
  უფრო  მტკიცე  კავშირები

 საქართველო მონაწილეობს ისეთ დიდ რეგიონულ 
პროგრამებში, როგორებიცაა სატრანსპორტო უსაფრთხოების 
და სატრანსპორტო კავშირების, გარემოს, კლიმატის ცვლილების 
და მწვანე ეკონომიკის, ენერგოუსაფრთხოების, განახლებადი 
ენერგიის და ენერგოეფექტურობის, ასევე საზღვრისპირა 
თანამშრომლობის  პროგრამები;  საქართველო ასევე  
გაერთიანებულია  შავი  ზღვის  ტრანს-საზღვაო  პროგრამაში,  
რომლის  მიზანია საზღვაო ნარჩენების რაოდენობის  შემცირება. 

 ევროკავშირი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად 
ეხმარება საქართველოს ძირითადი სატრანსპორტო 
მარშრუტის, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის  
აღდგენაში რეგიონული ვაჭრობის გააქტიურების და 
მგზავრთა  ნაკადის  გაზრდის  მიზნით. 

 ავტობუსების შეძენა აღმოსავლეთ ევროპის 
ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის პარტნიორობის 
(E5P) ფონდის მიერ გამოყოფილი 18 მილიონ ლარზე მეტი 
(7 მილიონი ევრო) ოდენობის გრანტის საშუალებით გახდა 
შესაძლებელი. 

  უფრო  ძლიერი  საზოგადოება

ვიზა-ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის 
ძალაში შევიდა 2017 წლის 28 მარტს. საქართველოს 
ხელისუფლების განცხადებით, საქართველოს 160,000-ზე მეტმა 
მოქალაქემ უკვე იმოგზაურა ევროკავშირში ვიზის გარეშე.

 2015-2017 წლებში 1,700 სტუდენტმა და აკადემიური 
სასწავლო დაწესებულების  წარმომადგენელმა  საქართველოდან  
გაატარა  გარკვეული პერიოდი ევროკავშირში სწავლის და 
სწავლების მიზნით პროგრამა „Erasmus+“-ის ფარგლებში. 3,500-
ზე მეტი ახალგაზრდა და ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე  
ადამიანი  იღებს  მონაწილეობას ერთობლივ საქმიანობაში 
ევროკავშირის  წარმომადგენელ  პარტნიორებთან  ერთად.

 2016 წლიდან საქართველო ჩაერთო ევროკავშირის 
კვლევისა და ინოვაციების  წამყვან  პროგრამაში  „ჰორიზონტი 
2020“, რომელიც აძლევს მკვლევარებს  და  ნოვატორებს 
საქართველოდან და  მათ პარტნიორებს ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებიდან პროგრამაში თანაბარი პირობებით 
მონაწილეობის საშუალებას. 

  უფრო  ძლიერი  ეკონომიკა

 2016  წელს  ევროკავშირი  საქართველოს  ძირითადი  
სავაჭრო  პარტნიორი  იყო  31%-იანი  წილით  ქვეყნის  ვაჭრობის  
საერთო  მაჩვენებლებში.

 ევროკავშირი  დახმარებას  უწევს  ქართულ  კომპანიებს  
დაფინანსებით, ტრენინგით  და  ექსპერტული  მხარდაჭერით  
ახალი  ბაზრების  ასათვისებლად, ინიციატივის  „ევროკავშირი  
ბიზნესისთვის“  (EU4Business)  საშუალებით.  2009 წლიდან  
2.1  მილიარდ  ლარზე  მეტი  (711  მილიონი  ევრო)  იყო  
გამოყოფილი; განხორციელდა  63,000  საწარმოს  მხარდაჭერა  
და  ამის  შედეგად  საქართველოში 2,450  ახალი  სამუშაო  
ადგილი  შეიქმნა.

 ევროკავშირის  მიერ  სოფლის  მეურნეობის  მხარდაჭერა  
ზრდის  ქართველი ფერმერების  შემოსავალს.  ევროკავშირის  
დახმარებით  შეიქმნა  1,500-ზე  მეტი ფერმერული  
კოოპერატივი,  რის  შედეგად  შემოსავლები  20%-ზე  მეტით 
გაიზარდა,  ხოლო  დასაქმების  მაჩვენებლები  გაორმაგდა.  
ევროკავშირის დახმარებით  დაარსდა  59  სამთავრობო  
საკონსულტაციო  ცენტრი  მთელ ქვეყანაში,  რამაც  უფრო  
ეფექტიანი  გახადა  250,000  ფერმერის  საქმიანობა.

  უფრო  ძლიერი  მმართველობა

  ევროკავშირი  დიდი  მოცულობის  სამუშაოს  ახორციელებს  
იმის უზრუნველსაყოფად,  რომ  მართლმსაჯულების 
სისტემა  სათანადოდ  იყოს  ხელმისაწვდომი საქართველოს  
მოსახლეობისთვის.  მან  დააარსა  მთავრობის  იურიდიული 
დახმარების  სამსახური,  რომელმაც  უფასო  იურიდიული  
მომსახურება  გაუწია  90,000-ზე  მეტ  ადამიანს,  სისხლის  
სამართლის  პროცესებში  წარმოადგინა   5000-ზე  მეტი  
არასრულწლოვანი  და  140,000  უფასო  იურიდიული 
კონსულტაცია  გაუწია  უამრავ  მოქალაქეს,  რომელთათვის  
ადვოკატის  მომსახურება  სხვაგვარად  ხელმისაწვდომი არ იყო.   

 ევროკავშირის  დაფინანსებით  ჩატარებული  სხვადასხვა  
სახის  სასწავლო პროგრამების   საშუალებით  განხორციელდა  
მოსამართლეების,  პროკურორების, ციხეების  და  პრობაციის  
პერსონალის,  პოლიციის  გამომძიებლების,  სახალხო 
დამცველების  და  ადვოკატების  უნარების  და  ეფექტიანობის  
გაუმჯობესება,  რაც საქართველოს  მოქალაქეების  უფლებების  
კიდევ  უფრო  ეფექტურ  დაცვას უზრუნველყოფს. 

 ევროკავშირის დახმარებით საქართველოს მთავრობამ პატარა 
ქალაქებსა და სოფლებში  მთელი  ქვეყნის  მასშტაბით  44  
საზოგადოებრივი  ცენტრი  დააარსა. ეს ცენტრები ცხოვრებას 
უმარტივებს ამ ადგილებში მცხოვრებ 90,000-ზე მეტ მოქალაქეს, 
რადგან მათთვის უშუალოდ ხელმისაწვდომი გახდა 200 
საჯარო და საბანკო სამსახური, ასევე  უფასო  ინტერნეტი  და  
ბიბლიოთეკები.

ევროკავშირსა  და  საქართველოს  ძალიან  მჭიდრო  და  პოზიტიური  ურთიერთობები აქვთ.  
ევროკავშირსა  და  საქართველოს  შორის  გაფორმებული   ასოცირების ხელშეკრულება  2016  
წლის  ივლისში  შევიდა  ძალაში  და  მისი  მიზანია  პოლიტიკური  კავშირების  დამყარება  და  
ეკონომიკური  ინტეგრაცია.  გარდა  ამისა,  ევროკავშირმა  და  საქართველომ  ხელი მოაწერეს  ღრმა  
და  ყოვლისმომცველი  თავისუფალი  სავაჭრო  სივრცის  ხელშეკრულებას  (DCFTA),  ხოლო  2017  
წლის  28  მარტიდან  ქართველი  მოქალაქეები  შენგენის  სივრცეში  უვიზო  მიმოსვლის  უფლებით  
სარგებლობენ.  ევროკავშირი საქართველოს  უდიდესი  სავაჭრო  პარტნიორია;  ის  საქართველოს  
ყოველწლიურად  350 მილიონი ლარის  (120  მილიონი  ევრო)  ოდენობის  საგრანტო  დახმარებით 
უზრუნველყოფს. 

ევროკავშირსა  და  საქართველოს   
შორის  არსებული ურთიერთობები:   
ფაქტები  და  რიცხვები

#eapsummit



ევროკავშირს  აქვს  
საქართველოს  უსაფრთხოების  
გაუმჯობესების  პასუხისმგებლობა
2008  წლის  აგვისტოს  შეიარაღებული  კონფლიქტის  
დამთავრებისთანავე,  ევროკავშირმა საქართველოში 
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) 
დისლოკაცია განახორციელა.  მას  შემდეგ  მისია  
ახორციელებს  სადღეღამისო  პატრულირებას, კერძოდ 
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული 
სასაზღვრო ხაზების მიმდებარე  ტერიტორიებზე.  
ევროკავშირის  სადამკვირვებლო  მისიას  (EUMM)  ჰყავს 200-
მდე ხმელეთზე მომუშავე მონიტორი ევროკავშირის წევრი 
სხვადასხვა სახელმწიფოდან.   

საქართველოს  წვლილი  
ევროკავშირის  სამშვიდობო  
საქმიანობაში
2014  წლის  მარტში  ძალაში  შევიდა  ჩარჩო-ხელშეკრულება 
საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ევროკავშირის 
ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის 
ოპერაციებში  და  მას შემდეგ  საქართველომ მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა რამდენიმე ოპერაციის ჩატარებაში. დღემდე 
საქართველოს მიერ ამ პროცესში შეტანილი უდიდესი 
წვლილია დაახლოებით 156 სამხედრო პირის მონაწილეობა 
ევროკავშირის ოპერაციაში  EUFOR RCA  ცენტრალური  
აფრიკის  რესპუბლიკაში.  ამჟამად  საქართველო 
მონაწილეობს ევროკავშირის სამხედრო წვრთნების მისიაში 
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში  და  ევროკავშირის  
საწვრთნელ  მისიაში მალიში. 

ევროკავშირის  მხარდაჭერა  
კონფლიქტების  მოგვარებაში
ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს ძალისხმევის 
მხარდაჭერას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
სეპარატისტულ რეგიონებში 1990-იან წლებში დაწყებული 
კონფლიქტების  შედეგების  დაძლევის  მიმართულებით.  ის  
ასევე ეხმარება საქართველოს, მიაღწიოს მეტ სტაბილურობას 
2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ. 
სტაბილურად უცვლელია ევროკავშირის საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის პოლიტიკა 
ქვეყნის საერთაშორისოდ აღიარებულ  საზღვრებში  და  
ევროკავშირის ჩართულობა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
სეპარატისტული რეგიონების კონფლიქტის გრძელვადიანი 
მოგვარების მხარდაჭერაში.  2003  წლის  ივლისში  
ევროკავშირმა  დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი  
სამხრეთ  კავკასიის  საკითხებში.

2017-
2020 წლებში 

ევროკავშირის 
ფინანსური 

მხარდაჭერის ოდენობა 
საქართველოსთვის 

1.1 - 1.4 მილიარდი ლარის 
(371 – 453 მილიონი 
ევრო) ფარგლებში 

იქნება. 

ევროკავშირის 
მხარდაჭერა 

უმნიშვნელოვანესია 
7,000-ზე მეტი ევროპული 
სტანდარტის მისაღებად 

ჯანმრთელობის, 
უსაფრთხოების და გარემოს 

დაცვის სფეროებში.

საქართველო  ასევე  
სარგებლობს  ევროკავშირის 

140 მილიონი ლარის  (46  
მილიონი  ევრო) ოდენობის  

მაკრო-ფინანსური  
მხარდაჭერით.

რიცხვები


