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1. წინასიტყვაობა 

2015 წლის ნოემბერში მიღებული ერთობლივი კომუნიკაცია განახლებული ევროპის სამეზობლო 
პოლიტიკა ევროკავშირისა და მისი მეზობელი ქვეყნებისთვის აყალიბებს მკაფიო პოლიტიკურ 

ჩარჩოს მომავალ წლებში სამოქმედოდ, რომლის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს სამეზობლოში 

სიტუაციის სტაბილიზება. ეს მიზანი კიდევ ერთხელ აღინიშნა ევროკავშირის საბჭოს მიერ 2015 

წლის დეკემბერში მიღებულ დასკვნებში, სადაც დადასტურებული იქნა განახლებული სამეზობლო 

პოლიტიკის პრინციპები: პარტნიორების მიმართ უფრო მეტად დიფერენცირებული მიდგომა; 

პარტნიორებთან შეთანხმებული ამოცანების მეტად დაკონკრეტება; მოქნილობის გაზრდა 

ევროკავშირის კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირების უნარის გასაუმჯობესებლად; და წევრი 

სახელმწიფოებისა და პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან მეტი მონაწილეობა და პროცესებში 

ჩართულობა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალი მიდგომის შესაბამისად, 

ევროკომისიის აპარატის წინამდებარე სამუშაო დოკუმენტი, 2016 წლის 2 დეკემბრისთვის 

დაგეგმილი ასოცირების საბჭოს შეკრებამდე, დაინტერესებულ მხარეებს აცნობს საქართველოს 

მიერ ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებას 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

2016 წლის ივნისში გამოქვეყნებული ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
გლობალური სტრატეგია აღიარებს, რომ სახელმწიფოს და საზოგადოების მოქნილობა 

წარმოადგენს სტრატეგიულ პრიორიტეტებს სამეზობლოში და ასევე აღიარებს საქართველოს, 

როგორც რეგიონში მშვიდობიანი და სტაბილური დემოკრატიული ქვეყნის, როლს. 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმება სრულად 

შევიდა ძალაში 2016 წლის 1 ივლისს. ეს ეხება ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო 
სივრცესაც, რომელიც წინასწარი სახით 2014 წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა. შეთანხმება 

მნიშვნელოვნად განამტკიცებს პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის და ცხადყოფს ღრმა ურთიერთვალდებულებას, რომელიც 

ემყარება საზიარო ფასეულობებსა და ინტერესებს დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის, 

ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების, კარგი მმართველობის, საბაზრო 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სფეროებში. გარდა ამისა, შეთანხმება საქართველოს 

ავალდებულებს რიგი რეფორმების განხორციელებას ისეთ სფეროებში, როგორებიც არის 

უსაფრთხოების პოლიტიკა, ვაჭრობა, ეკონომიკური გაჯანსაღება და ზრდა და მმართველობა, ასევე 

სხვა სფეროებში, მათ შორის გარემოს დაცვის, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ზომების 

მიღების, სოციალური განვითარებისა და დაცვის, ტრანსპორტის, მომხმარებელთა დაცვის, 

სოფლის მეურნეობის, განათლების, ახალგაზრდებისა და კულტურის, მრეწველობისა და 

ენერგეტიკის სფეროებში. 

ევროკავშირზე საქართველოს მთლიანი ვაჭრობის ერთი მეოთხედი მოდის. ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის წინასწარი სახით ამოქმედებამ შედეგად 

მოიტანა საბაჟო მოსაკრებლისა და კვოტების გაუქმება და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

კანონებისა და რეგულაციების საფუძვლიანი დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან. ამან 

საქართველოს შესთავაზა ჩარჩო ვაჭრობისა და ეკონომიკის ზრდის გააქტიურებისათვის 

ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე საქართველოს თანდათანობითი ინტეგრაციის ხელშეწყობის 

მიზნით. საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში 2015 წელს 16%-ით გაიზარდა და, უშუალოდ 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის  ამოქმედების შედეგად, ევროკავშირის 

ბაზარზე ხდება ახალი ქართული პროდუქტების ექსპორტირება. ევროკავშირში უკვე წარმოებს 

ქართული კივის, მოცვის, თხილის, ნივრისა და ღვინის ექსპორტი. ასევე საგრძნობლად გაიზარდა 

ევროკავშირში სპილენძისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი. ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცე არა მარტო ვაჭრობის შესაძლებლობებს წარმოქმნის, არამედ ასევე 

უზრუნველყოფს სამოქმედო გეგმას, რომელიც იძლევა საქართველოს მრეწველობის 

მოდერნიზების პროცესის დაჩქარების საშუალებას ახალი ტექნიკური რეგულაციებისა და 

თანამედროვე სტანდარტების განხორციელების წყალობით. 

ევროკავშირის მხრიდან ფართო დახმარების მეშვეობით საქართველომ უკვე განახორციელა რიგი 

რეფორმებისა დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. გამყარდა საქართველოს 
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დემოკრატიული ინსტიტუტები და მიღებული იქნა ფართო საკანონმდებლო ბაზა ადამიანის 

უფლებებისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის სფეროებში. არსებული კანონმდებლობის 

განხორციელება და გამყარება განამტკიცებს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და 

უზრუნველყოფს ქმედით უფლებებს უმცირესობებისა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, 

ასოცირების დღის წესრიგის საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად. 

სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზებასთან დაკავშირებული დიალოგი 2015 წლის 18 დეკემბერს 

დასრულდა, როდესაც ევროკომისიამ დაამტკიცა თავისი მეოთხე და ბოლო ანგარიში საქმიანობის 

მიმდინარების შესახებ. ამ ანგარიშში კომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველომ წარმატებით 

დააკმაყოფილა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა 

ნიშნული. შესაბამისად, 2016 წლის 9 მარტს ევროკომისიამ საბჭოს და ევროპარლამენტს შესთავაზა, 

მოეხსნათ სავიზო მოთხოვნები საქართველოს მოქალაქეებისთვის და გადაეყვანათ საქართველო იმ 

ქვეყნების სიაში, რომელთა მოქალაქეებს შენგენის სივრცეში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. 

ევროკავშირისა და საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზებასთან დაკავშირებული დიალოგი 

მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით ქმედითი ინსტრუმენტი აღმოჩნდა მართლმსაჯულებისა და 

შინაგან საქმეთა სფეროებში ფართომასშტაბიანი რეფორმების განსახორციელებლად.   

საქართველო ევროკავშირის მთავარი მოკავშირეა უსაფრთხოების სექტორში - მათ შორის 

დამყარებულია ნაყოფიერი თანამშრომლობა ტერორიზმისა და იარაღით უკანონო ვაჭრობის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში 

საქმიანობაში. ევროკავშირი კვლავ სრულ მხარდაჭერას უწევს საქართველოს სუვერენიტეტს და 

ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულ მის საზღვრებში, რაც 

დადასტურებულია საბჭოს 2012 წლის თებერვლის დასკვნებში. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ვალდებულებების 

შესასრულებლად საქართველომ ხელი მოაწერა ენერგეტიკული თანამეგობრობის 

ხელშეკრულებისადმი მიერთების ოქმს. 

წინამდებარე ანგარიში მიზნად ისახავს ახალი სტილის შეფასების განხორციელებას. იგი 

ყურადღებას ამახვილებს ძირითად მოვლენებსა და რეფორმებისკენ მიმართულ საქმიანობაზე და 

განიხილავს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შეთანხმებულ მოკლე და საშუალოვადიან 

სტრატეგიულ პრიორიტეტებს. ამგვარი ანგარიში ყოველწლიურად მომზადდება. 

2. პოლიტიკური დიალოგი, კარგი მმართველობა და ინსტიტუტების გაძლიერება  

2.1. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კარგი მმართველობა 

საქართველომ განამტკიცა დემოკრატია და კანონის უზენაესობა,  ასევე ადამიანის უფლებების, 
ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და დისკრიმინაციის არარსებობის პრინციპების დაცვა. 

2015 წელს ცვლილებები იქნა შეტანილი საარჩევნო კოდექსში და შეიცვალა მაჟორიტარული 

ოლქების საზღვრები. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტული იყო და მათი მართვაც 

სათანადოდ ხდებოდა, ძირითადად დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. თუმცა 

საარჩევნო კამპანიის მშვიდ და ღია ატმოსფეროზე ზეგავლენა მოახდინა კამპანიის უკანონოდ 

წარმოების, გამჭვირვალობის და საჩივრების ეფექტიანი დაკმაყოფილების ნაკლებობის, ასევე რიგი 

ძალადობრივი შემთხვევების შესახებ განცხადებებმა. არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო იძლევა 

პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თავისუფლად 
დაფუძნების და მოქმედების შესაძლებლობას. კანონშემოქმედების პროცესები და პოლიტიკასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება სულ უფრო ინკლუზიური ხდება, მაგრამ ამ 

პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა კვლავ არარეგულარულია. არ არის 

მიღებული ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი. 

საკანონმდებლო ბაზა უზრუნველყოფს პრესის თავისუფლებას.  მიუხედავად იმისა, რომ 

მედიაგარემო პოლარიზებულია, იგი დინამიკური და პლურალისტურია. დიდი საზოგადოებრივი 

ინტერესის მქონე სასამართლო საქმემ, რომელიც ტელევიზიის მფლობელობასთან დაკავშირებულ 
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დავას ეხებოდა, გამოიწვია პოლიტიკური წინააღმდეგობა შესაძლო პოლიტიკურ ჩარევასთან 

დაკავშირებით. 

რაც შეეხება მართლმსაჯულების სისტემას, საქართველოს მიერ განხორციელებულმა რეფორმებმა 

ხელი შეუწყო სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, პროფესიონალიზმს, 

ანგარიშვალდებულებას და ეფექტიანობას. წარმოდგენილი იქნა საკანონმდებლო ცვლილებების 

მესამე პაკეტიც, რომელიც ეხებოდა სასამართლო სისტემის მართვაში გამჭვირვალობის 

ნაკლებობის პრობლემას, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირებას და 

ანგარიშვალდებულებას და საქმეთა შემთხვევით განაწილებას, მაგრამ აღნიშნული პაკეტი ჯერ არ 

არის სრულად მიღებული. საქმეების დახურული თუ ღია მოსმენის ჩატარების დასაბუთების 

საზოგადოებისთვის კომუნიკაცია ყოველთვის სწორად არ ხდება. არ არის სრულად 

უზრუნველყოფილი საქმეთა განაწილების, მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის და 

სასამართლოთა ადმინისტრირების გამჭვირვალობა. დისციპლინური პროცედურების წარმოებას 

განმტკიცება სჭირდება. მოსამართლეთა უმრავლესობა არ არის დანიშნული უვადოდ და კვლავ 

მოქმედებს სამწლიანი გამოსაცდელი პერიოდი მოსამართლეთათვის. სასამართლო სისტემაში 

კადრების მწვავე ნაკლებობაა და დაგროვილი საქმეების რაოდენობა იზრდება. 

2015 წლის სექტემბერში ძალაში შევიდა „პროკურატურის შესახებ“ კანონში შეტანილი 

ცვლილებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაზრდას. 2016 

წლის დასაწყისში დაარსდა საპროკურორო საბჭო და ჩამოყალიბდა საკონსულტაციო საბჭო. მაგრამ 

ჯერ კიდევ არ არის უზრუნველყოფილი პროკურორთა დანიშვნის, შეფასების, სხვა ადგილას 

გადაყვანისა და დაწინაურების გაჭვირვალობა და არსებული დისციპლინური პროცედურებისა და 

ეთიკური სტანდარტების სათანადოდ განხორციელება. არ არსებობს დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო ორგანო პროკურორთა და სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომელთა მიერ 

სავარაუდოდ ჩადენილი დარღვევების გამოსაძიებლად. ევროკავშირი განაგრძობდა 

საქართველოსთვის დახმარების გაწევას მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმების 

განხორციელებაში პროგრამის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ მეშვეობით, რამაც ხელი შეუწყო ციხეებში არსებული პირობების 

გაუმჯობესებას. 

2015 წელს მიღებული იქნა განახლებული სტრატეგია არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით. 

პატიმრობის კოდექსის რეფორმირებამ შედეგად მოიტანა სტრუქტურული ცვლილებები 

სასჯელაღსრულების სამინისტროში. სახალხო დამცველს და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

წევრებს მიენიჭათ მონიტორინგის დამატებითი უფლებები. გაუმჯობესდა პატიმრების მიმართ 

მოპყრობა, მაგრამ პატიმართა თანაფარდობა მოსახლეობასთან კვლავ ევროპაში ყველაზე მაღალ 

მაჩვენებლებს შორისაა. იმისათვის, რომ საქართველოში არსებული პრაქტიკა მიუახლოვდეს 

ევროპულ სტანდარტებს და დამკვიდრებულ პრაქტიკას, უნდა გაუმჯობესდეს ციხეებში, 

პოლიციის დაკავების დაწესებულებებსა და საქართველოს სხვა დახურულ დაწესებულებებში 

მოთავსებულ პირთა ჯანმრთელობის დაცვა (მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა) 

საქართველოს აღებული აქვს საჯარო მმართველობის სისტემის რეფორმირების ვალდებულება 

ევროკავშირის საჯარო მმართველობის პრინციპების შესაბამისად. 2015 წელს მიღებული საჯარო 

მმართველობის რეფორმის გეგმა და 2015 წლის პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის 

სტრატეგია უზრუნველყოფს რეფორმის პროცესის მეტ შეთანხმებულობას და თანმიმდევრულობას. 

2015 წელს საქართველომ მიიღო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონი, რომელიც 

ითვალისწინებს პროფესიონალიზმზე დამყარებულ საჯარო სამსახურს 2017 წლიდან. მთავრობის 

მიერ ფართო რეფორმის ვალდებულებას ევროკავშირმა საჯარო მმართველობის რეფორმის ახალი, 

30 მილიონი ევროს პროგრამით უპასუხა. რაც შეეხება კორუფციის პრევენციას და მის წინააღმდეგ 
ბრძოლას, საქართველომ აღმოფხვრა წვრილი კორუფცია საჯარო მმართველობის სისტემაში და 

2015 წელს გააუმჯობესა შესყიდვების სისტემა. ასოცირების დღის წესრიგით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესაბამისად უნდა გაგრძელდეს საზოგადოების ყველა ფენაში ,,ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგიისა“ და სამოქმედო გეგმის ეფექტიანად განხორციელება. 
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მიღებული იქნა ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი, უფრო ფართო სამოქმედო გეგმა (2016-2017). 

საკანონმდებლო ბაზის განხორციელება მნიშვნელოვანი იქნება უმცირესობებისა და მოწყვლადი 

ჯგუფებისათვის, რათა მათ შეძლონ ისარგებლონ საკუთარი უფლებებით.  

რაც შეეხება თანასწორ მოპყრობას, 2015 წლის აგვისტოში მიღებული იქნა თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა (2015-2020). ეროვნულ უმცირესობათა 

ინტეგრირებისკენ მიმართულ საქმიანობას ჯერ კონკრეტული პროგრესი არ უჩვენებია. 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონის სრულყოფილად განხორციელებას 

ხელს უშლიდა ქმედითი სანქციებისა და პრევენციული ზომების ნაკლებობა. სახელმწიფო 

ინსტიტუტები ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებდნენ დაუყოვნებელ და ეფექტიან რეაგირებას 

ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე და უმცირესობათა, ლგბტ თემის ან რელიგიურ 

უმცირესობათა დისკრიმინაციის ფაქტებზე. 

გენდერულ უთანასწორობასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმა 

მოიცავს დებულებებს ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის და 

მსხვერპლთა დაცვის შესახებ, ასევე ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაერო-ს 

უშიშროების საბჭოს 1325-ე რეზოლუციის განხორციელების შესახებ. გაფართოვდა პოლიტიკაში 

ქალთა მონაწილეობა, მაგრამ მისი მაჩვენებელი მაინც დაბალი რჩება: პარლამენტის ახლად 

არჩეული წევრების 16% 2016 წელს წინა არჩევნების დროს 12%-თან შედარებით. კვლავ ფართოდ 

არის გავრცელებული ქალთა მიმართ ძალადობა. საქართველოს ჯერ არ მოუხდენია ქალების 

მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და მათთან ბრძოლის შესახებ 

სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება. 

რაც შეეხება ბავშვთა უფლებებს, ბავშვთა სიღარიბე კვლავ ფართოდ არის გავრცელებული, 

მიუხედავად სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირების და ყველაზე მოწყვლადი ბავშვების 

იდენტიფიცირების მცდელობებისა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალაში 

შესვლამ უზრუნველყო ყოველმხრივი საკანონმდებლო ბაზა იმ ბავშვებისთვის, ვის მიმართაც 

მიმდინარეობს სამართალწარმოება, მსხვერპლი ბავშვებისა და მოწმე ბავშვებისათვის. ცვლილებები 

იქნა შეტანილი სამოქალაქო კოდექსში და 2017 წლის იანვრიდან სრულად გაუქმდება დებულება, 

რომელიც უშვებს ქორწინებას მშობელთა თანხმობით 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის. 

საქართველომ მოახდინა ბავშვის უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატური ოქმის 

რატიფიცირება; აღნიშნული ოქმი მოწყვლად ბავშვებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღონ ზიანის 

ანაზღაურება მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში. 

საქართველოში არსებობს მაღალი დონის სიღარიბე და უთანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ 

2014 წლამდე ყოველ მომდევნო წელს სიღარიბე სტაბილურად მცირდებოდა.  

2.2. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა  

2016 წელს საქართველო მიუერთდა 15-ს ევროკავშირის დეკლარაციებიდან და საბჭოს 

გადაწყვეტილებებიდან - მას შესთავაზეს მიერთებოდა 26 ზემოაღნიშნულ დოკუმენტს (58%-იანი 

შესაბამისობა). საქართველო კვლავ მონაწილეობდა სამოქალაქო და სამხედრო კრიზისის მართვის 

ოპერაციებში საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში, მათ შორის 

ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში (EUMAM) და ევროკავშირის სამხედრო საწვრთნელ  

მისიაში (EUTM) ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ევროკავშირის სამხედრო საწვრთნელ  

მისიაში მალიში და ევროკავშირის მრჩეველთა მისიაში (EUAM) უკრაინაში. 2016 წლის ივნისში 

ხელი მოეწერა შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საიდუმლო ინფორმაციის 

გაცვლისა და დაცვის მიზნით უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ.  

რაც შეეხება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, 2015 წლის ივნისში ცვლილებები იქნა შეტანილი 

სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელთა თანახმად მოხდა ძალადობრივი ქმედებებისკენ 

მოწოდების, უცხო სახელმწიფოში მოქმედ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობისა და 

კონფლიქტების ზონებში გამგზავრების კრიმინალიზაცია. აღნიშნული ცვლილებების ძალით 

განხორციელდა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს 2178-ე რეზოლუცია „საერთაშორისო მშვიდობისა და 

უსაფრთხოებისათვის ტერორისტული აქტებით გამოწვეული საფრთხეების შესახებ“. საქართველო 
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ევროკავშირის ძირითადი პარტნიორია რეგიონში გაერო-ს იარაღით ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების 

განხორციელების და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებისა და უკანონო იარაღის 
ექსპორტის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობაში. 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი კვლავ სრულ 

მხარდაჭერას უწევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო 

მასშტაბით აღიარებულ მის საზღვრებში. ევროკავშირი ასევე აქტიურად უჭერს მხარს 

კონფლიქტების მოგვარების მცდელობებს სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის 

საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო 

მისიის, ასევე სტაბილურობისა და მშვიდობის ხელშემწყობი ინსტრუმენტის მეშვეობით. 

საქართველო კვლავ ჩართული იყო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. 2016 წელს განახლდა 

გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) (რომელიც 

აფხაზეთის საკითხებს შეეხებოდა) მოქმედება, ხოლო ერგნეთის  ინციდენტების პრევენციისა და 

მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც სამხრეთ ოსეთის საკითხებს შეეხებოდა, კვლავ ქმედითად 

მუშაობდა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ორივე მექანიზმი ძალზე 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტებია უსაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად და მხარეებს შორის 

ნდობის აღდგენის ხელშესაწყობად. საქართველო აგრძელებდა ინიციატივების წამოწყებას 

სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობის დასამყარებლად. ქვეყანა დღესაც ზედმიწევნით 

ასრულებს 2008 წელს ევროკავშირის შუამავლობით დადებულ ექვსპუნქტიან შეთანხმებას. 

2016 წლის დასაწყისში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ თავის პროკურორს 

დაავალა, წამოეწყო 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე საქართველოში, სამხრეთ ოსეთში, 

დისლოცირებული ყველა შეიარაღებული ძალის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი ადამიანურობის 

წინაშე დანაშაულების და ომის დანაშაულების გამოძიება. საქართველო თანამშრომლობს სისხლის 

სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. 

2.3. მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება  

რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას, მონაცემთა დაცვის დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის აპარატი ეფექტიანად ფუნქციონირებს. არსებობს პერსონალური მონაცემების 

დაცვასთან დაკავშირებული ყოვლისმომცველი საკანონმდებლო ბაზა. 

მიგრაციის სფეროში საქართველომ მიიღო მიგრაციის სტრატეგია (2016-2020) და მისი სამოქმედო 

გეგმა (2016-2017). თანდათანობით ხდება მიგრაციის რისკების ანალიზის ყოვლისმომცველი 

სისტემის და მისი სამოქმედო გეგმის (2016-2017) შემუშავება. 2015 წლის ნოემბერში საქართველომ 

ხელი მოაწერა ევროკავშირთან გაფორმებული რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო 

ოქმებს სლოვაკეთის რესპუბლიკასთან, ხოლო 2016 წლის აპრილში - გერმანიის ფედერაციულ 

რესპუბლიკასთან. 

თავშესაფრის ძიების სფეროში საქართველომ დახვეწა ლტოლვილის სტატუსის დასადგენი 

პროცედურები და მალე მიღებული უნდა იქნეს  ახალი კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ. 

კანონი იმ პირებისთვის, რომელთაც საერთაშორისო დაცვა სჭირდებათ, უზრუნველყოფს უფრო 

ხელსაყრელ პირობებს და განამტკიცებს საპროცედურო დაცვის საშუალებებს თავშესაფრის ძიების 

ყველა ეტაპზე. 

საზღვრების მართვა საქართველოში შეესაბამება ევროკავშირში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას. 

გრძელდება სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესი.  

საქართველომ მიიღო ეროვნული სტრატეგია ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად (2015-2018) და მისი სამოქმედო გეგმა (2015-2016). საქართველომ მოახდინა 

კიბერდანაშაულის შესახებ ბუდაპეშტის კონვენციის რატიფიცირება და ევროკავშირთან ერთად 

ხელს უწყობს კონვენციის, როგორც ძირითადი საერთაშორისო ინსტრუმენტის, განხორციელებას. 

უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია საქართველოსა და „ევროპოლს“ შორის ოპერატიული და 

სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა. 2016 წელს შინაგან 



 

7 

 

საქმეთა სამინისტრომ მოაწესრიგა არსებული პროცედურა იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, 

როდესაც პოლიციის თანამშრომლებს აქვთ უფლება, მოქალაქეებს ჩაუტარონ ნარკოტესტები 

ნარკომანიის კონტროლისა და პრევენციის მიზნით. ჯერ კიდევ არ არის მიღებული ნარკოტიკებით 
ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა. საქართველოს განზრახული აქვს განამტკიცოს 

საკანონმდებლო საფუძველი შემდგომი საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობისათვის.  

3. ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები 

3.1. ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, მდგრადი განვითარება 

ევროკავშირზე მოდის საქართველოს მთელი ვაჭრობის მეოთხედი. 2014 წლის სექტემბრიდან ღრმა 

და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის წინასწარი სახით ამოქმედების შემდეგ ღრმა 

და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ 

ნაკისრი, პირველ წელს შესასრულებელი ვალდებულებების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია. 

საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში 2015 წელს 16%-ით გაიზარდა და, ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალ სავაჭრო სივრცის უშუალო შედეგის სახით, ევროკავშირის ბაზარზე 

ხდება ახალი ქართული პროდუქტების ექსპორტირება. ევროკავშირში უკვე წარმოებს ქართული 

კივის, მოცვის, თხილის, ნივრისა და ღვინის ექსპორტი. ასევე საგრძნობლად გაიზარდა 

ევროკავშირში სპილენძისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი. გარდა ამისა, საქართველომ 

დაამკვიდრა ევროპული სტანდარტები ისეთ სფეროებში, როგორებიც არის ჯანდაცვა, 

უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა. 

მაგრამ საქართველოს ვაჭრობა არასტაბილური რჩება. საქართველომ დაიწყო ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესაძლებლობათა გამოყენება და ევროკავშირში 

გარკვეული არატრადიციული საკვები პროდუქტების ექსპორტირება, მაგრამ საქართველოს 

მნიშვნელოვან გამოწვევებთან მოუწევს გამკლავება ქვეყნის წარმოების ბაზისა და ექსპორტის 

პოტენციალის გაძლიერებისა და გაფართოების თვალსაზრისით. საქართველომ მოახდინა თავისი 

კანონების დაახლოება ევროკავშირის ბევრ სტანდარტთან, თუმცა ევროკავშირის გარკვეულ 

რეგულაციებთან დაახლოება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

ფარგლებში ბევრ წელიწადზე გაიწელა (ზოგ შემთხვევაში 8 წლამდე პერიოდზე). ეს ნიშნავს, რომ 

ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობების სრულად რეალიზებასაც გარკვეული დრო 

დასჭირდება. 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის წინასწარი სახით ამოქმედების შემდეგ 

დაიხვეწა ბაზრის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზა. ევროკავშირის 

მხრიდან დახმარებამ ხელი შეუწყო იმ უწყებათა შესაძლებლობების განვითარებას და 

განმტკიცებას, რომლებსაც აკისრიათ ბაზრის ზედამხედველობა რამდენიმე ინდუსტრიულ 

სექტორში. ეს ძირითადად ეხება ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს, 

რომელიც აკონტროლებს სამრეწველო პროდუქტების ბაზარს. გაიზარდა იმ საქმიანობათა 

რაოდენობა, რომელთა ზედამხედველობასაც ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 

სააგენტო განახორციელებს, დაწყებული მშენებლობის პროდუქტებით. 2015 წელს გაძლიერდა 

ასევე კონკურენციის სააგენტოს ტექნიკური და აღსრულების უნარი. 

სტანდარტიზაციის წლიური პროგრამა გეგმების მიხედვით წარიმართა. რაც შეეხება სანიტარიულ 
და ფიტოსანიტარიულ სტანდარტებს, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 2105 წელს ორჯერ და 

მეტად გააფართოვა კონტროლის საქმიანობა. მაგრამ საჭიროა სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

შესაძლებლობათა გაზრდა მის მიერ ჩატარებული შემოწმებების მასშტაბის, ხარისხისა და 

თანმიმდევრულობის გასაუმჯობესებლად. მნიშვნელოვნად გაიზარდა სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს კონტროლის გეგმაში ჩართული საკვები პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების 

რაოდენობაც. გრძელდებოდა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება ასოცირების შესახებ 

შეთანხმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის 

ჩამოყალიბებული ეფექტიანი სახელმწიფო სისტემა საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების 

რეგულირებისათვის და, მიუხედავად გატარებული რეფორმებისა, გაიზარდა საკვებით გამოწვეულ 
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დაავადებათა დაფიქსირებული რაოდენობა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლის 

მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მეორე 

ფაზის ამოცანებს შორის არის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული სტანდარტების, საკვები 

პროდუქტების უსაფრთხოებისა და საკვები პროდუქტების ხარისხის სტანდარტებისა და 

კონტროლის პროცედურების გაუმჯობესება. საქართველომ წარმოადგინა ევროკავშირის acquis-თან 

სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ცხოველთა ჯანდაცვის სფეროებში თავისი 

კანონმდებლობის დაახლოების გეგმები ევროკომისიის მიერ განსახილველად. 

საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობის სფეროში საქართველო მუშაობს ევროკავშირის ახალ საბაჟო 

კოდექსთან თავისი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით. ქვეყანამ გამოთქვა თანხმობა, 

სახელმძღვანელოდ და საფუძვლად მოდერნიზაციისკენ მიმართულ თავის საქმიანობაში 

გამოეყენებინა ევროკავშირის საბაჟო სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტი (EU Customs 

Blueprints). 2016 წლის სექტემბერში წარმომავლობის წესების შესახებ საერთოევროპული-

ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნების კონვენციის ერთობლივმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, 

დაეშვა საქართველო კონვენციის ხელშემკვრელ მხარედ. 

საქართველო ინარჩუნებს თავისუფალ საბაზრო მიდგომას დაფუძნების, მომსახურებით ვაჭრობისა 
და ელექტრონული კომერციის და ბიზნესის მიზნებისათვის ფიზიკური პირების დროებით ყოფნის 

თვალსაზრისით. მომსახურებებით ვაჭრობა და ელექტრონული სახით ვაჭრობა არ არის 

განვითარებული და სერვისების ექსპორტიც შეზღუდულია. საქართველოს ტელეკომუნიკაციების 

სექტორი მნიშვნელოვან ინვესტიციებს საჭიროებს საერთაშორისო კომუნიკაციების და საკუთარი 

ადგილობრივი ქსელის განვითარებისთვის. 

2016 წლის მარტში საქართველომ მიიღო გზამკვლევი და სამოქმედო გეგმა ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების საჯარო შესყიდვების შესახებ თავის განსახორციელებლად. აღნიშნულ დოკუმენტებში 

ჩამოყალიბებულია გეგმა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ქართული 

კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოებისათვის ევროკავშირის დირექტივებთან. ამჟამად ხდება 

გზამკვლევის განხილვა ევროკავშირის მიერ, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მისი სრული 

შესაბამისობა ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. 

არსებობს საკანონმდებლო ჩარჩო ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ეფექტიანად 

დასაცავად. თუმცა შესაძლებელია აღსრულების გაუმჯობესება, განსაკუთრებით საავტორო 

უფლებების დარღვევისა და კონტრაფაქციის სფეროებში. ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებათა სავარაუდო დარღვევების სამართლებრივ დევნას არარეგულარული ხასიათი ჰქონდა 

და სასამართლოში მცირე რაოდენობით საქმე მოხვდა. 

საქართველომ წინსვლას მიაღწია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმების კონკურენციის შესახებ თავის დებულებებთან დაახლოების თვალსაზრისით. 

უნდა გაძლიერდეს კონკურენციის სააგანტოს შესაძლებლობები, რათა ხელი შეეწყოს სახელმწიფო 

დოტაციების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის განხორციელებას. 

3.2. ეკონომიკური განვითარება 

საქართველოს მაკროეკონომიკური სიტუაცია ძირითადად სტაბილური იყო. ეკონომიკამ 

მნიშვნელოვანი მდგრადობა აჩვენა, შეინარჩუნა რა ზრდის დადებითი მაჩვენებელი (+ 2.8% 2015 

წელს) არახელსაყრელ რეგიონულ კონტექსტში. თუმცა ქვეყნის ფისკალური და საგარეო 

მდგომარეობა ცოტა ხნის წინ გაუარესდა. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდა და 2014 

წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 3.1%-დან 2015 წელს 3.8%-ს გაუტოლდა, ხოლო 2016 წელს 

სავარაუდოდ 4.5%-ს მიაღწევს. ეს ნაწილობრივ ასახავს სოციალური ხარჯების ზრდას, რომლებიც 

ქვეყანაში არსებული სიღარიბის მაღალი დონის და უთანასწორობის დაძლევისკენ არის 

მიმართული. იმავდროულად, 2015 წლის ბოლოს სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი გაიზარდა და 

მშპ-ის 42.7% შეადგინა. გაიზარდა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტიც და 2015 წელს მშპ-ის 11.7%-ს 

მიაღწია. ეს ნაწილობრივ კომპენსირებული იქნა 2014 წლიდან პირდაპირი უცხოური 
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ინვესტიციების მნიშვნელოვანი უკუგებით. ნაწილობრივ ვალუტის გაუფასურების მიზეზით 

საგარეო ვალი გაიზარდა და 2015 წლის ბოლოსთვის მშპ-ის დაახლოებით 107.3 % შეადგინა. ამის 

საპირისპიროდ, 2016 წლის სექტემბერში ინფლაცია 0.1%-მდე შემცირდა, მაშინ, როცა 2015 წლის 

ნოემბერში პიკს მიაღწია და 6.3% შეადგინა. საბანკო სისტემა, 2014 წლის ნოემბრიდან დაწყებული 

ლარის დიდი გაუფასურების და დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, კვლავაც 

ჯანსაღია და კარგად არის კაპიტალიზებული, რაც  ცენტრალური ბანკის მხრიდან 

განხორციელებულ გონივრულ ზედამხედველობასა და რეგულირებაზე მეტყველებს. 

ბიზნესგარემო, რომელიც რეგიონში საუკეთესოა, აგრძელებდა გაუმჯობესებას. თუმცა 

ადგილობრივი ბიზნესი, კერძოდ, პატარა კომპანიები, მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე დგას, 

როგორიცაა: წვდომა ფინანსებზე (განსაკუთრებით სოფლად) და გრძელვადიან სესხებზე 

ადგილობრივ ვალუტაში. საშუალო განათლება ყოველთვის არ შეესაბამება ბაზრის მოთხოვნებს, 

ხოლო ინოვაციური პოტენციალი დაბალია. 

2014 წლის ივლისში საქართველომ ხელი მოაწერა 36-თვიან ,,სტენდბაი“ შეთანხმებას 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან 154 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის სარეზერვო 

კრედიტის გამოყენების თაობაზე, მაგრამ პირველი განხილვის შემდეგ აღნიშნულმა პროგრამამ 

გადაუხვია დასახულ გეზს მზარდი და პროგრამით გათვალისწინებულზე დიდი ფისკალური 

დეფიციტის კონტექსტში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის შეწყვეტამ ხელი 

შეუშალა საქართველოსთვის 23 მილიონი ევროს ოდენობის მეორე ტრანშის გამოყოფას 

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირმა დაამტკიცა 2013 

წლის აგვისტოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტრანშთან დაკავშირებული ყველა სხვა დარგობრივ 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული პირობა დაკმაყოფილდა. 

საქართველოს ეკონომიკის სექტორში სტრუქტურული რეფორმების გატარების მიზნით 2015 წლის 

მაისში შეიქმნა ინვესტორთა საბჭო, რომელიც  მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარებისათვის და ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის 

კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობისათვის. ეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 

(მსოფლიო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი და ბანკი KFW) მჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა. 2016 წლის თებერვალში 

საქართველომ მიიღო მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგია, რომელიც ყურადღებას 

ამახვილებს მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე შიდა და 

საერთაშორისო ბაზრებზე; მცირე და საშუალო საწარმოთა კომპეტენციის ამაღლებაზე და 

თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის შექმნაზე, ასევ მცირე და საშუალო საწარმოთა ტექნიკური 

მოდერნიზებისა და განახლების ხელშეწყობაზე. 

სოფლის მეურნეობის სექტორი დასაქმების მთავარი წყაროა საქართველოში, რომელშიც 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ია ჩაბმული; მის განვითარებას გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის. სოფლის მეურნეობის სექტორში სტრუქტურული ხარვეზები 

შეინიშნება ძირითადად შემდეგი მიზეზების გამო: დაქუცმაცებული მიწები, შეზღუდული წვდომა 

განათლებაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, აგროკრედიტებსა და დაზღვევაზე. ამის შედეგია 

მცირე მოსავალი და დაბალი პროდუქტიულობა, კვების პროდუქტების იმპორტზე 

დამოკიდებულება და აღნიშნული პროდუქტების მაღალი ფასები, ზოგადად საკვები 

პროდუქტების უსაფრთხოების დაბალი დონე. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ნახევარზე 

მეტი სოფლად ცხოვრობს, ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი 2015 წელს მშპ-ის 

მხოლოდ 9.2%-ს შეადგენდა.  2009 წლიდან მოყოლებული სოფლის მეურნეობა და აგრობიზნესი 

მთლიანობაში სტაბილურ ზრდას განიცდის, ხოლო 2015 წელს მთლიანი პროდუქცია, 2014 წელთან 

შედარებით, 2.7%-ით გაიზარდა. მაგრამ ექსპორტის მოცულობა 2015 წელს 26%-ით შემცირდა 

ძირითადად რეგიონული ბაზრების დაღმასვლის და ვალუტის ცვალებადობის გამო. საქართველო 

აგრძელებდა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას იმ ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით, რომლებსაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე იძლევა. 
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საქართველო ცდილობდა ეკონომიკური საქმიანობის პროდუქტიულობის გაზრდას, მათ შორის 

სოფლის მეურნეობის სექტორში, სადაც 1000 ახალი კოოპერატივი შეიქმნა და მათგან 700-მა 

გრანტები მიიღო ინვესტიციებისთვის და თავიანთი წევრების ტრენინგებისთვის. გაუმჯობესდა 

ფერმერთა პროდუქტიულობა და კონკურენტუნარიანობაც. ევროკავშირი სექტორს დახმარებას 

ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების თავისი 

ფონდის (ENPARD) საშუალებით უწევდა. 

2016 წელს საქართველომ მიიღო სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგია, რომლის მიზანია 

სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის 

უზრუნველყოფა, სოფლის ეკონომიკისა და თემების  ტერიტორიული განვითარების  ხელშეწყობა. 

2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების გეგმა ითვალისწინებს დაბალანსებულ და მდგრად 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას საქართველოში. ის შესაბამისობაშია საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან („საქართველო 2020“) და მთავრობის 

საშუალოვადიანი ხარჯების პრიორიტეტებთან. 2015-2016 წლებში კარგი შედეგები იყო მიღწეული 

გზების მშენებლობის, წყალმომარაგების,  ნარჩენების მართვის, სამუშაო ადგილების შექმნის და 

სახელმწიფო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. 

რაც შეეხება სახელმწიფო სექტორის შიდა ფინანსურ კონტროლს და გარე აუდიტს, მთავრობამ 

დაამტკიცა ფინანსური მართვის და კონტროლის სტრატეგია. საჯარო ფინანსების მართვის 2016 

წლის სამოქმედო გეგმა კვლავაც იღებდა დახმარებას ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის 

საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფარგლებში  და ითვალისწინებდა  საჯარო ინვესტიციების 

მართვის ახალ კომპონენტს საინვესტიციო პროექტების სახით. 2015 წლის განმავლობაში 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მოამზადა „ბიუჯეტის გზამკვლევი მოქალაქეთათვის,“ 

რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

განსაზღვრული მეთოდოლოგიის საფუძველზე ხუთმა სამინისტრომ შეიმუშავა საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმები. აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებების 

რაოდენობა გაიზარდა და მისი რეკომენდაციები გათვალისწინებული იყო ხელისუფლების მიერ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ შეფერხებებს. 

გადასახადებთან დაკავშირებით, პარლამენტმა დაამტკიცა საგადასახადო კოდექსში შესატანი 

გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ბათილად ცნობს 2011 წლამდე აკუმულირებულ 

საგადასახადო დავალიანებას. 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით კორპორაციული შემოსავალი 

დაიბეგრება მხოლოდ მისი განაწილების და არა გამომუშავების დროს, ხოლო კომპანიის 

ბიზნესსაქმიანობაში რეინვესტირებული შემოსავალი  გათავისუფლდება გადასახადისგან. 

საქართველომ ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ ახალი კანონი მიიღო ივნისში. კანონმა 

გაზარდა სტატისტიკის სამსახურის პროფესიული დამოუკიდებლობა და შემოიღო სტატისტიკური 

კვლევების სავალდებულო ანგარიშგება. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები, ასევე 

მონაცემები საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით სულ 

უფრო ხელმისაწვდომი ხდება. მონაცემთა ბაზებისა და მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი 

ვებგვერდების შემუშავების მეშვეობით გაიზარდა მონაცემთა ხელმისაწვდომობა. სტატისტიკური 

მონაცემების მოძიება და ანალიზი შემდგომ სრულყოფას და გაძლიერებას საჭიროებს. 

სამრეწველო და საწარმოების პოლიტიკის სფეროში მთავრობამ 2015 წელს წამოიწყო რადიკალური 

რეფორმები, რომლებიც მოიცავს ოთხ უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პრიორიტეტს: საგადასახადო 

რეფორმას საწარმოებისთვის, ბიზნესისთვის ხელსაყრელ გარემოს/მმართველობას, განათლებას და 

ინფრასტრუქტურას. მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიის გარდა, დეტალური სამოქმედო 

გეგმები იქნა მიღებული და შეიქმნა კერძო სექტორის განვითარების მრჩეველთა საბჭო. 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იყო გაწეული მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ხელმისაწვდომი 

დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. 2016 წლის დასაწყისში საქართველო საწარმოთა ევროპულ 

ქსელს შეუერთდა. 
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რაც შეეხება სამომხმარებლო პოლიტიკას, საქართველო ცდილობს დაახლოებას სამომხმარებლო 

პროდუქტების უსაფრთხოებისა და უხარისხო პროდუქტებთან დაკავშირებული 

პასუხისმგებლობის შესახებ ევროკავშირის დირექტივებთან. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

დებულებები შედის ისეთი სექტორების მარეგულირებელ წესებშიც, როგორებიც არის 

ელექტრონული კომუნიკაციები, ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მიწოდება და საბანკო საქმე. 

საქართველომ საზღვაო საკითხებში შემდგომი ინტეგრაციის, საუკეთესო პრაქტიკის განხილვის და 

რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების მზარდი ინტერესი გამოამჟღავნა. საქართველომ 

დაადასტურა თავისი მზადყოფნა მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი სტრუქტურის დაარსებასთან 

დაკავშირებით, რომელიც კოორდინირებას გაუწევს საზღვაო საქმეებს საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ეგიდით. 

საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ხმელთაშუა ზღვის მეთევზეობის გენერალურ 

კომისიასთან და მის შავი ზღვის სამუშაო ჯგუფთან, რათა აამაღლოს ცოდნა შავ ზღვაზე 

მეთევზეობასთან დაკავშირებით. ქვეყანა ოფიციალურად გახდა ხმელთაშუა ზღვის მეთევზეობის 

გენერალურ კომისიის „არახელშემკვრელი თანამშრომელი მხარე“. 

ტურიზმი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკური სექტორია საქართველოში და უკვე 

მიღებულია ტურიზმის 2015-2025 წლების ეროვნული სტრატეგია. 

რაც შეეხება კორპორაციულ სამართალს, ბუღალტრულ აღრიცხვას და აუდიტს და კორპორაციულ 
მმართველობას საქართველომ მიიღო ახალი კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ. მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი, აგრეთვე, კორპორაციული 

საშემოსავლო გადასახადის რეფორმის ფარგლებში, მათ შორის საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში. 

ფინანსური მომსახურების სფეროში  2016 წლის ივნისში მიღებული იქნა კანონი ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა ტიპის ფასიანი ქაღალდებით 

შეიძლება ვაჭრობა.  

რაც შეეხება დასაქმებასა და სოციალურ პოლიტიკას, მიღებულია მთავრობის სტრატეგია, რომელიც 

აქცენტს აკეთებს ინვესტირებაზე ადამიანურ კაპიტალში, როგორც ეკონომიკური ზრდის 

წარმმართველ ძალაში.  გადანაწილების პოლიტიკის გატარება კვლავაც მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ოჯახების სიღარიბის აღმოფხვრაში. უმუშევრობის დონე ოდნავ შემცირდა და მისი 

მაჩვენებელი, რომელიც 2014 წელს 12.4%-ს შეადგენდა, 2015 წელს 12%-ს გაუტოლდა, მაგრამ 

ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობა კვლავ ძალიან მაღალია და 2015 წლის მონაცემებით 30.8%-ს 

უდრის. ოფიციალურად არსებულ სოციალური პარტნიორობის სამმხრივ კომისიას შეზღუდული 

შესაძლებლობები აქვს შრომის საკითხებთან დაკავშირებული წინადადებების და 

რეკომენდაციების შემუშავების თვალსაზრისით. რაც შეეხება შრომის ინსპექტირებას, შრომის 

მონიტორინგის პროგრამის წამოწყებას და მის გარდაქმნას სახელმწიფო ზედამხედველობის 

პროგრამად, ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მაგრამ ეს არ წარმოადგენს შრომის 

ინსპექციის სრულფასოვან სისტემას და არ იძლევა საქართველოს ვალდებულებების შესრულების 

საშუალებას, რომლებიც განსაზღვრულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუნდამენტური 

კონვენციებით შრომითი უფლებების შესახებ და ასოცირების შესახებ შეთანხმებით. დასაქმების 

სახელმწიფო სამსახურები ხელახლა ყალიბდება და ახალი მოდელის საპილოტე გამოცდა 

მიმდინარეობს რამდენიმე რეგიონში. არ იქნა მიღებული ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივის 

შესაბამისი კანონი სამუშაო ადგილზე პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ. 

საქართველომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება განახორციელა, რომლებიც მიზნად ისახავს 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ამოქმედდა C ჰეპატიტის აღმოფხვრის 

სახელმწიფო პროგრამა. განხორციელდა აივ/შიდს-ის და ტუბერკულოზის ეროვნული 

სტრატეგიული გეგმა (2016-2018). გააქტიურდა სკრინინგის პროგრამები. 
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4. ტრანსპორტი, გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობა, კლიმატის ცვლილებასთან 
დაკავშირებული ქმედებები და სამოქალაქო დაცვა 

მთავრობამ გამოსცა დადგენილება საერთაშორისო სატრანსპორტო კორიდორთან (სპარსეთის 

ყურის და შავი ზღვის კორიდორის) დაკავშირებით  მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე 

სომხეთის, ბულგარეთის, საბერძნეთის და ირანის მთავრობებთან, მრავალმხრივი ხელშეკრულების 

დადების მიზნით. შემუშავდა საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ICAO) გააუქმა უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებით დაწესებული შენიშვნები  საქართველოსთან მიმართებაში მას შემდეგ, რაც 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ წარმატებით გაიარა ICAO-ს კოორდინირებული 

ვალიდაციის მისია, რომელიც 2016 წლის აპრილში გაიმართა. 

რაც შეეხება ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობას, 2016 წლის 14 ოქტომბერს საქართველომ 

ხელი მოაწერა ოქმს ენერგეტიკული თანამეგობრობის ხელშეკრულებასთან მიერთების შესახებ. 

მიმდინარეობს სამხრეთი კავკასიის მილსადენის განახლება, რომელიც სამხრეთის გაზის დერეფნის 

ნაწილს წარმოადგენს. მომზადების პროცესშია ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. 

მთავრობა ორიენტირებულია ახალი ჰეს-ების მშენებლობის ხელშეწყობასა  და ელექტროენერგიის 

ექსპორტის მოცულობის გაფართოებაზე, ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობის ჩათვლით. 

2016 წლის აპრილში საქართველომ ხელი მოაწერა პარიზის ხელშეკრულებას, რომლის 

რატიფიცირება ჯერ არ მომხდარა. მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული 
ქმედებების შესახებ ევროკავშირის უახლეს კანონმდებლობასთან დაახლოება ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების ფარგლებში. დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიის მომზადება ბოლო ეტაპს 

უახლოვდება. 

საქართველო ახორციელებს თავისი კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან გარემოს დაცვის სექტორში. მიღებული იქნა რიგი კანონების და 

პროგრამული დოკუმენტებისა, მათ შორის: ნარჩენების მართვის ახალი კოდექსი, ნარჩენების 

მართვის სტრატეგია და საშიში ქიმიური ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის ახალი წესები. 

მზადდება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, კანონი წყლის შესახებ, ნორმატიული აქტი 

ჰაერის ხარისხის სტანდარტების შესახებ, აგრეთვე ბაზელის კანონის პროექტი. საჭიროა 

გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და კანონმდებლობის განხორციელება და აღსრულება. კვლავაც 

აღინიშნება ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონე, რაც, ძირითადად, ტრანსპორტთან არის 

დაკავშირებული. 

რაც შეეხება სამოქალაქო დაცვას, განხორციელდა ზოგიერთი სტრუქტურული ცვლილება და 

გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა, რათა ქვეყანას ჰქონდეს შესაძლებლობა, მართოს საგანგებო 

სიტუაციები. დამტკიცდა ეროვნული რეაგირების გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ყოვლისმომცველ ოპერატიულ დოკუმენტს როლებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით. 

5. მობილურობა და ადამიანებს შორის კავშირი  

2016 წლის აპრილში ევროკავშირს და საქართველოს შორის მე -2 უმაღლესი დონის შეხვედრა 

გაიმართა ბრიუსელში ინიციატივის „პარტნიორობა მობილურობისათვის“ ფარგლებში. შეხვედრის 

მიზანი იყო საქართველო-ევროკავშირის ინიციატივის „პარტნიორობა მობილურობისათვის“ 

ფარგლებში განხორციელებული  ქმედებების განხილვა და აღნიშნულ სფეროში თანამშრომლობის 

გაღრმავების თაობაზე შეხედულებების გაზიარება. ყველა მხარე შეთანხმდა, რომ ადგილობრივი 

თანამშრომლობის პლატფორმა 2017 წელს უნდა ამოქმედდეს. 

განათლების, ტრეინინგისა და ახალგაზრდობის სფეროში  საქართველო აგრძელებს რეფორმებს, 

რათა შეიქმნას განათლებისა და ტრეინინგის თანამედროვე სისტემა, რომელიც ევროპული 

უმაღლესი განათლების სისტემის შესაბამისი იქნება. მთავრობამ დაადასტურა თავისი განზრახვა, 
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მოახდინოს  განათლების სისტემის რეფორმირება და საგანმანათლებლო პროგრამები შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებს შეუსაბამოს. რეფორმა ითვალისწინებს ძირეულ ცვლილებებს პროფესიული 

განათლებისა და მომზადების განხრით. მიღებული იქნა ეროვნული ახალგაზრდული პოლიტიკის 

დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა (2015-2020). საქართველო აგრძელებს აქტიურ მონაწილეობას 

პროგრამაში „ერაზმუს +“. 

საქართველო პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“ სრული წევრია და გამოაქვეყნა გრძელვადიანი 

კულტურული სტრატეგია. მთავრობა აგრძელებს კულტურული თვითგამოხატვის 

მრავალფეროვნების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ იუნესკოს 2005 წლის კონვენციის 

შესრულებას. 

კვლევის, ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის კუთხით 

2015 წელს გამოიცა „საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების სისტემაში 

გატარებული პოლიტიკური ღონისძიებების კომპლექსის კოლეგიალური განხილვა“ და 

გათვალისწინებული იქნა აღნიშნულ დოკუმენტში მოცემული რეკომენდაციები. 2016 წლის 

აპრილში საქართველო ევროკავშირის პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ ასოცირებული წევრი გახდა. 

2016 წლის განმავლობაში საქართველო ძალზე აქტიურად მონაწილეობდა ელექტრონული 

კომუნიკაციების მარეგულირებლების აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქსელის საქმიანობაში, ასევე 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ბაზრების ჰარმონზაციის კომისიის ახალ ინიციატივებში, 

განსაკუთრებით ელექტრონული ჯანდაცვის სფეროში. 

6. ფინანსური დახმარება 

2014-16 წლების პერიოდში ევროკავშირმა 340.5 მილიონი ევრო გამოყო საქართველოსთვის 

ფინანსური დახმარების სახით ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამების მეშვეობით. ეს 

დახმარება მოიცავდა 60.5 მილიონ ევროსაც, რომელიც გამოიყო რეფორმების განხორციელებაში 

მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევის შემდეგ (კომპლექსური პროგრამები „მეტი მეტისათვის“ 
("more for more"). 

2014 წლის სამოქმედო პროგრამა მოიცავდა მართლმსაჯულების სფეროსა და ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის განხორციელების ხელშემწყობ პროგრამებს (50 / 

44.5 მილიონი ევრო შესაბამისად), 10 მილიონი ევროს ოდენობის ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ხელშემწყობ პროგრამას და წყალდიდობის მსხვერპლთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დახმარების პროგრამას.  

2015 წლის სამოქმედო პროგრამა ხელს უწყობდა სოფლის მეურნეობის განვითარებას, 

კოოპერატივების შექმნას უკეთესი საბაზრო შესაძლებლობების შესაქმნელად (50 მილიონი ევრო), 

საჯარო სამსახურის რეფორმას (30 მილიონი ევრო), ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

განხორციელებას (14 მილიონი ევრო) და სამოქალაქო საზოგადოებას (6 მილიონი ევრო). 

2016 წლის სამოქმედო პროგრამა დახმარებას უწევს სოფლის განვითარებას, მათ შორის სოფლად 

სამუშაო ადგილების შექმნას (89.5 მილიონი ევრო), ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

განხორციელებას და საქართველოს მონაწილეობას ევროკავშირის პროგრამებში (30 მილიონი 

ევრო). 

გარდა ამისა, საქართველოზე ვრცელდება რეგიონული პროგრამებიც, რომელთა მიზანია მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, გარემოს დაცვის, ფინანსების 

მისაწვდომობის, ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს გაფართოებისა და განვითარების 

ხელშეწყობა (50 მილიონი ევრო). საქართველოში ინიციატივის „ევროკავშირი ბიზნესისათვის“ 

(EU4business) ფარგლებში გამოყოფილია 200 მილიონ ევროზე მეტი თანხა რამდენიმე ორმხრივი და 

რეგიონული პროექტის ფარგლებში, რომლებიც დახმარებას უწევენ ბიზნესისთვის ხელსაყრელი 

გარემოს შექმნას, ბიზნესის ხელშეწყობის ორგანიზებას, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების 

განვითარებას, ფინანსების მისაწვდომობას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. ევროკავშირმა ასევე 

გამოყო 10 მილიონი ევრო E5P პარტნიორობისათვის (აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა 
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და გარემოს დაცვის პარტნიორობა), რომელმაც საქართველოს დახმარება გაუწია სკოლების 

რეაბილიტაციაში და ავტობუსების მოდერნიზებაში თბილისში. 

საქართველო ასევე სარგებელს ღებულობს 2013 წლის აგვისტოში მიღებული ევროკავშირის 

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან - ქვეყანამ 46 მილიონ ევრომდე თანხა მიიღო. 

აღნიშნული პროგრამის საფუძველზე პირველი ტრანში - 23 მილიონი ევრო - საქართველოს 

გამოეყო 2015 წლის იანვარში (13 მილიონი ევრო გრანტების სახით) და 2015 წლის აპრილში (10 

მილიონი ევრო სესხების სახით). 

დაბოლოს, 55 მილიონამდე ევროს დახმარება ეწეოდა და ეწევა საქართველოს ევროკავშირის 

სტაბილურობისა და მშვიდობის ხელშემწყობი ინსტრუმენტის მეშვეობით. ამ ინსტრუმენტის 

მოქმედება დაიწყო 2008 წლიდან კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე სტაბილურობის 

დამყარების და ნდობის აღდგენის ზომების განხორციელების მიზნით. 

7. დასკვნითი შენიშვნები და სამომავლო პერსპექტივა 

ევროკავშირისა და საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ასოცირების კონტექსტში ჩვენი 

დიალოგი და თანამშრომლობა კიდევ უფრო მჭიდრო გახდა. ჩვენი დიდი ხნის საერთო 

ძალისხმევაზე და ვალდებულებებზე დაყრდნობით საქართველომ მიიღო ბევრი კანონი, რითაც 

თავისი კანონმდებლობა და ინსტიტუციური სტრუქტურები დაუახლოვა ევროპულ სტანდარტებსა 

და მოთხოვნებს. პოლიტიკური ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით ამიერიდან ყურადღება 

თანდათანობით უნდა გადავიდეს მიღებული კანონმდებლობის სრული და მდგრადი 

განხორციელების უზრუნველყოფაზე. გარდა ამისა, ვინაიდან უკვე არსებობს ქართული 

დემოკრატიის ყველა ძირითადი ინსტიტუტი, სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმის 

უზრუნველყოფა, რომ ეს ინსტიტუტები სათანადოდ ფუნქციონირებდნენ და თანამშრომლობდნენ 

და რომ დაცული იყოს მათი დამოუკიდებლობისა და ძალაუფლების განაწილების პრინციპი. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულების 

განხორციელებისთვის საჭირო იქნება სხვა კანონების და თანმიმდევრული სტრატეგიული 

დოკუმენტების მიღებაც. დაახლოების პროცესის პარალელურად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს 

არსებული წესებისა და სტანდარტების მტკიცე განხორციელება. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს 

იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა დროთა განმავლობაში ისარგებლონ ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ყველა სიკეთით და ევროკავშირისა და 

საქართველოს გაღრმავებული ურთიერთობით. ევროკავშირი მზად არის, გააგრძელოს 

საქართველოს მხარდაჭერა დაახლოების მცდელობებში, ასევე მის მცდელობებში, დანერგოს 

ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებიც მიზნად ისახავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის სრულად განხორციელებას. 

თანადათანობით, განახლებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები 

საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობის ფორმირებას უწყობს ხელს. ასოცირების დღის 

წესრიგის განახლებულ ვერსიაში, რომელიც 2017 წლის დასაწყისში იქნება მიღებული, 

განსაზღვრული იქნება რეფორმების მოკლე და საშუალოვადიანი პრიორიტეტები, რომლებიც 

საქართველოს საჭიროებებზე იქნება მორგებული და ფოკუსირებული. აღნიშნული ახალი 

პოლიტიკური პრიორიტეტები აისახება ახალ, რამდენიმე წელიწადზე (2017-2020) გათვლილ 

პროგრამებში, რაც საფუძვლად დაედება ევროკავშირის თანამშრომლობას საქართველოსთან. ასევე 

გაიზრდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს მონაწილეობა 

პრიორიტეტების განსაზღვრაში და მათი განხორციელების ხელშეწყობაში. ეს ევროკავშირს, მის 

წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას, მიმართონ უფრო 

შეთანხმებული ძალისხმევა საერთო სტრატეგიული მიდგომის განსაზღვრისკენ. 


