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რეგიონი/ 

პოლიტიკა/საქმიანობა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 

ქვეყანა 
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, საქართველო, 

მოლდოვის რესპუბლიკა და უკრაინა. 
 

პრიორიტეტები 

აღმოსავლეთ პარტნიორობა ევროკავშირის, მისი 28 წევრი 
სახელმწიფოსა და 6 აღმოსავლეთ  ევროპელი პარტნიორის 
ერთობლივი ინიციატივიაა. პარტნიორობა უზრუნველყოფს 
დიფერენცირებულ , გრძელვადიან სტრატეგიას 
პარტნიორებისათვის მდგრადი რეფორმების 
განსახორციელებლად. ის ეფუძნება ევროპის სამეზობლო 
პოლიტიკას, არგებს რა მას იმ უნიკალურ ურთიერთობას,  
რომელიც ევროკავშირს გააჩნია მის ექვს აღმოსავლეთ 
ევროპელ პარტნიორთან. 
 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიზანია აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნებში რეფორმების მხარდაჭერა და ევროკავშირთან 
უფრო  მჭიდრო პოლიტიკური ასოცირებისა და 
ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ევროკავშირთან  
"ასოცირების შეთანხმებებისა"  და  მათში შემავალი "ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) " 
თაობაზე მოლაპარაკებების მეშვეობით.  
 
ის ასევე მიისწრაფვის მოქალაქეების მობილურობის  
ხელშეწყობისა და უფრო აქტიური თანამშრომლობისათვის 
რიგ კონკრეტულ სფეროებში, როგორიცაა ტრანსპორტი, 
ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა. აღმოსავლეთ პარტნიორობა  
ხელს უწყობს ურთიერთობებსა და კონტაქტების 
ევროკავშირისა და მისი პარტნიორი ქვეყნების მოქალაქეებს 
შორის, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოსწავლეებს, 
მასწავლებლებს , მკვლევარებს, ახალგაზრდებს , მხატვრებსა 
და კულტურის სფეროს პროფესიონალებს. 



3 მთავარი ფაქტი 

• ევროკავშირი მთავარი სავაჭრო პარტნიორია 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა 
სახელმწიფოსათვის, გარდა ბელარუსისა, სადაც 
პირველი სავაჭრო პარტნიორი რუსეთია. თუმცა, 
ევროკავშირი ბელარუსის უმთავრესი სავაჭრო 
პარტნიორია მომსახურების ექსპორტის სფეროში, 
სადაც მთლიანი ექსპორტის ნახევარზე მეტი 
ევროკავშირისთვისაა განკუთვნილი. 

• 2013 წლის ბოლოსთვის 5000-ზე მეტმა სტუდენტმა და 
მეცნიერ-მუშაკმა ისარგებლა სასწავლო უმაღლესი 
საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამებით და 
დაახლოებით 21000-მა ახალგაზრდამ და 
ახალგაზრდობის სფეროს მუშაკმა მიიღო დაფინანსება 
მათი პროექტებისათვის. 

• აღმოსავლეთ პარტნიორობის დაფინანსებას 
უზრუნველყოფს   "ევროპის სამეზობლო და 
პარტნიორობის ინსტრუმენტი" (ENPI).  2009 წელს, 
როდესაც შექმნა "აღმოსავლეთ პარტნიორობა",  
ევროკავშირმა გამოყო 600 მლნ ევრო; 2011-2013 
წლებისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორებისათვის 
ENPI-ს მიერ გამოყოფილი საერთო თანხა 2.5 მილიარდ 
ევრომდე გაიზარდა.  
 

იცით თუ არა? 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების 
ფორუმი (CSF) არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
პოლიტიკური ინიციატივა; ის ქმნის მნიშვნელოვან 
ინსტიტუციონალური პლატფორმას სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის დღის წესრიგის მონიტორინგისა და მასში 
თანამონაწილეობისათვის.  2009 წლის ნოემბერში ჩატარდა  
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების 
ფორუმის პირველი შეხვედრა, რომელსაც დაესწრო 200-ზე 
მეტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია პარტნიორი 
ქვეყნებიდან და ევროკავშირიდან. 
 
 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი ბიზნეს ფორუმი 
გაიმართა სოპოტში, 2011 წლის 30 სექტემბერს . ბიზნეს 
ფორუმი საშალებას აძლევს ბიზნესის სფეროს 
წარმომადგენლებს გაეცნონ DCFTA-ს მიერ შექმნილი 
შესაძლებლობებს. იგი შეიმუშავებს და წარადგენს საქმიანი 
წრეების რეკომენდაციებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
სამომავლო განვითარების თაობაზე და უზრუნველყოფს 



გამოცდილების გაზიარების, საქმიანი კონტაქტების 
ჩამოყალიბებისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების 
განხილვის პლატფორმას. 

გვერდი 2: ბმულები ქვეყნებისა და წარმომადგენლობების ვებ-გვერდებზე, 
სოციალური მედია ბმულები, 3-4 ფოტო - მაღალი დონის ვიზიტები, 
ეროვნული ღირშესანიშნაობები, ევროკავშირის პროექტები. 
 
ზოგადი ბმულები 
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-
affairs/eastern-partnership/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-
east/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/energy/international/eastern_partnership/eastern_en.htm 
 
წარმომადგენლობები 
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm 
 
პლატფორმები და ძირითადი ინიციატივები 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/index_en.htm 
 
სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი 
http://www.eap-csf.eu/ 
 
პროექტების ნიმუშები 
http://www.eap-fit.eu/ 
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 
http://mail.aegee.org/eap/ 
http://www.euroeastculture.eu/en/eastern-partnership.html 
 
ფოტოები:  
http://www.flickr.com/photos/82918635@N08/12221246463/in/set-
72157640321038924  
(უკრაინა : იულია იელფიმოვა, პროექტის მენეჯერი უკრაინიდან, 2013 წლის 12 
ივლისს პოზირებს ფოტოსურათისათვის  კობლევოში, სადაც ბავშვებმა 

http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/international/eastern_partnership/eastern_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/index_en.htm
http://www.eap-csf.eu/
http://www.eap-fit.eu/
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://mail.aegee.org/eap/
http://www.euroeastculture.eu/en/eastern-partnership.html
http://www.flickr.com/photos/82918635@N08/12221246463/in/set-72157640321038924
http://www.flickr.com/photos/82918635@N08/12221246463/in/set-72157640321038924


უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, გერმანიიდან და პოლონეთიდან მონაწილეობა 
მიიღეს ახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამაში. 
http://www.gov.md/public/files/07_2013/31_08_2013/IMG_4782.JPG ( კეტრინ 
ეშტონი და მოლდოვის პრემიერ მინისტრი იური ლეანკა) 
http://www.enpi-info.eu/list_images_east.php?id=1345&iden=1345#9 (საქართველო: 
აზა კუხალაშვილი , 80, და მისი მეუღლე გრიშა კუხალაშვილი, 87, 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ''გრძელვადიანი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა'' ბენეფიციარები) 
 

http://www.gov.md/public/files/07_2013/31_08_2013/IMG_4782.JPG
http://www.enpi-info.eu/list_images_east.php?id=1345&iden=1345#9

