
“EU4Digital” ın məqsədi Avropa İttifaqının vahid digital bazarının üstünlüklərinin “Şərq 
tərəfdaşı” olan ölkələrdə yayılması, İttifaqın rəqəmsal iqtisadiyyata və cəmiyyətlərin 
inkişafına dəstək olmaqla, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belorusiya, Moldova və 
Ukraynada iqtisadi artımı təmin etmək, daha çox iş yerlərinin açılamasına nail olmaq, 
insanların və biznesin inkişafını təmin etməkdir. 

ƏSAS NƏTICƏ:
Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması Aİ-ın Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrinin vətəndaşları 
üçün 2020-ci ildə əldə olunmalı olan 20 praktiki nəticədən biridir.  Aİ özündə 20 nəticəni 
ehtiva edən yol xəritəsində bildirir ki, rəqəmsal iqtisadiyyat istər Aİ-da, istərsə də 
tərəfdaş ölkələrdə sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi, iş yerlərinin yaradılması 
və artırılması üçün hələ tam kəşf olunmamış potensiala malikdir. 

“Şərq tərəfdaşlığı”nda rəqəmsal 
bazarların uyğunlaşdırılması

EU4Digital şəbəkəsi: 2016-
cı ildə yaradılıb və “Şərq 
tərəfdaşlığı” ölkələrindən 
olan nümayəndələri və 
Aİ-na üzv olan ölkələri 
aparıcı sahələrdə fəaliyyət 
göstərmək üçün bir araya 
gətirir. 

EU4Digital: “Şərq 
tərəfdaşlığı” ölkələrində Aİ-ın 
norma və təcrübəsi əsasında 
rəqəmsal iqtisadiyyatın və 
cəmiyyətin aparıcı sahələrini 
təbliğ edən 3 illik (2019-
2022-cü illər) proqramdır. 

EU4Digital - “Şərq 
tərəfdaşlığı”nda çoxşaxəli 
strategiyalar layihəsi 
(2018-2020) Dünya Bankı 
tərəfindən “Şərq tərəfdaşlığı” 
ölkələrinin milli genişşaxəli 
strategiyalarının inkişafına 
və həyata keçirilməsinə 
dəstək üçün yaradılıb.

Aİ-ın CYBER proqramının 
əsas məqsədi tərəfdaş 
ölkələrdə kiber təhlükəsizliyin 
gücləndirilməsi və rəqəmsal 
xidmətlərə olan inamın 
artırılmasıdır.

“EU4Digital”ın təşəbbüsü Aİ-ın prioritet fəaliyyət və proqramlarını özündə ehtiva edir: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf


Proqram 6 aparıcı sahədə fəaliyyət göstərərək, biznes və vətəndaşların 
faydalanması naminə rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafı üçün 
E4Digital şəbəkəsinin fəaliyyətinin aşağıdakı sahələrdə dəstəkləyir:

Rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin genişləndirilməsi iqtisadi artıma, yeni iş yer-
lərinin açılmasına, həyat keyfiyyətinin artmasına və biznesin inkişafına aşağıdakı 
kimi təkan verir:
• daha yaxşı onlayn xidmət, daha münasib qiymət və daha çox seçim
• daha çox yatırım, daha çox ticarət, daha çox iş yerləri
• start ap ekosistemində və şirkətlərdə yüksəliş  

Telekom qaydaları

 2020-ci ilə qədər ümumi 
rouminq məkanının əldə 
olunması

 Milli tənzimləmə/nəzarət 
orqanlarına dəstək

 Tezliklərin yayım 
strategiyasının koordinasiyası

e-bacarıqlar

 Rəqəmsal bacarıq 
strategiyalarının 
hazırlanması

 KOB üçün 
eKompetensiya

İKT yenilikləri

 İKT üzrə tədqiqatların, start ap və 
innovasiya ekosistemlərinin inkişafı 

Etibarlılıq və təhlükəsizlik

 Sərhədsiz elektron imza  

 Biznes üçün sərhədsiz elektron 
xidmətlərin regional strukturu 

 Xüsusi əhəmiyyətli 
infrastrukturun davamlılığını təmin 
etmək üçün kiber təhlükəsizlik 
strategiyalarının qurulması  

e-Ticarət

 Aşağıdakı sahələr üçün 
ortaq çərçivələri təşviq edərək 
ticarətin asanlaşdırılması: 
- e-Ticarət 
- e-Gömrük 
- e-Logistika

 Pilot rəqəmsal nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılması 
üzərində iş

e-Sağlamlıq

 E-sağlamlıq üçün “Şərq 
tərəfdaşlığı” və Aİ ölkələri arasında 
uyğunlaşdırılmış milli çərçivələr

 “Şərq tərəfdaşlığı”na üzv olan 
ölklərdə sərhədsiz e-Sağlamlıq 
platforması

EU4DIGITAL: “ŞƏRQ 
TƏRƏFDAŞLIĞI” 
ÖLKƏLƏRINDƏ 
RƏQƏMSAL 
IQTISADIYYAT VƏ 
CƏMIYYƏTI 
DƏSTƏKLƏYIR


