
20 შედეგი 2020 წლისთვის:

 ყოვლისმომცველი შედეგები 

1 სამოქალაქო საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების მეტი ჩართულობა 

2 გენდერული თანასწორობის ზრდა და 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

3 სტრატეგიული კომუნიკაციების 
გაძლიერება და მედია პლურალიზმის და 
დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა 

#strongertogether

 უფრო ძლიერი ეკონომიკა   
ეკონომიკური განვითარება და 

საბაზრო შესაძლებლობები: 

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

5 ფინანსების ხელმისაწვდომობის და 
ფინანსური ინფრასტრუქტურის 
საკითხებში არსებული ხარვეზების 
გამოსწორება  

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 უზენაესობა და 
ანტიკორუფციული მექანიზმების 
გაძლიერება  

10 ძირითადი სასამართლო რეფორმების 
განხორციელების მხარდაჭერა  

11 საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის 
განხორციელების მხარდაჭერა 

12 თანამშრომლობის გაძლიერება 
უსაფრთხოების საკითხებზე 

 უფრო მტკიცე კავშირები   

კავშირები, ენერგოეფექტურობა, 
გარემოს  დაცვა  და  კლიმატის 

ცვლილება:

13 ძირითადი ტრანსევროპული 
სატრანსპორტო ქსელების (TEN-T) 
გაფართოვება, ტრანსპორტი

14 ენერგომომარაგების  
უსაფრთხოების ზრდა

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

16 გარემოს  დაცვის  ხელშეწყობა  
და  კლიმატის ცვლილების 
ზემოქმედებასთან  მდგრადობის 
გაძლიერება.

 უფრო ძლიერი საზოგადოება   

მობილობა და  ხალხთა  შორის  

კონტაქტები:

17 წარმატება ვიზა-ლიბერალიზაციის 
საკითხებზე მოლაპარაკებების 
და მობილური თანამშრომლობის 
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.

20 შედეგი 2020 წლისთვის: 
რეალური სარგებელი 
მოქალაქეებისათვის



 უფრო ძლიერი ეკონომიკა       
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკის 
სიცოცხლისუნარიანობის ზრდა წარმოადგენს იმ 
საფუძველს, რომელსაც ემყარება ევროკავშირის 
მხარდაჭერა სტაბილური სამეზობლოს მისაღწევად. 
ამ კონტექსტში, ევროკავშირი და აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნები თანამშრომლობენ იმისათვის, 
რომ განავითარონ უფრო ძლიერი, დივერსიფიცირებული 
და დინამიურად განვითარებადი ეკონომიკა რეგიონში. 
ეს ნიშნავს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 
ხელშეწყობას, ინვესტიციების მოზიდვას და სამუშაო 
ადგილების შექმნას ახალ სექტორებში, ასევე სავაჭრო 
შესაძლებლობების ზრდას ახალ ბაზრებზე შესვლის 

პროცესის მხარდაჭერით. 

 იცოდით თუ არა?   
 მიუხედავად იმისა, რომ არსებული კომპანიების საერთო 

რაოდენობის 83%-დან 99%-მდე მცირე და საშუალო 
ბიზნესი წარმოადგენს, ის დასაქმების წილის მხოლოდ 
ნახევარზე ნაკლებს შეადგენს მთელ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონში? ევროკავშირში მცირე და 
საშუალო ბიზნესზე მოდის დასაქმების 2/3-ზე მეტი და 
გასული ხუთი წლის მანძილზე შექმნილი ახალი სამუშაო 
ადგილების 85%.

 2009 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის 
დაწყების შემდეგ, ევროკავშირმა 1.5 მილიარდი ევროს 
მხარდაჭერა გაუწია მცირე და საშუალო საწარმოებს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მოხმარდა 
10,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას, 100,000-ზე მეტი 
სესხის გაცემას საწარმოებისთვის და 20,000 ადამიანის 
ტრენინგს.

 რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  

 სესხების  გაცემა  მცირე  და  საშუალო  
საწარმოებისთვის  ადგილობრივ  ვალუტაში: 100 
მილიონი ევრო მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის 
- ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის მინიმუმ 
1/4-ის ადგილობრივ ვალუტაში გაწევის მიზნით, 
ასევე ყოველმხრივი მხარდაჭერა პოლიტიკის დონეზე 
ადგილობრივი ფინანსური ინფრასტრუქტურის 
შესაქმნელად, რაც გაზრდის დაფინანსების 
ალტერნატივებს კერძო სექტორის შემდგომი 
განვითარებისთვის.

  ციფრული პაკეტი: 50 მილიონი ევრო, რომელიც:

1. განახორციელებს კონკრეტულ ნაბიჯებს როუმინგის 
ჰარმონიზებული  ფასების  და  როუმინგის  ტარიფების  
შემცირების მიმართულებით  პარტნიორ  ქვეყნებს შორის. 

2. უზრუნველყოფს ინტერნეტის უფრო მარტივ და 
იაფ ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებული აქცენტით 
რეგიონებზე, ფართოზოლოვანი ეროვნული სტრატეგიების 
განხორციელების და პირველი ფართოზოლოვანი 
ინფრასტრუქტურული  პროგრამების  დაწყების  
საშუალებით. 

3. ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას ახალ 
ციფრულ ინდუსტრიაში.

 ვაჭრობის  მაჩვენებლების  ზრდა: ევროკავშირის  
სავაჭრო  ურთიერთობების გაღრმავება ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო  სივრცის 
(DCFTA) წევრ და არა-წევრ სახელმწიფოებთან და აქცენტი 
პარტნიორ ქვეყნებს შორის ვაჭრობაზე. 

 უფრო მტკიცე კავშირები 
სატრანსპორტო კავშირების და ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება, ენერგეტიკული ურთიერთკავშირების 
გაძლიერებით ენერგეტიკის სტაბილურობის ხელშეწყობა, 
ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის 
წყაროების გამოყენება სათბური აირების გაფრქვევების 
შესამცირებლად წარმოადგენს ევროკავშირის 
პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის ძირითად 
პრიორიტეტს. აღნიშნულის შედეგია გაცილებით უფრო  
მდგრადი ეკონომიკური განვითარება და მოქალაქეთა 
ცხოვრების რეალური სარგებლით უზრუნველყოფა 
ენერგოდამოკიდებულების და ენერგიის მოხმარების 

შემცირების გზით.

 იცოდით თუ არა?  
 საშუალოდ, ეკონომიკა პარტნიორ ქვეყნებში სამჯერ 

უფრო ენერგო-ინტენსიურია, ვიდრე ევროკავშირის წევრ 
ქვეყნებში.

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 300-ზე მეტმა 
მუნიციპალიტეტმა ხელი მოაწერა ევროკავშირის მერების 
შეთანხმებას, რომელიც 20 მილიონ ადამიანს მოიცავს.

 

 რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  

 ძირითადი ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის 
(TEN-T) გაფართოვება: 150  მილიონი  ევროს  ოდენობის  
მხარდაჭერა, 1 მილიარდ ევროზე მეტის გაცემა 
კრედიტების სახით სტრატეგიული ინვესტიციებისთვის 
გზების, რკინიგზების, პორტების და აეროპორტების 
მშენებლობის მხარდასაჭერად მთელ რეგიონში.

 ენერგოეფექტურობის პაკეტი: 225 მილიონი ევროს 
ოდენობის ენერგოეფექტურობის ინვესტიციები, 
რომლებმაც უნდა მოიცვას უფრო მეტი ადამიანი, 
მუნიციპალიტეტი და მცირე და საშუალო საწარმო 
ენერგეტიკის დანახარჯების შემცირების, ცხოვრების 
სტანდარტების გაუმჯობესების და კლიმატის ცვლილების 
შედეგების დაძლევის ხელშეწყობის მიზნით.

 უფრო ძლიერი საზოგადოება  
მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები ერთმანეთთან 
აახლოებს საზოგადოებებს და მოქალაქეებს რეალურ 
სარგებელს სთავაზობს. ევროკავშირი და პარტნიორი 
ქვეყნები ერთობლივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს 
ახალგაზრდების სხვადასხვა უნარებში, მეწარმეობისა 
და დასაქმების პოტენციალის ზრდაში, მათ შორის 
საგანმანათლებლო პოლიტიკის და სისტემების 
შემუშავებით, რაც ხელს უწყობს უფრო ძლიერი 
საზოგადოებების ჩამოყალიბებას, აუმჯობესებს 

ახალგაზრდების დასაქმებას და ნოვატორულ უნარებს.

 იცოდით თუ არა? 
 ეკონომიკური განვითარება და დასაქმების 

გაუმჯობესებული პერსპექტივები, ახალგაზრდების 
უნარების განვითარება და სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩართულობა წარმატებული და სტაბილური 
საზოგადოებების ძირითად ვექტორებად განიხილება.

 დაწყებული 2014 წლიდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნების 10,400 სტუდენტმა გაიარა სწავლება უცხოეთის 
უნივერსიტეტებში ევროკავშირის ან აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების მასშტაბით.

 რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  
ახალგაზრდობის და განათლების პაკეტი: 340 მილიონი 
ევრო:

 გაცვლების და მობილობის მეტი შესაძლებლობა, 
რაც საშუალებას მისცემს 80,000-ზე მეტ ახალგაზრდას, 
ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადამიანს, 
სტუდენტს და აკადემიური სასწავლო დაწესებულების 
წარმომადგენელს ისარგებლოს პროგრამით Erasmus+.

 აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის ევროპული სკოლის 
გახსნა თბილისში და თანამშრომლობის გაძლიერება 
სკოლებს შორის 1,000 დაწესებულების მოცვით, რომლებიც 
ერთმანეთთან eTwinning Plus პლატფორმის საშუალებით 
არიან დაკავშირებული. 

 აღმოსავლეთ  პარტნიორობის ახალგაზრდა ლიდერების 
მხარდაჭერა, მათ შორის ახალგაზრდა ევროპელი 
ელჩების ინიციატივა, ხელს უწყობს ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების პოტენციალის ზრდას, ახალგაზრდების 
დასაქმების და მეწარმეობის უნარების გაუმჯობესებას 
ინიციატივა „ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის“ 
(EU4Youth) საშუალებით. 

 უფრო ძლიერი მმართველობა  
ძალისხმევის გაზრდა ინსტიტუტების გაძლიერების და 
მმართველობის სფეროში წარმოადგენს ევროკავშირის 
ძირითად პრიორიტეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
რეგიონში, სადაც კვლავ რჩება გამოწვევები. ზოგიერთ 
პარტნიორ ქვეყანაში აღინიშნა მნიშვნელოვანი წინსვლა 
დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ანტიკორუფციული 
ორგანიზაციების შექმნის მიმართულებით და 
სასამართლო და საჯარო ადმინისტრირების რეფორმების 
განხორციელებაში; ამ პროცესების მიზანია მოქალაქეების 
გაუმჯობესებული, უფრო ეფექტიანი და გამჭვირვალე 

მომსახურებით უზრუნველყოფა.

 იცოდით თუ არა?  

 სამოქალაქო საზოგადოება ძირითად როლს ასრულებს 
პარტნიორ ქვეყნებში ანგარიშვალდებულების ზრდასა და 
გამჭვირვალობის გაუმჯობესებაში. 

 2014 წლის შემდეგ ევროკავშირმა სამოქალაქო 
საზოგადოების მხარდასაჭერად 95 მილიონი ევრო გამოყო, 
რაც მოხმარდა 600-ზე მეტ სამოქალაქო  საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციას და სამოქალაქო საზოგადოების 
სასტიპენდიო პროგრამის დაწყებას, რომლითაც უკვე 29 
სტიპენდიანტმა ისარგებლა.

 რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  

170 მილიონი ევრო გამოყოფილია მმართველობის 
გაუმჯობესების მხარდასაჭერად ადგილობრივ 
სოციალური ინოვაციების ტენდენციებზე ადეკვატური 
რეაგირების საშუალებით, რაც მოიცავს ქვე-გრანტების 
უფრო რაციონალურ გამოყენებას და სამოქალაქო 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინსტიტუციურ 
მხარდაჭერას. გარდა ამისა, ამ ინიციატივებს ექნება 
შემდეგი ამოცანები:

 აქტიური მოქალაქეობის მხარდაჭერის და ადგილობრივი 
რესურსების მობილიზაციის გაძლიერება: მხარდაჭერის 
გაწევა ადგილობრივ ენებზე და დახმარების პროგრამების 
დივერსიფიცირება ხელს შეუწყობს მონაწილეთა უფრო 
ფართო სპექტრის მობილიზაციას და უზრუნველყოფს 
მოქალაქეებს უკეთესი მომსახურებით. 

 სახელმწიფო  სექტორის  ანგარიშვალდებულების  
გაძლიერება, სამოქალაქო ექსპერტული პოტენციალის 
განვითარება და შიდარეგიონული თანამშრომლობა.

 ახალგაზრდა ლიდერების აღზრდა სამოქალაქო 
საზოგადოების 80 სასტიპენდიო პროგრამის და 300  
ახალგაზრდა ლიდერის აღზრდა პროგრამის ევროკავშირი 
ახალგაზრდობისთვის (EU4Youth) საშუალებით.

აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 2009 წელს დაწყებული 
ერთობლივი ინიციატივაა, რომლის მიზანია ურთიერთობების 
გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს, მის წევრ 
სახელმწიფოებს და აღმოსავლეთ სამეზობლოს შემდეგ 
ექვს ქვეყანას შორის: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვას 
რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა.

ამ ინიციატივის ფარგლებში ყველა პარტნიორს აღებული აქვს 
ვალდებულება  რეალური სარგებელი მოუტანოს მოქალაქეებს 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეგიონის მასშტაბით და მოახდინოს 
აღნიშნულის დემონსტრირება 2020 წლისთვის  20  შედეგის 
მიღწევაზე ორიენტირებით ოთხ პრიორიტეტულ სფეროში:


