდობა ევროკავშირის მიმართ უფრო მაღალია, ვიდრე 
ოდესმე, ე. ი. მოქალაქეების 61% (ამ მაჩვენებელმა 
2017 წლის შემდეგ 4%-ით მოიმატა) თვლის, რომ 
ევროკავშირი ყველაზე სანდო საერთაშორისო 
ინსტიტუტია

 რა უნდა გაკეთდეს 
• ხელშემწყობი გარემოს შექმნა სამოქალაქო
     საზოგადოებისთვის

• პლურალიზმის და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა

• გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა და
     დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

 მიღწეული შედეგი 
  მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ევროკავშირის 

მიერ გამოყოფილი სესხების 50%-ზე მეტი ამჟამად 
ადგილობრივ ვალუტაშია გაცემული 

  ვაჭრობის ზრდა ექვსივე პარტნიორ ქვეყანას 
და ევროკავშირს შორის 2016 წლის შემდეგ: 
აზერბაიჯანთან - 17%ით, ბელარუსთან - 19%-ით, 
მოლდოვასთან - 20%-ით, საქართველოსთან - 6%-ით, 
სომხეთთან - 15%-ით და უკრაინასთან - 24%-ით

  მიღწეულია კონსენსუსი რეგიონისთვის როუმინგის 
შეთანხმების პერსპექტივის საკითხზე 2020 წლამდე

 რა უნდა გაკეთდეს 
•  ვალდებულების უზრუნველყოფა  ციფრული ბაზრების 

ეფექტური განხორციელების ჰარმონიზაციისთვის

• რეგიონის შიდა ვაჭრობის გაძლიერება

სიცოცხლისუნარიანი ეკონომიკის შექმნა წარმოადგენს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან 
თანამშრომლობის საფუძველს. აქცენტი კეთდება თანამშრომლობაზე უფრო ძლიერი, დივერსიფიცირებული და 
დინამიურად განვითარებადი ეკონომიკის მისაღწევად მთელ რეგიონში. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ზრდის ხელშეწყობა; ინვესტიციების მოზიდვა; სამუშაო ადგილების შექმნა ახალ სექტორებში 
და ასევე სავაჭრო შესაძლებლობების ზრდა, რაც ახალ ბაზრებზე შესვლის მხარდაჭერით ხორციელდება.



  უფრო მტკიცე კავშირები  

  უფრო ძლიერი საზოგადოება 

  უფრო ძლიერი მმართველობა 

 რა უნდა გაკეთდეს 
• კანონის უზენაესობის გაძლიერება 

•  სასამართლო სისტემის ძირითადი რეფორმების 
განხორციელება და საჯარო ადმინისტრაციის 
გაძლიერება

•  თანამშრომლობის გაძლიერება უსაფრთხოების 
სფეროში, კერძოდ ორგანიზებული დამნაშავეობის 
აღკვეთა, კონფლიქტის გადაწყვეტის მხარდაჭერა, ასევე 
ახალი საფრთხეებისგან

ძალისხმევის გაზრდა ინსტიტუტების გაძლიერების და სათანადო მმართველობის სფეროში წარმოადგენს 
ევროკავშირის ძირითად პრიორიტეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, სადაც გამოწვევები კვლავაც 
არსებობს. კერძოდ, მეტი ძალისხმევაა საჭირო სამართლის უზენაესობის, სასამართლო სისტემის ძირითადი 
რეფორმების განხორციელების და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. აღნიშნული წარმოადგენს 
მოქალაქეების სახელმწიფოსადმი ნდობის, ასევე ხანგრძლივი სტაბილურობის და უსაფრთხო საინვესტიციო 
გარემოს შექმნის წინაპირობას.

 მიღწეული შედეგი 
  მოლდოვაში, საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 

დაინერგა ქონებრივი დეკლარაციის ელექტრონული 
სისტემები

  სამოქალაქო სამსახურის კანონმდებლობის 
დახვეწამ გააუმჯობესა სამოქალაქო სამსახურის 
დეპოლიტიზაცია  აზერბაიჯანში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

 მიღწეული შედეგი 
  დასრულებულია ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელების 

(TEN-T) საორიენტაციო საინვესტიციო სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც ითვალისწინებს დაახლოებით 5,500 კმ გზებსა და 
რკინიგზებს რეგიონის მასშტაბით 2020 წლამდე და დამატებით 4,600 
კმ-ს - 2030 წლამდე

  ახლახან საზეიმოდ გაიხსნა ბუნებრივი აირის სამხრეთის დერეფნის 
აზერბაიჯან - საქართველოს მონაკვეთი, რომელიც აძლიერებს 
საერთო ენერგოუსაფრთხოებას

  მაღალი დონის ენერგოეფექტურობის ინიციატივას ევროკავშირს 
და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის მოჰყვა 
კანონმდებლობის გაუმჯობესება და ინვესტიციების ზრდა მეტი 
ადამიანის, მუნიციპალიტეტის და მცირე და საშუალო საწარმოს 
მოცვის მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს ენერგეტიკაზე დანახარჯების 
შემცირებას და სტანდარტების გაუმჯობესებას

ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის შედეგია მნიშვნელოვანი წინსვლა შემდეგ 
სფეროებში: სატრანსპორტო კავშირების და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ენერგეტიკის 
სიცოცხლისუნარიანობის და ეფექტიანობის ზრდა, ასევე განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება 
სათბურის აირების ემისიის შესამცირებლად. აღნიშნულ სფეროებში ინვესტირებას მოჰყვება გაცილებით 
მდგრადი ეკონომიკური განვითარება და მოქალაქეთა ცხოვრების რეალური სარგებლით უზრუნველყოფა, რაც 
ენერგოდამოკიდებულების და ენერგიის მოხმარების შემცირებით მოხდება.

 რა უნდა გაკეთდეს 
•  CO2-ის ემისიის შემდგომი შემცირება 

და ემისიის მონიტორინგის ეფექტური 
ეროვნული სისტემის შექმნა

•  ბიომრავალფეროვნების დაცვასა 
და მდგრადი მეტყევეობასთან 
დაკავშირებული საქმიანობის 
გაძლიერება

 მიღწეული შედეგი 

  თბილისში გაიხსნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა

  2014 წლის შემდეგ 30,000-მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა 
გაცვლების, მობილობის და მოხალისეთა პროექტებში პროგრამის 
„Erasmus+“ საშუალებით

  პროგრამა EU4Youth აქტიურად უჭერს მხარს 23,000-მდე 
ახალგაზრდის დასაქმებას და მეწარმეობას პარტნიორ ქვეყნებში, 
ხოლო 200 ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი ხელს უწყობს 
თანამშრომლობას ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის 
ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებში.

  ყველა პარტნიორი ქვეყნისთვის სრულად ხელმისაწვდომია 
პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“

ევროკავშირმა და მისმა პარტნიორმა ქვეყნებმა ერთობლივად განახორციელეს ინვესტირება ახალგაზრდობის 
უნარებში, მეწარმეობისა და დასაქმების პოტენციალის ზრდაში, რაც ასევე საგანმანათლებლო პოლიტიკის 
შემუშავებას მოიცავს.

 რა უნდა გაკეთდეს 
•  მობილური პარტნიორობების პროგრესის 

მონიტორინგის გაგრძელება

•  საგანმანათლებლო სისტემების ხარისხის 
და შესაბამისობის გაუმჯობესება, 
სწავლების მეთოდების მოდერნიზაცია 
და უმაღლესი სასწავლებლების 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების 
მხარდაჭერა

და ემისიის მონიტორინგის ეფექტური 



მმართველობაეკონომიკაკომპლექსური კავშირები საზოგადოება

2018 წელს მიღწეული პროგრესი

 კომპლექსური შედეგები

1.  სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
მეტი ჩართულობა

2.  გენდერული თანასწორობის ზრდა და 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

3. სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერება და 
მედიის პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის 
მხარდაჭერა

 უფრო ძლიერი ეკონომიკა 

ეკონომიკური განვითარება 
და საბაზრო შესაძლებლობები:

4.  საინვესტიციო და ბიზნეს-გარემოს 
გაუმჯობესება და მცირე და საშუალო 
საწარმოების ზრდის პოტენციალის ხელშეწყობა 

5.  ხარვეზების შევსება ფინანსების 
ხელმისაწვდომობის და ფინანსური 
ინფრასტრუქტურის საკითხებში

6.  ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ადგილობრივ 
და რეგიონულ დონეზე

7.  ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია

8.  რეგიონის შიდა ვაჭრობის მხარდაჭერა 
პარტნიორ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის

 უფრო ძლიერი მმართველობა

ინსტიტუტების გაძლიერება 
და სათანადო მმართველობა:

9.  სამართლის უზენაესობის და ანტიკორუფციული 
მექანიზმების გაძლიერება

10.  ძირითადი სასამართლო რეფორმების 
განხორციელების მხარდაჭერა

11.  საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის 
განხორციელების მხარდაჭერა

12.  უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობის 
გაძლიერება

 უფრო მტკიცე კავშირები

კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემოს 
დაცვა და კლიმატის ცვლილება:

13.  ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელების 
(TEN-T) ძირითადი სატრანსპორტო ქსელების 
გაფართოვება 

14.  ენერგომომარაგების უსაფრთხოების 
გაუმჯობესება

15.  ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის 
წყაროების გამოყენების ზრდა; სათბური აირების 
ემისიის შემცირება

16.  გარემოს დაცვა და ადაპტაცია კლიმატის 
ცვლილებისადმი

 უფრო ძლიერი საზოგადოება

მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები:

17.  წარმატება ვიზა-ლიბერალიზაციის საკითხებზე 
მოლაპარაკებების და მობილური პარტნიორული 
ურთიერთობების სფეროებში

18.  ინვესტირების გაუმჯობესება ახალგაზრდების 
უნარებში, მეწარმეობისა და დასაქმების 
პოტენციალში

19.  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის 
დაარსება

20. აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის 
კვლევითი და ინოვაციების სისტემების და 
პროგრამების ინტეგრაცია

ზომიერი პროგრესი    მიმდინარე დასრულებული| |

20 შედეგი 2020 წლისთვის


