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კანონის უზენაესობა, სასამართლო
რეფორმების განხორციელება და კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხის მოგვარება

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გაგრძელება
და კლიმატის ცვლილების საკითხის აქტიურად
მოგვარება

საზოგადოების სიცოცხლისუნარიანობის გაზრდა
ჰიბრიდული საფრთხეებისა და დეზინფორმაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებებით

გარემოს გაძლიერება სამოქალაქო
საზოგადოებისა და თავისუფალი და
დამოუკიდებელი მედიისთვის

ევროკავშირის ჩართულობის ზრდა რეგიონში
კონფლიქტით დაზარალებული მოქალაქეების
ცხოვრების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად

აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 2009 წელს დაწყებული ერთობლივი
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 ინიციატივის ფარგლებში
ყველა პარტნიორს აღებული აქვს ვალდებულება რეალური სარგებელი
მოუტანოს მოქალაქეებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეგიონის მასშტაბით, და
მოახდინოს აღნიშნულის დემონსტრირება.

აღმოსავლეთ
პარტნიორობის 10 მთავარი
მიღწევა გასული 10 წლის
განმავლობაში
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1
ევროკავშირს გაფორმებული აქვს
ახალი ორმხრივი პოლიტიკური
და ეკონომიკური შეთანხმებები,
რომლებიც წარმართავს ურთიერთობებს
და თანამშრომლობას აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების
უმრავლესობასთან, და მოაქვს რეალური
სარგებელი მოქალაქეებისთვის მთელ
რეგიონში.

3
უფრო დივერსიფიცირებული და
დინამიურად მზარდი ეკონომიკა მთელ
რეგიონში, რაც იზიდავს ინვესტიციებს და
ქმნის სამუშაო ადგილებს. ევროკავშირმა
უზრუნველყო მცირე და საშუალო
საწარმოებზე 125,000-ზე მეტი სესხის
გაცემა, რომელთაგან 50%-ზე მეტი
გაცემულია ადგილობრივ ვალუტაში
რეგიონში ზრდის მხარდასაჭერად.
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მეტი სავაჭრო შესაძლებლობები და
ინვესტიციები ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოებსა და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ექვს ქვეყანას შორის:
მეტი ინვესტიციები: იმ კომპანიების
რაოდენობა ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების (DCFTA) ქვეყნებიდან,
რომლებიც აწარმოებენ ექსპორტს
ევროკავშირში, 2015 წლის შემდეგ
მნიშვნელოვნად გაიზარდა: საქართველო
- 35%-ით, მოლდოვა - 40%-ით და უკრაინა
- 26%-ით.
ვაჭრობის მაჩვენებლების ზრდა:
ამჟამად აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ექვსი ქვეყანა ერთობლივად წარმოადგენს
ევროკავშირის მე-10 სავაჭრო
პარტნიორს. გაიზარდა ასევე ვაჭრობის
მოცულობა: 12%-ით სომხეთთან, 28%-ით
აზერბაიჯანთან და 16%-ით - ბელარუსთან.
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გაუმჯობესებული სატრანსპორტო
კავშირები და ინფრასტრუქტურა
ევროკავშირის ტრანსევროპული
სატრანსპორტო ქსელების (TEN-T)
გაფართოების ფარგლებში, რაც
ითვალისწინებს 4,800 კმ ახალ
და რეაბილიტირებულ გზებს და
რკინიგზებს 2030 წლისთვის. აღნიშნული
შექმნის ეკონომიკის განვითარების და
გაცვლების ახალ შესაძლებლობებს
როგორც ევროკავშირსა და მის პარტნიორ
ქვეყნებს, ისე თავად პარტნიორ ქვეყნებს
შორის.

ენერგეტიკის სიცოცხლისუნარიანობის
და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება
ენერგიის მოხმარების და სათბური
აირების ემისიის შემცირების და
განახლებადი ენერგიის წილის ზრდის
საშუალებით:
ევროკავშირის მხარდაჭერით
100,000-მდე ოჯახმა შეძლო
ენერგეტიკაზე ხარჯების შემცირება და
საკუთარი საცხოვრებელი სტანდარტების
გაუმჯობესება.
ინიციატივა მერების შეთანხმება
– ევროკავშირის „საფირმო ნიშანი“
ადგილობრივი ენერგეტიკის და კლიმატის
ქმედებისთვის - გადაიზარდა 400
მუნიციპალიტეტისგან შემდგარ ქსელში,
რომელმაც 6 პარტნიორი ქვეყნის
მოსახლეობის დაახლოებით 40%
მოიცვა, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის
ენერგოეფექტურობისა და გარემოს
დაცვის პარტნიორობის (E5P) ფონდის
მხარდაჭერით განხორციელებული
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებიდან სარგებელი მთელი
მოსახლეობის 10%-ზე მეტმა მიიღო.
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5
ამოქმედდა უვიზო მიმოსვლის
რეჟიმები ევროკავშირს და
საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას
შორის. ევროკავშირმა გააფორმა
სავიზო რეჟიმის გამარტივების და
რეადმისიის შეთანხმებები სომხეთთან
და აზერბაიჯანთან, და დაასრულა
მოლაპარაკებები ბელარუსთან. ეს
არის ძირითადი პირობა როგორც
ევროკავშირის, ისე პარტნიორი
ქვეყნების მოქალაქეების გადაადგილების
ხელშესაწყობად უსაფრთხო და
რაციონალურად მართულ გარემოში.

მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი
ინტერნეტის ქსელის გამარტივებული
ხელმისაწვდომობა 2 მილიონი
მეცნიერის, სტუდენტის და აკადემიური
წრეების წარმომადგენლისთვის
აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6
ქვეყნის 700-ზე მეტ კვლევით და
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
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ახალგაზრდების მხარდაჭერა,
განსაკუთრებით მათი უნარების
ჩამოყალიბების და დასაქმების
პოტენციალის ხელშეწყობის
თვალსაზრისით, მათ შორის ევროკავშირის
პროგრამების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესების გზით:
80,000-ზე მეტი ახალგაზრდული
გაცვლა 2020 წლისთვის, მათ შორის
Erasmus+ პროგრამის მეშვეობით.
თბილისში გახსნილი ევროპული სკოლა
მომავლის ლიდერებს მაღალი ხარისხის
განათლებას სთავაზობს.
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უფრო ხელმისაწვდომი და
მომხმარებელზე ორიენტირებული
სახელმწიფო სამსახურები
მოსახლეობისთვის მთელ რეგიონში,
ახალი კომპლექსური მომსახურების
ცენტრებით და/ან ელექტრონული
სამთავრობო სამსახურებით ექვსივე
ქვეყანაში.
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ევროკავშირის გაუმჯობესებული
გააზრება და მის მიმართ გაზრდილი
ნდობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ყველა ქვეყნის მოქალაქეებში, ხოლო
აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართ ევროკავშირის მოქალაქეებში.

