
#StrongerTogether
#EasternPartnership

Noyabr 2021

2020-ci ilə qədər 20 praktiki nəticə:
Vətəndaşlar üçün gözəçarpan nəticələrin
təmin edilməsi



 DAHA GÜCLÜ İQTİSADİYYAT  

 MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏR  

 Aİ 185 000-dən artıq KOB-a 
dəstək verərək 1,65 milyon 
iş yerinin yaradılmasına və ya 
qorunub saxlanılmasına kömək edib; 

 Şərq Tərəfdaşlığı regionu artıq Aİ-nin 10-cu 
ticarət tərəfdaşıdır. 2020-ci ildə Aİ və ŞT arasında 
ticarətin ümumi həcmi 65 milyard avrodan artıq 
olub.

 DAHA SƏMƏRƏLİ İDARƏÇİLİK  

 MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏR 

 Ermənistan, Gürcüstan, 
Moldova və Ukraynada 
aktivlərin elektron bəyannamə sisteminin 
yaradılması hesabına korrupsiya ilə mübarizə 
gücləndirilmişdir. Azərbaycan bu istiqamətdə 
çalışmaqla bağlı razılığını bildirmişdir;

 Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin hamısında bir 
pəncərə sistemi ilə xidmət göstərən mərkəzlərin 
və elektron xidmətlərin tətbiqi vasitəsilə dövlət 
xidmətlərinin keyfiyyəti yaxşılaşmışdır.

2017-ci ilin noyabr ayında keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) Sammitində Aİ-yə Üzv 
Dövlətlər və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri olan Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, 
Moldova Respublikası və Ukrayna tərəfindən iddialı islahatlar proqramı qismində 
«2020-ci ilə qədər 20 praktiki nəticə» adlı sənəd qəbul olunub. Proqramın nəticələrinin 
təhlili göstərir ki, o, iqtisadiyyat, idarəçilik, bağlantı və cəmiyyət kimi dörd mühüm 
sahədə vətəndaşlar üçün gözəçarpan nəticələr təmin etmişdir. Buna baxmayaraq, bir 
çox sahələrdə, xüsusilə də qanunun aliliyi, vətəndaş cəmiyyəti, kütləvi informasiya 
vasitələri (KİV-lər) və gender məsələləri ilə bağlı daha çox iş görülməlidir.

 DAHA GÜCLÜ BAĞLANTI  

 MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏR 

 Aİ-nin energetika 
və iqlim dəyişikliyi ilə 
mübarizə sahəsində əsas təşəbbüsü olan “Şəhər 
rəhbərlərinin razılaşması” çərçivəsində təxminən 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində fəaliyyət göstərən 
yerli hökumət orqanlarının 50%-i karbon qazı 
emissiyalarını (CO2) azaltmaqla bağlı üzərinə 
öhdəlik götürüb;

 TENT-T İnvestisiya Fəaliyyət Planı çərçivəsində 
2030-cu ilə qədər 4800 km avtomobil yolunun və 
dəmiryolu xəttinin tikintisi və bərpası üzrə prioritet 
sərmayələrin hesabına nəqliyyat xətlərinin və 
infrastrukturun yaxşılaşdırılması.



 DAHA GÜCLÜ CƏMİYYƏT 

 MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏR

 Aİ Erasmus+ proqramı daxil 
olmaqla 80 000-dən artıq 
mübadilə vasitəsilə gəncləri dəstəkləmişdir.

 2018-ci ilin sentyabr ayında Tbilisidə fəaliyyətə 
başlayan Avropa Məktəbi yuxarı sinif şagirdləri və 
gələcəyin liderləri üçün keyfiyyətli təhsil təmin edir.

 HƏRTƏRƏFLİ NƏTİCƏLƏR 

 MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏR 

 Məişət zorakılığı ilə 
mübarizə istiqamətində 
Ermənistan, Moldova və Ukrayna tərəfindən 
İstanbul Konvensiyası imzalanıb, Gürcüstanda isə 
ratifikasiya edilib. Azərbaycanda məişət zorakılığı 
ilə mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı qəbul 
olunub və sözügedən Konvensiyanı imzalamaq 
istiqamətində işlər görülür.

 Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Aİ haqqında daha 
yaxşı təsəvvürün formalaşdırılması: orta hesabla 
vətəndaşların 66%-i Aİ və ölkələri arasında daha sıx 
əlaqələrin qurulmasına müsbət yanaşır.

Bununla belə, gələcəkdə bir sıra problemin həll olunması tələb olunur. Bunlar əsasən 
qanunun aliliyi, məhkəmə sisteminin islahatları, eləcə də korrupsiya və mütəşəkkil 
cinayətkarlıq ilə mübarizə sahələrinə aiddir. Kütləvi informasiya vasitələrinin 
müstəqilliyi, vətəndaş cəmiyyəti, gender bərabərliyi və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi 
məsələləri ilə bağlı hələ də ciddi narahatlıq mövcuddur. 2020-ci ildən sonrakı illərdə 
bərpa, dayanıqlıq və islahat proqramı, iqlim dəyişikliyinin təsirinin azaldılması və ətraf 
mühitin qorunması məsələləri diqqət mərkəzində olacaq.

Gələcək planlar


