
Önümüzdəki əsas çətinliklər:

Vətəndaş cəmiyyəti və azad və müstəqil media 
üçün mühitin gücləndirilməsi

Ətraf mühitin qorunması sahəsində daha çox 
fəaliyyət və iqlim dəyişikliyinə qarşı fəal mübarizə

Hibrid təhdidlərə və dezinformasiyaya 
qarşı     mübarizə yolu ilə sosial davamlılığın   
möhkəmləndirilməsi

Münaqişələr nəticəsində zərər çəkən vətəndaşların 
həyatlarının yaxşılaşdırılmasına kömək etmək 
məqsədilə Aİ-nin iştirakının artırılması

2009-cu ildə birgə siyasi təşəbbüs kimi icra olunmağa başlayan Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) 
təşəbbüsü, Avropa İttifaqı (Aİ), ona üzv ölkələr və onun altı şərq qonşusu (Ermənistan, 
Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna) arasında əlaqələri 
dərinləşdirməyə və gücləndirməyə yönəlmişdir. Sözügedən çərçivədə bütün tərəfdaşlar 
regionda yaşayan vətəndaşların gündəlik həyatında hiss ediləcək faydalar nümayiş etdirmək 
və vermək öhdəliyini öz üzərlərinə götürüblər.

#strongertogether

Şərq Tərəfdaşlığının 
son 10 ildə ən mühüm 
10 nailiyyəti  

www.EaP10.eu

Qanunun aliliyi, məhkəmə sistemində islahatların 
həyata keçirilməsi və korrupsiya ilə mübarizə
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Aİ-nin əksər Şərqi tərəfdaş ölkələri 
ilə əlaqələrinə və əməkdaşlığına 
istiqamət verən və bütöv regionun 
vətəndaşlarına gözəçarpan faydalar 
bəxş edən yeni siyasi və iqtisadi 
ikitərəfli razılaşmaları mövcuddur.
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Aİ-yə üzv dövlətlər və altı Şərqi tərəfdaş 
ölkəsi arasında daha çox ticarət və 
sərmayə imkanları:

 Daha çox sərmayə: 2015-ci ildən 
etibarən Aİ-yə ixrac edən DHATZ 
ölkələrindən olan şirkətlərin sayı 
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır: 
Gürcüstan 35%, Moldova 40% və 
Ukrayna 26%.   

 Daha çox ticarət: Hazırda altı Şərqi 
tərəfdaş ölkəsi birlikdə Aİ-nin 10-
cu ticarət tərəfdaşını təşkil edirlər. 
Ticarətin həcmi də artmışdır: 
Ermənistan ilə 12%, Azərbaycan ilə 
28%, Belarus ilə 16%. 
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Bütöv regionda sərmayə cəlb edən 
və yeni iş yerləri yaradan daha çox 
çoxşaxəli və canlı iqtisadiyyatlar. Aİ 
regionun inkişafına dəstək vermək 
üçün KOM-lara 50%-dən çoxu yerli 
valyutalar ilə olmaqla 125000-dən 
artıq kredit vermişdir.
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2030-cu ilə qədər 4800 km yeni 
və bərpa olunmuş avtomobil yolu 
və dəmiryolu xəttini əhatə edən 
Aİ-nin TEN-T nəqliyyat şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində 
daha yaxşı nəqliyyat əlaqələri və 
infrastruktur. Bununla Aİ və Tərəfdaş 
ölkələr arasında, o cümlədən Tərəfdaş 
ölkələrin bir-biri arasında iqtisadi 
inkişaf və mübadilələr üçün yeni 
imkanlar açılır.

4

Gürcüstan, Ukrayna və Moldova 
arasında vizasız rejim tətbiq edilmişdir. 
Aİ Ermənistan və Azərbaycan ilə 
viza rejiminin sadələşdirilməsi 
və readmissiya razılaşmaları üzrə 
danışıqları davam etdirir. Belarus ilə 
sözügedən danışıqlar yekunlaşdırılıb. 
Bu, həm Aİ, həm də tərəfdaş ölkənin 
vətəndaşının etibarlı və səmərəli idarə 
olunan mühitdə yerdəyişməsini təşviq 
etmək üçün çox vacibdir.
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Enerji israfının və istixanaların qaz 
tullantılarının azaldılması və bərpa 
olunan enerjinin payının artırılması 
vasitəsilə enerjinin dayanıqlığının və 
səmərəliliyin yaxşılaşdırılması:

 Aİ-nin dəstəyi sayəsində təxminən 
100000 ailə enerji ödənişlərini azalda 
və həyat standartlarını yüksəldə 
bilmişdir. 

 «Bələdiyyə sədrlərinin razılaşması» 
adlı Aİ-nin yerli enerji və iqlim dəyişikliyi 
üzrə ən çox tanınan təşəbbüsü 
nəticəsində 6 tərəfdaş ölkənin 
əhalisinin təqribən 40%-ni əhatə 
edən 400 bələdiyyədən ibarət şəbəkə 
yaradılmışdır və E5P Fondunun fəaliyyəti 
sayəsində bütöv əhalinin 10%-dən çoxu 
bələdiyyə infrastrukturu sahəsindəki 
təkmilləşdirilmələrdən fayalanmışdır.
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Gənclərin dəstəklənməsi, xüsusilə də Aİ 
proqramlarından istifadə imkanlarının 
və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və 
məşğulluqlarının artırılması.

 ERASMUS+ proqramı çərçivəsində 
2020-ci ilə qədər 80000-dən artıq 
gəncin mübadilə proqramlarında 
iştirakı gözlənilir. 

 Tiflisdə fəaliyyətə başlayan Avropa 
Məktəbi gələcəyin liderlərinə yüksək 
səviyyəli təhsil təklif edir.
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Bütöv regionda yeni bir pəncərə 
prinsipinə uyğun xidmət mərkəzi 
vasitəsilə vətəndaşlara daha 
əlçatımlı və keyfiyyətli xidmətə 
yönəlmiş dövlət xidmətləri və/və 
ya altı ölkənin hamısında e-hökümət 
xidmətləri.
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6 Şərqi tərəfdaş ölkəsində fəaliyyət 
göstərən 700 tədqiqat və təhsil 
müəssisəsində 2 milyon alimin, 
müəllim heyətinin və tələbənin 
yüksək tutumlu genişzolaqlı internet 
şəbəkəsinə asanlıqla çıxışı təmin 
edilib.
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Şərqi tərəfdaş ölkələrinin 
vətəndaşlarının Aİ, eləcə də Aİ 
vətəndaşlarının Şərq Tərəfdaşlığı 
ilə bağlı məlumatlılığı və etimadı 
artmışdır.


