
2020-Cİ İLƏ KİMİ 20 HƏDƏF:

 SEKTORLARARASI HƏDƏFLƏR 

1 Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə daha çox 
əməkdaşlıq 

2 Gender bərabərliyi və qeyri-ayrıseçkiliyin 
artırılması

3 Strateji kommunikasiyanın gücləndirilməsi, 
pluralizmin və medianın müstəqilliyinin 
dəstəklənməsi

#strongertogether

 DAHA GÜCLÜ İQTİSADİYYAT   
İqtisadi inkişaf və bazar  
imkanları: 

4 İnvestisiya və biznes mühitinin 
təkmilləşdirilməsi, və Kiçil və Orta 
Müəssisələrinin potensialının 
genişləndirilməsi    

5 Maliyyə və maliyyə infrastrukturuna çıxış 
üçün mövcud boşluqların aradan qaldırılması  

6 Yerli və regional səviyyədə yeni iş 
imkanlarının yaradılması  

7 Rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması

8 Tərəfdaş ölkələr və Aİ arasında regiondaxili 
ticarətin dəstəklənməsi

 DAHA GÜCLÜ İDARƏÇİLİK   

İnstitutlar və yaxşı idarəçiliyin 
gücləndirilməsi: 

9 Qanunun aliliyini və korrupsiyaya qarşı 
mexanizmləri gücləndirmək   

10 Əsas məhkəmə islahatlarının həyata 
keçirilməsinə dəstək 

11 Dövlət idarəetməsində islahatların həyata 
keçirilməsinə dəstək

12 Təhlükəsizlik sahəsində daha güclü 
əməkdaşlıq 

 DAHA GÜCLÜ BAĞLANTI   

Bağlantı, enerji səmərəliliyi, ətraf 
mühit və iqlim dəyişikliyi:

13 TEN-T şəbəkələri və nəqliyyatın 
genişləndirilməsi

14 Enerji təminatında təhlükəsizliyin  
artırılması

15 Enerji səmərəliliyi və bərpaolunan enerjidən 
istifadənin artırılması, istixana qazlarının 
emissiyasının azaldılması

16 Ətraf mühitin və iqlim dəyişikliyinə 
adaptasiyanın dəstəklənməsi

 DAHA GÜCLÜ CƏMİYYƏT   

Mobillik və insanlar  
arasında əlaqələr:

17 Viza rejimlərinin aradan qaldırılması 
üzrə dialoqlarda və mobillik sahəsində 
tərəfdaşlıqda irəliləyiş

18 Gənclərin bacarıqları, sahibkarlığı və 
məşğulluğuna investisiyanın gücləndirilməsi

19 Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbinin 
yaradılması

20 Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri və Aİ-nin tədqiqat, 
innovasiya sistemləri və proqramlarının 
inteqrasiyası

2020-yə kimi 20 hədəf:
Vətəndaşlar üçün təsirli  
nəticələrin əldə olunması



 DAHA GÜCLÜ İQTİSADİYYAT    
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində iqtisadi dayanaqlığın təmin 
olunması Aİ-nin sabit qonşuluq istiqamətində töhfəsinin 
qayəsini təşkil edir. Bu kontekstdə, Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələri regionboyu daha güclü, şaxələndirilmiş və dinamik 
iqtisadiyyatların qurulması üçün birgə fəaliyyət göstərirlər. 
Kiçik və orta sahibkarlığın genişlənməsinə dəstək, yeni 
investisiyaların cəlb olunması və iş yerlərinin açılması, eləcə 
də yeni bazarlara çıxışı təmin etməklə ticarət imkanlarının 
artırılması kimi fəaliyyətləri qeyd edə bilərik.         

 BİLİRDİNİZMİ?   
 Şərq Tərəfdaşlığı regionunda kiçik və orta müəssisələr 

bütün şirkətlərin 83 və 99 faizini təşkil etmələrinə baxmayraq, 
məşğulluğun yalnız yarıdan azını təmin edirlər. Aİ-də kiçik və 
orta müəssisələr məşğulluğun üçdə ikisini təşkil edir və son beş il 
ərzində yaranan yeni iş yerlərinin 85 %-i onların payına düşür.

 Şərq Tərəfdaşlığı proqramının 2009-cu ildə təsis edilməsindən 
etibarən Aİ Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində kiçik və orta müəssisələrə €1,5 
milyard maliyyə vəsaiti ayırıb. Bu, 10,000 yeni iş yerinin açılmasına, 
müəssisələrə 100,000-dən artıq kreditin verilməsinə və 20,000 nəfərin 
təliminə töhfəsini verib.     

 SONRA NƏ OLACAQ?  
 Kiçik və orta müəssisələrə yerli valyutada kreditlər: Aİ-nin 

kiçik və orta müəssisələrə maliyyə dəstəyinin azı dörddə biri yerli 
valyutada olmaq şərti ilə, özəl sektorun daha da inkişafı üçün 
maliyyələşmə imkanlarını artıran yerli maliyyə infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hərtərəfli siyasəti dəstəkləmək üçün 
€100 milyon maliyyə vəsaitinin ayrılması.  

 Rəqəmsal paket: bu məqsədlə ayrılan €50 milyon maliyyə 
vəsaiti:

1. Tərəfdaş ölkələr arasında razılaşdırılmış roaminq qiymətləri 
və roaminq tarifflərinin endirilməsinə doğru konkret addımların 
atılmasına imkan verəcək. 

2. İnternetə daha asan və ucuz çıxışı təmin edəcək. Burada milli 
genişzolaqlı internet strategiyaları hazırlamaqla və ilk genişzolaqlı 
infrastruktur proqramlarını təsis etməklə xüsusi diqqət kənd 
yerlərinə veriləcək.  

3. Yeni rəqəmsal sənayelərdə iş yerlərinin açılmasını dəstəkləyəcək.    

 Ticarətin artırılması: Tərəfdaş ölkələrlə ticarət əlaqələrinə xüsusi 
diqqət ayırmaqla Aİ-nin Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Zonası 
(DCTFA) və qeyri-DCTFA ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin dərinləşməsi 

 DAHA GÜCLÜ BAĞLANTI 
Nəqliyyat xəttləri və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, enerji 
sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi yolu ilə enerji 
dayanıqlığının artırılması, enerji səmərəliliyi və istixana qazlarının 
emissiyasını azaltmaq üçün bərpa olunan enerjidən istifadə 
Aİ-nin tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərində əsas prioritetdir. Bu, 
enerjidən asılılığı və istehlakı azaldaraq, daha dayanıqlı iqtisadi 
inkişafa və vətəndaşların həyatına müsbət təsirlərə səbəb olur.

 BİLİRDİNİZMİ?    
 Orta hesabla, tərəfdaş ölkələrdəki iqtisadiyyatlar Aİ-nin üzv 

dövlətləri ilə müqayisədə enerjidən üç dəfə çox istifadə edir.

 Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin 300-dən artıq bələdiyyəsi Merlərin 
Razılaşmasına qoşulub. Bu, 20 milyondan artıq insanı əhatə edir.   

 SONRA NƏ OLACAQ?  

 Trans-Avropa Nəqliyyat Şəbəkəsinin (TEN-T) genişlənməsi: €150 
milyon töhfə, eləcə də regionadakı avtomobil və dəmir yolları, 
dəniz və hava limanlarının inkişafı üçün €1 milyarddan artıq strateji 
investisiyaların istifadə olunması.     

 Enerji səmərəliliyi paketi: daha çox insanın, bələdiyyələrin, 
eləcə də kiçik və orta müəssisələrin enerji sərfiyyatı hesablarını 
azaltmaq, yaşayış standartlarını yaxşılaşdırmaq və iqlim dəyişikliyi 
ilə mübarizə aparmaq üçün €225 milyon maliyyə vəsaitinin 
ayrılması.

 DAHA GÜCLÜ CƏMİYYƏT  
Mobillik və insanlar arasında əlaqələr cəmiyyətləri yaxınlaşdırır 
və vətəndaşlara təsirli faydalar təklif edir. Aİ və tərəfdaş ölkələr 
birlikdə gənclərin bacarıqları, sahibkarlığı və məşğulluğuna 
investisiya yatırır, o cümlədən daha güclü cəmiyyətlərin 
qurulması, gənclərin məşğulluğunu və innovasiyaya töhfə verən 
təhsil siyasətləri və sistemlərini inkişaf etdirməklə.

 BİLİRDİNİZMİ?   

 İqtisadi inkişaf və məşğulluq üçün daha yaxşı perspektivlər, 
bacarıqların inkişafı və gənclərin vətəndaş cəmiyyətində iştirakı 
çiçəklənən və sabit cəmiyyətlər üçün əsas vektorlar kimi görünür.

 2014-cü ildən etibarən, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindən 
olan 10,400 tələbə Aİ və ya digər tərəfdaş ölkələrdə xarici 
universitetlərdə təhsil alıb.    

 SONRA NƏ OLACAQ?  
Gənclik və Təhsil paketi: €340 milyon

 80,000-dən artıq gənc, tələbə və akademik heyətin Erasmus+ 
proqramından faydalanmasına şərait yaradan mübadilə və mobillik 
üçün daha çox imkanlar. 

 Şərq Tərəfdaşlığı üçün Tbilisidə Avropa Məktəbinin təsis olunması 
və eTvinninq Plus platforması vasitəsilə əlaqələndirilmiş 1,000 
institutla məktəblərin əməkdaşlığının artırılması.

 Şərq Tərəfdaşlığı liderlərinin dəstəklənməsi, o cümlədən 
Gənc Avropa Səfirləri təşəbbüsü vasitəsilə, gənclər təşkilatlarının 
potensialının artırılması və EU4Youth təşəbbüsü vasitəsilə gənclərin 
məşğulluğunun və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq olunması. 

 DAHA GÜCLÜ İDARƏÇİLİK  
İnstitutlar və yaxşı idarəçiliyin gücləndirilməsi sahəsində səylərin 
artırılması problemlərin hələ də mövcud olduğu Şərq Tərəfdaşlığı 
regionunda Aİ-nin əsas prioritetidir. Bəzi tərəfdaş ölkələrdə 
vətəndaşlar üçün daha yaxşı, daha effektiv və şəffaf xidmətləri 
göstərmək üçün korrupsiyaya qarşı müstəqil xüsusi qurumların 
yaradılması, eləcə də məhkəmə və dövlət idarəçiliyi sahələrində 
islahatların aparılmasında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub.  

 BİLİRDİNİZMİ?  

 Tərəfdaş ölkələrdə hesabatlılıq və şəffaflığın genişləndirilməsində 
vətəndaş cəmiyyəti əsas rol oynayır.

 Vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləmək üçün 2014-cü ildən etibarən 
Aİ-nin ayırdığı €95 milyon maliyyə vəsaitindən 600-dan çox 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı faydalanıb. Bu çərçivədə başlanan 
Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd proqramında artıq 29 nəfər iştirak 
edib.    

 SONRA NƏ OLACAQ?  
Yerli sosial innovasiya meyllərinə adekvat cavab verməklə daha 
yaxşı idarəçiliyi dəstəkləmək üçün €170 milyon maliyyə vəsaiti 
ayrılıb. Buraya sub-qrantların və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına 
institusional dəstəyin daha səmərəli istifadəsi daxildir. Bundan 
başqa bu təşəbbüs aşağıdakı fəaliyyətləri dəstəkləyir: 

 Fəal vətəndaşlıq və yerli resursların səfərbərliyinə dəstəyin 
artırılması: dəstəyin göstəriməsi üçün yerli dillərin istifadə olunması 
və əhatənin şaxələndirilməsi daha geniş iştirakçı spektrini səfərbər 
etməyə və vətəndaşlara daha yaxşı xidmətlərin göstərilməsinə 
kömək edəcək.

 İctimai hesabatlılığın genişləndirilməsi, vətəndaş təcrübəsinin və 
regiondaxili əməkdaşlığın qurulması.

 80 Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd proqramı və EU4Youth 
çərçivəsində 300 gənc lider proqramı vasitəsilə gənc liderlərin 
yetişdirilməsi.    

2009-cu ildə təsis edilmiş Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün məqsədi 
Avropa İttifaqı (Aİ), onun üzv dövlətləri və altı Şərq tərəfdaş 
ölkə - Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova 
Respublikası və Ukrayna - arasında münasibətləri dərinləşdirmək 
və gücləndirməkdən ibarətdir.   

Bu təşəbbüs çərçivəsində bütün tərəfdaşlar, 2020-ci ilə kimi 
dörd prioritet sahədə 20 hədəfə çatmağa diqqət yetirərək, 
regionda yaşayan vətəndaşların gündəlik həyatında hiss 
ediləcək faydaları vermək öhdəliyini götürüblər:   


